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Excel~lentíssim Senyor President, 
1l.lustríssims Senyors Acadkmics, 
Senyores i Senyors: 

Em veig gratament empks a comencar aquesta sessió d'investidura reci- 
tant uns versos del poeta Homer, pare de tots els poetes, que pertanyen al seu 
poema la Iliada: 

Com la generació de les fulles aixi es 
la generació dels homes: 
el vent tira per tena les fulles, 
pero el bosc, 
així que germina, en produeix unes 
altres, i sobrevé la primavera; 
així 6s la generació dels homes: els uns 
neixen, els altres s'acaben. 

Aquests versos no són un plor sense espeknca; tot el contrari, parlen de 
floriment de noves fulles en primavera, i aixd, sense cessar, i els boscos, ales- 
hores, es cobreixen d'una catifa de fulles que constitueixen l'humus per a la 
vida de noves fulles plenes de vitalitat. Quan Homer escnvia aquests versos 
fa ara vint-i-vuit segles, no es podia afigurar que avui les seves paraules res- 
sonessin en aquest palau de la familia Recasens; sí, tanmateix, era conscient 
del seu cairicter oracular. 

Cinc segles més tard -en el segle 111 aC-, un altre escriptor, en aquest cas 
un jueu, en comentar la coneguda sentkncia de 'vanitat de vanitat, i tot és 
vanitat', afegia aquest pensament: 

Una edat se'n va, una edat retorna, i la Terra es manté sempre ferma. El Sol 
s'aixeca, i el Sol se'n va. [...] Tots els rius van a parar a la mar, i la mar no se 
n'omple pas; i els rius continuen marxant cap al seu terme2. 

1 11, VI, 146-149. 
2 Eclesiaste?~, 1,4-7 



Voldria que aquestes dues citacions centressin aquesta primera part del 
nostre acte. 1 és que avui hem de complir amb una llarga tradicio acadkmi- 
ca, per l'una banda, i social (el discurs d'investidura), per l'altra. La tradició 
academica demana que es rendeixi un tribut honorable a l'acadkmic que ha 
deixat el seu escó per haver finat [o perque 'el vent ha tirat per terra les seves 
fulles']: certament pot semblar, d'entrada, un gest d'una certa frivolitat que 
un nou acadhic accedeixi, amb un acte solemne i amb un cert caire festiu, 
a ocupar la placa vacant. PerO, res de tot aixo. Les paraules d'Homer que he 
citat infonen vent de vitalitat, ja que evoquen una creenca en la vida, en la 
seva continuitat, compartida per una comunitat d'éssers mortals i vius alho- 
ra: Plató, AnstOtil i Ciceró ... i Benet de Núrsia, els mesbes $Europa, per 
limitar-me només als grans del món clissic, eren conscients de la immorta- 
litat de l ' w a  individual i de la memoria col.lectiva. Avui, ara, doncs, 
donem continuitat a aquest estil de creences: aquesta és I'ocasió immillora- 
ble per a tributar un culte de paraula a 1'Acadkmic Alexis Eudald Sola Farrés, 
que va portar exemplarment la medalla número 1 durant tretze anys. 

Hi ha una vella tradició grega de llegir en públic unes paraules d'elogi en 
honor d'un finat, ates que tota vida, pel fet de ser, és substancia inherent de 
qualsevol bona consideració, i si, a més, s'hi poden afegir les bones accions, 
és aleshores quan la comunitat humana es vertebra i adquireix aquel1 caire 
divi que tant proclamava Ciceró. Efectivament, els grecs encunyaren el ter- 
me ravqyupl~óc [scil. Xóyoc], és a dir 'el discurs que es pronuncia davant 
de tot el poble', a partir del segle IV aC, destinat a conmemorar les festes 
nacionals, el qual amb el temps adopta el caracter d'encomi (laudatio) d'una 
persona que havia mort; els llatins desenvoluparen aquest gknere literari 
notablement en honor de personalitats i d'emperadors, especialment a partir 
de l'any 300 aC: els actes de dolor, com podia ésser la mort d'algun familiar 
o conegut, anaven sempre presidits per un elogium finebre, i algunes de les 
seves recordances quedaven, després, gravades sobre la lapida en forma d'e- 
pigrama funerari. Ara, doncs, és el moment de fer aquest 'encomi' en honor 
del nostre acadkmic fmat. 

EUDALD SOLA I FARRES va neixer a Ripoll I'any 1946, on va cursar el bat- 
xillerat; es Ilicencia postenorment en Filologia Classica a la Universitat de 
Barcelona, on fou deixeble del professor Josep Alsina i Clota, de qui, a més, 
era conciutad i amic; fou professor inten de llengua grega a l'Institut 
Verdaguer de Barcelona, on conegué el professor Jaume Berenguer Amenós, 
que li transmeté un interks exquisit pel món hel.lknic actual, circurnsthcia 
que, juntament amb la influencia de la traducció de Carles Riba de l'obra 
poMica de Konstandinos P. Kavafis, va anar perfilant la seva vocació de neo- 
hel4enista: el 1975 va publicar els 66 poemes de Kavafis, edició senyera que 
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reedita dos anys mes tard; l'any 1976 participa en el XVZ: Congrés de 
1'Associació Internacional d'Estudis Bizantins que es va celebrar a Atenes; 
entre 1976 i 1978 fou secretan i membre fundador de la Societat Catalana 
d'Estudis Classics, filial de 1'Institut d7Estudis Catalans; l'any 1978 defensa 
la seva tesi doctoral sobre el poeta Kavafis a la Universitat de Barcelona i es 
féu c h e c  de la docencia de la Llengua i Literatura Neogrega: a les seves 
classes hi concorregueren estudiants de diverses especialitats atrets per la 
seva profunditat cientifica i pel seu autkntic mestratge. 

En aqueils anys Eudald Sola també es va convertir en secretari personal 
de Salvador Espriu, que coneixia des de 1964: acabaria portant la mateixa 
medalla número 1 que el poeta havia ostentat durant un any, quan el dia 9 de 
juny de 1988 féu el seu ingrés en aquesta Reial Acadhia, en la qual seria secre- 
tari entre 1990 i 1996 ion, i'any 1990, fundanai'institut d'EstudisNeohel~lenics 
(des de 1994, Institut Catala d'Estudis Bizantins i Neohel~lenics). 

Eudald Sola fou també cap del Semei de Relacions Culturals entre els 
anys 1980 i 1983 al Depariament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya, on tingué I'ocasió d'intemenir en la cessió del Ile- 
gat de Salvador Dali. L'any 1987 va organitzar el 'Col~loqui Internacional 
dels Neobel.lenistes de les Universitats Francbfones', que se celebra a 
Barcelona i a Girona; el 1990 publica la traducció catalana del Simposio de 
Nikos Kazantzakis, autor dificil i entranyable alhora; l'any 1995 endega l'a- 
germanament entre Ítaca i Girona; l'any 1995 fou elegit cbnsol honoran de 
Xipre a Barcelona, rang que li donh la possibilitat de denunciar el saqueig a 
qu8 el patrimoni cultural xipriota era sotmes per l'exkrcit d'ocupació turc; en 
el mateix any 1995 1'Estat grec el condecora amb la Xpuoós C~aupóc TOU 

Táypa-roc ~ v c  T L ~ ~ C  ('Creu d'Or de I'Orde de 1'Honor7); l'any 1998 va 
rebre de l'alcalde d'Atenes el Bpap~io AOqvWv ('Premi d'Atenesl) i va orga- 
nitzar l'homenatge a Rigas Fereos Velestinlis, el defensor de la llibertat dels 
grecs davant l'ocupació otomana, en el bicentenari de la seva mort; l'any 
1999 féu l'exposició d'icones bizantines de la Col.lecció Velimezis. 

Partícip en innombrables congressos i comissions, autor de nombrosos 
articles i col.laboracions en diaris i revistes intemacionals, el professor 
Eudald Sola fou una personalitat respectada en el món dels estudis he1,lenís- 
tics i ha deixat un llegat inigualable, escnts que esperen veure la llum i, 
sobretot, una escola plena de vida: les seves aportacions bibliogrhfiques 
omplen un buit que els estudis de les nostres universitats tenien. També cal 
afegir que, amb el professor Eudald Sola, la sensibilitat dels nostres estudio- 
sos he1,lenistes ha quedat més patent que mai al llarg i ample de la Mar 
Nostra de les culture3. 

3 Aquestes dades han estat manllevades als autors següents, als quals dono des d'aqui les 
gracies: EUSEBI AYENSA, "Alexis Eudald Sola en el record", Revista de Gimna 209 (novan- 



Sens dubte, ~'Ítaca, la de l'arquetip, li haurh ofert una bona fondejada des- 
prés del be11 viatge de la vida, on l'esforq i el mereixement es fan u amh el 
cami i les matinades: el dia 3 de febrer de l'any 2001, Alexis Eudald Sola i 
Farrés deixava les fondalades i s'envolava cap a I'estelada. 

Jo vaig tenir la sort de coneixer-lo i de compartir algunes de les seves 
inquietuds inte1,lectuals. Aquesta enyoranqa que tots els qui el vam coneixer 
tenim m'impulsa a rememorar, encara que sigui molt breument, els noms dels 
academics que també van ostentar aquesta medalla número 1, que avui se 
m'adjudica a mi, i que molt abans, tots ells, van honorar, amb els seus conei- 
xements i virtuts, la nostra Reial Academia, i ho faig pel plaer de practicar 
allb que he dit més amunt sobre les 'fulles dels arbres'. Aixi, donct;, Joaquim 
Rubió i Ors fou el primer a portar-la durant cinquanta-cinc anys dr:s de 1844; 
seguiren José Jordán de Umes Azara (7 anys: 1912-19191, Joiep Rafael 
Carreras i Bulbena (11 anys: 1920-1931), Carles Sanllehy Giron;i (37 anys: 
1936-1973), Salvador Espnu i Castelló (1 any: 1984-1985) i [Alezis] Eudald 
Sola i Farrés (13 anys: 1988-2001). Que descansin en pau! 

Per la figura de l'academic que he evocat, per algunes coses que he dit i 
per altres raons de carhcter fins i tot social, he prefent escollir per CI aquest 
acte un tema molt personal i alhora molt universal -massa!, potser- 1 que ha 
estat objecte de moltissims estudis per part dels investigadors des de 1'Edat 
Mitjana: la bibliografia secundaria que el tema ha originat és avui dia, iqalgrat 
les mitjans informitics, inabastable. Potser hom podna titllar el hactament que 
faré d'aquest tema de 'poc cientific' des d'una perspectiva metodolbgica, 
almenys de 'poc sublim i poc escaient' des de I'angle de la investigació més 
pura pera un acte que té per finalitat accedir a l'escó que ha deixat l'erudit i 
filbleg classic [Alexis] Eudald Sola i Farrés, perb tinc el convenciment que 
l'exposició d'aquesta materia abastar3 totes les sensibilitats presents, apropa- 
rh la realitat de la societat a la nostra compassió pel genere humh i, al mateix 
temps, crec que esperonari les inquietuds i curiositats dels més emprenedors. 
El tema, doncs, que he escollit té per títol el nom de 'Pobres': parlar6 dels 
'Pobres', i primer, naturalment, haurem d'acceptar que existeixen realment; 
acceptat aixb, doncs, ja en podem parlar. Nosaltres, els especialistes en 
Filologia Clhssica, qualifiquem un tema com aquest pertanyent a la realitat 
quotidiana amb el terme realia, és a dir allb que s'esdevé a nivel1 de la terra, 
en el ben entes que la filologia és gairebé perfecta quan assumeix els matisos 
del pensament abstracte i al mateix temps s'endinsa en l'esfera del vital. 

brdesembre 201), 30-34; ERNEST MARCOS, "Alexis Eudald Sola i Farrés", Erylheia 22 
(2001), 313-319 (amb la bibliografia bisica del finat), i "Eudald Sola i Farrés (1946-2001)", 
Boletin de la  Real Academia de Buenar Letras de Barcelona XLVlll(2001-2002), 593-597. 
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Un dels filbsofs que més ha influyt en la formació del pensarnent social 
d'occident va deixar consignat, fa ara uns vint segles, un pensament que 
m'ha corprks sempre, i a mesura que han passat els anys m'ha anat interes- 
sant cada vegada més. Per aquest motiu, crec que les seves paraules han d'en- 
capcalar aquest discurs; fan així: 

De pobres, en tindreu sempre amb vosaltres4 

Vet aquí, doncs, per que he escollit per a aquesta sessió d'investidura el 
tema dels 'Pobres': pel seu caricter perdurable, si admetem el caire vaticina- 
dor d'aquestes paraules; un tema verament inabordable en la seva amplitud, 
en un espai de temps reduit. Jo, tanmateix, que m'honoro d'ésser un pobre, 
hauré de limitar-me a la meva pobresa cronolbgica i biblio&fica, una vega- 
da més, i hauré de restringir el tema escollit a l'esment i comentari d'algunes 
fkases que eminents pensadors han escrit ja fa temps: deixaré que els textos 
parlin per ells mateixos. Recordo, tot de passada, que aquesta Reial 
Academia, després que en l'any 1700 es posés el nom d' "Academia descon- 
fiada", en va adoptar un altre a partir de 1729, el d' "Acadkmia sense nom" 
(fins l'any 1751), com volent fins i tot fer una proclama existencialista de la 
seva indigencia nominal, de manera que era tan pobre que ni tan sols s'atre- 
via a dir quin nom tenia. 1 jo no puc fer menys. Bé, fins aqui la histbna. 

El tema dels 'Pobres' té tanta forqa que s'estén des dels primers testimo- 
nis escrits i literaris de 1'Europa dels babilonis, egipcis i grecs fins a les darre- 
res notícies de la premsa actual: deu ésser, aixi, un tema preocupant, suposo! 
Pero retornant sobre les paraules anteriors del mestre, he d'afegir que una 
munió d'idees s'acumula en la meva pensa que no sé com expressar-les, fins 
al punt que adquireixen en mi un cadcter també oracular com les paraules 
primeres d'Homer que he citat: que surtin, doncs, el Sol i la Lluna, que pas- 
sin els segles i les estacions, que els rius desguassin a la mar, el cert 6s que 
els pobres seran I'element persistent, com la Terra, sempre renaixents com les 
fulles dels arbres. Crec, doncs, que és un tema de pes, un tema molt idoni per 
a contemplar, encara que nomes sigui de paraula, enmig d'aquesta societat de 
benestar i consum, i, per que no, de disbauxa i esquizofrenia. 



El pensador al.ludit més amunt va llanqar aquesta, diguem-ne, provoca- 
cid, de forta m 1  retorica, impactant, des de la perspectiva de la tradició 
bíblica, car no era gens nou en la societat en quk vivia que el pobre formés 
part del paisatge urba i camperol: el seu pensament, doncs, es llegeix ja en el 
llibre del Deuteronomi (15,11), que diu: 

Certament, els pobres no desapareixeran d'aquest pais; també et dono una 
ordre: 'Has d'obrir la teva m i  al teu gema, a aquell que és humiliat i pobre 
al teu pais'. 

Les circumstincies, tanmateix, en que aquell mestre jueu llanca el seu 
pronostic embolcallen un conflicte dialkctic, que es el següent: una dona, no 
necessariament del tot pobra, havia despks uns bons diners en la compra d'un 
perfum car, i ho bavia fet només per a homenatjar el cklebre mestre: es trac- 
tava, doncs, d'una despesa innecessbia per al viure del dia a dia i sobrant. 
Aleshores la consciencia social dels acompanyants que envoltaven el mestre 
es desféu en consideracions sobre els pobres, i ells sentenciaren l'acció de la 
dona amb aquesta paraules: 

S'bauria pogut vendre per molt, aixb [el perfum], i donar-ho als pobress. 

La clau de volta d'aquests pensaments m'obliga a acceptar Centrada dues 
coses: a) que els pobres persisteixen, que n'hi b a d  sempre, com podem 
constatar en la realitat quotidiana dels nostres carrers, i b) que la nostra socie- 
tat, com la de vint segles enrere, continua fent despeses innecesshies i &tues 
sense prestar una atenció preferent, ni tan sols suficient, per a subvenir a les 
necessitats dels qui no tenen un nivel1 de vida que podnem qualificar de 'nor- 
mal'. Tal és la situació, i sembla que el fenomen 'Pobre' aniba a convertir-se 
en una representació d'un estat social inamovible, com una cosa connatural a 
l'estructura de la societat i amb la particularitat afegida que aixo ha succeit 
sempre així, de manera que no cal amoinar-nos-hi. En conclusió, les parau- 
les d'aquell profeta ens poden deixar ben tranquils: ens trobem dins d'una de 
les previsions socials més ben formulades i d'unes formulacions previstes 
més ben socialitzades. 

Explicat aquest fet bíblic i acceptat com si es tractés d'un oracle, ha ami- 
bat el moment de procedir a donar una defmició de 'Pobre'. En aquest sentit, 
proposem dues qüestions amb un matis diferenciador: 1) ¿Que és ésser 
pobre? i 2) ¿Qui és pobre? Les altres preguntes que podríem formular entom 



del perfil de 'Pobre' completarien aquest binomi amb una gran quantitat de 
matisos, ates que el pobre es pot trobar en una infinitat de graus i de cir- 
cumsthcies que no podem ni sospitar; les preguntes serien les següents: 3) 
'si existeix el pobre'-resposta afirmativa; 4) 'de que s'és pobre'; 5) 'per que 
s'és pobre'; 6)  'en quina mesura s'és pobre'; 7) 'quan s'és pobre'; 8) 'on s'Bs 
pobre', i 9) 'de quina manera s'és pobre'. Aquests nou predicarnents d'en- 
cuny aristotelic recullen a bastament totes les coordenades en que es produeix 
el fenomen 'Pobre', les seves causes i les seves sequeles. Com es podd com- 
provar miré passant, i així ho faré al llarg de tot el discurs, d'una concepció 
molt concreta de 'Pobre', n'he dit una 'representació del Pobre', en una altra 
més conceptual, la de 'Pobresa', pero no per aixo ens sortirem del tema. 

ES de tots sabut que les definicions en filosofia constitueixen una art ben 
difícil de practicar: desttiar amb precisió irrefutable el genere i l'espkcie 
únics en un concepte que volem definir és una tasca de bisturí en mans d'un 
expert; resulta tan dificil l'art de definir, que avui dia els filbsofs ja no prac- 
tiquen la tkcnica de la definició; ells s'ho perden! Nosaltres, tanmateix, ho 
hem d'assajar, costi el que costi, perqui: així ens ho hem proposat. 

Un sistema destinat a cercar la definició perfecta és el practicat per Plato 
(42817-347 aC), un home molt preocupat sempre per les definicions dels con- 
ceptes que manipulava en els seus diilegs. M'estic referint al sistema que 
s'estnictura per un seguit de dicotomies i que avanca per la seqüi:ncia que 
origina una d'elles amb la bona intenció d'apropar-se a la vera definició: en 
resulta tot un desplegament verbal i logístic al servei del concepte! D'aixd, el 
mestre atenenc en deia dialkctica, que, per a nosaltres, és filosofia. Així, 
doncs, a les preguntes ¿que és ésser pobre? o iqui Bs pobre?, es podria res- 
pondre: 'aquel1 que no té el necessari per a viure' (defmició dels diccionaris). 
A primera vista pot semblar satisfactoria, pero no és suficientment clarifica- 
dora, perque veiem que, en la practica, hi ha diverses especies i graus de 
pobresa i variades maneres de viure-la i patir-la. 

Posem-nos, doncs, a precisar: si desenvolupem el verb 'viure' de la defi- 
~ c i ó  esmentada, la dicotomia seria ['aqueii que no té el necessari per a viu- 
re'], una 'vida espiritual' o una 'vida material'; projectant la segona part tenim 
'coses per a menjar' i 'coses per a vestir'; després, 'coses per a vestir bé' i 
'coses per a aixoplugar-se'; després, 'tenir un habitatge' o 'tenir una cobertu- 
ra en salut'; després, 'tenir una cobertura de la salut fisica' o 'de la salut 
moral'; després, 'tenir una salut educativa' o 'tenir una seguretat vial'; des- 
prés, 'tenir una seguretat del cos' o 'tenir una seguretat laboral'; després, 
'ésser autosuficient' o 'treballar per alfri'; etc. etc. 

Si desenvolupem la primera part de la definició donada pels diccionaris, 
és a dir 'el necessari', aconseguiríem les dicotomies següents: 'coses inne- 
cessiries' i 'coses necessaries; coses 'necessiries absolutament' i coses 



'necessiries relativament'; 'les que són connexes' i 'les que són inconnexes'; 
'les que són variables' i 'les que són invariables'; les que 'serveixen per al 
confort del cos' i les que 'serveixen per al confort de l'anima', i així podriem 
continuar fins a l'indefinit. 

En realitat, perb, arribo a la conclusió que no ens n'hem sortit, hem fra- 
cassat en el proposit de definir que i qui és el 'Pobre', carel procés dialectic 
és gairebé infinit i polikdric: som presoners d'un atzucac angoixant. Per aixb 
proposo que ens convé cercar-hi algun element que sigui comú a totes les 
dicotomies esmentades i a totes les possibles que es puguin fer, el qual ens 
garanteixi sblidament que, almenys, podem especular de paraula sobre el 
'Pobre', per bé que no anibem mai a definir-lo d'una manera plena i subs- 
tancial. L'element comú a totes les possibilitats, ja I'avanqo, és la 'Justícia'. 
Sempre més el terme 'Pobre' anira unit al de 'Justícia' com a conceptes anta- 
gbnics, aixi com també al qui administra la justícia, és a dir el polític: si pre- 
val la injustícia, les conseqü&ncies són fatalment imprevisibles. 

1, anibats en aquest punt, ens caldra preguntar ¿que és la 'Justícia'? Pero 
es dóna el cas que la defmició de justícia és encara més complexa, segons que 
podem deduir del mateix Plató. De totes maneres, vet aqui algunes defini- 
cions de justícia que recull el mestre d'Atenes en la seva Politeia: 1) 'la jus- 
ticia no és altra cosa que el que convé al més fort' (338c), d'acord amb el grau 
de poder que confereixen els diversos sistemes polítics, els quals promulguen 
lleis justes i lleis injustes, 'i els súbdits han d'obeir les lleis instituides, i en 
aixti rau la justícia' (339~); 2) donar a cadascú el que li pertany; pregunto: ¿a 
un begut, li retomarem el seu cotxe?; 3) finalment, si no la podem definir per 
ella mateixa, sí sabem que l'ongen de la justicia es basa en la redacció de les 
lleis escrites, de manera que l'injust no en pagués mai la pena, i el qui sofreix 
la injusticia no tingués l'oportunitat de venjar-se, i, per altra banda, també 
observem la justicia per la incapacitat d'ésser injustos (359a i SS.). 1 Plat6 en 
dóna una certa definició, fixant-se més en el procés que en el punt d'arriba- 
da, quan afirma que 'cadascú ha de fer una sola cosa de les que estan rela- 
cionades amb la ciutat, i aquella per a la qual la naturalesa li ha donat rnés 
aptituds' i, doncs, hi esta rnés ben preparat (433a), o bé que 'cadascú no am- 
bi a posseir res que no li pertanyi, i que tampoc no el pnvin d'allb que li per- 
tany' (433e): el mestre es refena als ciutadans de la seva ciutat ideal, on la 
justícia fa complir les obligacions dels estaments socials establerts. 

Tampoc no s'ha d'oblidar que la injustícia comporta els seus avantatges, 
segons que recull Plató en el seu dirileg. Aixi, l'injust escamoteja rnés impos- 
tos que el just, en actes de cobrament l'injust guanya mes, en l'exercici d'un 
chrrec l'injust en treu més benefici, l'injust sera estimat pels parents i cone- 
guts perquc els ha beneficiats, i, en els casos de tirania, l'injust pot danyar 
tant les coses divines com les humanes sense por d'ésser blasmat, car els pos- 



sibles critics callaran perno sofrir la injusticia (Politeia, 343-344), i, encara, 
l'injust accepta qualssevol avantatges i dona mostres d'eficacia i saviesa 
(348ce-349ac) dut pel seu orgull. L'aportació de l'injust, en conseqüencia, 
seri l'increment de pejudicis en el just, entre els quals es troba la pobresa 
mateixa, el deshonor, I'ultratge, l'oblit, la ignominia, la degradacib, el des- 
crkdit, el desprestigi, la infamia, l'oprobi, i podríem allargar-nos amb moltes 
més paraules, totes les quals no són més que parce1,les de resta de valors, són 
partícules minúscules de pobresa que causen, a la Ilarga, el fenomen 'Pobre', 
en singular i sense article, car els pobres fins i tot són exclosos de I'acciden- 
talitat gramatical del plural i de l'article. 

Per acabar aquesta iutroducció, voldria encara recordar que no s'ha d'o- 
blidar que el teixit de la societat ideal se sustenta sobre quatre fils robustos, 
és l'anomenat 'ordit' en I'art de teixir, que en el nostre tema es converteix en 
les quatre virtuts cardinals: prudencia, justicia, fortalesa, tempranqa, segons 
que expressa l'atenenc Plató. Cap d'aquestes virtuts no pot existir per ella 
mateixa, perb la justicia n'és la mestra, és la uirtus uirtutum. La ciutat platb- 
nica, per on ens hem estat passejant de paraula des que he comenqat a parlar, 
es fonamenta precisament sobre aquestes quatre virtuts. El gran pensador 
grec ja va advertir de la impossibilitat d'aplicar la justicia sempre i aneu a 
tota la comunitat de ciutadans. Si ho acceptem aixi, ja no ens queda cap més 
consol que escoltar les veus de la historia, que una i altra vegada han insistit 
sobre la situació del 'Pobre' i han proclamat la manca de justicia com la cau- 
sa eficient de qualssevol situacions deplorables. 

11. FONTS ESTAD~STIQUES: ELS MONS DEL POBRE 

Davant, doncs, la irnpossibilitat de trobar una definició dialectica satis- 
factbria de 'Pobre' i de 'Justicia', ens caldri cercar ara unes altres vies per a 
resoldre el problema de la nostra recerca: hauran d'ésser les vies d'impacte, 
les d'estadística i, en definitiva, les fonts literhies. En aquest sentit, haurem 
& fer un exercici de lectura i recórrer les fonts periodistiques i litedries refe- 
rents al personatge 'Pobre' o 'Pobresa' i 'Justicia', i recollir les seves causes, 
les seves modalitats, els llocs on són, els subjectes que les pateixen: almenys 
amb aquest metode podrem obtenir, suposo, una definició descriptiva i cir- 
cumstancial de 'Pobre', queja és molt! Les respostes, doncs, vindran de fonts 
litedries d'autors que ens hanprecedit o encara viuen: des de les fonts sume- 
ries i bíbliques, passant per les clissiques i medievals, fins arribar a les dades 
que ens ofereixen els mitjans de comunicaci6 actuals. Amb tot, l'ordre que 
seguiré sera a I'imevés del procés cronoldgic: revisaré, primer, les fonts dels 
temps moderns i continuaré amb les dels temps més antics. Segurament el 
resultat s ed  un mosaic esfereidor i multicolor i fins i tot desorientador, pero 
pregunto iés que el fenomen 'Pobre' és unicolor i orientador? 



Podem avanqar que el 'Pobre' no constitueix una entitat uniforme, sinó 
poli&drica: no és només 'el qui no té el necessari per a viure', ni el qui con- 
forma una entitat unifacial, ni unistratal, sinó tot el contrari, és aquel1 indivi- 
du que constitueix una col.lectivitat polivalent, diatopica i diastdtica que es 
va matisant segons l'kpoca i el lloc, el sistema-pólític~i el r k g k  econbmic, 
fins al punt que podríem ambar a la conclusió que tothom és particip d'un 
grau de pobresa,.perquk tothom és candidat potencial a ésser objecte d'una 
davallada dels seus recursos materials, afectius, laborals, sanitaris, polítics, 
educacionals i &tics. Com llegim en el llibre de 1'~xode "Déu m'ha fet créi- 
xer en la tema de la meva pobresa"6, vivim, doncs, en un mar de pobreses, en 
diversos mbns de pobresa dels quals formem part, tal com recollim a conti- 
nuació en fer una revisió de les dades periodístiques i de les dubtoses esta- 
distiques servides pels organismes oficials. 

D'entrada indico que els 'Pobres' no son una cosa abstracte, sino ben con- 
creta. Per aixo recordaré, a continuació, una serie de dades numeriques, 
extretes dels sondeigs més exigents, publicats en estudis rigorosos7. 

Ens podríem perdre fent consideracions cofoies sobre el fet que la renda 
per capita s'ha multiplicat per 4,5 a I'est d3Asia, que s'ha doblat al sud #A- 
sia i ha augrnentat un 60% a 1'Adrica Llatina, i que la pobresa ha minvat els 
darrers 50 anys més que durant els cinc segles anteriors. Aixd no obstant, el 
que cal iecord'ar més aviat és que els 'Pobres' van augmentant espectacular- 
ment des del l'any 1980 a causa de les de~i~ualtats, que a 1 '~fnca  subsaha- 
nana la meitat del seus 600 milions d'habitants viu per sota del llindar de la 
pobresa i moriri abans de complir els 40 anys d'edat, i que als pai'sos de l'Est 
i de la Comunitat d'Estats Independents els pobres han passat de 14 milions 
a 119 milions entre 1988 i 1994. 

Ara bé, cal recordar encara rnés xifres: 1.500 milions de persones viuen 
'en situació de pobresa absoluta', i van augmentant a un ritme de 30 milions 
per any. Més de la meitat de la població mundial, és a. dir més de 3.000 
milions de persones viuen amb menys d'un euro al dia i no tenen accés a l'ai- 
gua potable ni a la llum, ni a l'atenció sanitaria, mentre que la producció de 
béns i serveis augmenta a escala mundial. Aquí només vull recordar de pas- 
sada el ball dels tants per cents del capital en mans només & cent persones a 
tot el món segons el qual elles soles superen el Producte Interior Brut com a 
mínim de cent pai'sos inclosa Xina (1.200 milions d'habitants). Existeixen 
més de 3.000 milions d'analfabets al mon, que és una altra cara del fenomen 
'Pobresa', és a dir la meitat o més de la meitat de la població mundial. 

6 Gen 41.52. 
1 E MAYOR, Un món nou, Centre UNESCO de Catalunya, Institut d'Estudis Catalans, 
Barcelona 2000, sobretot les pagines 57-71. 





la falta d'una voluntat sincera i d'una escala de valors ktics i morals a 
nivel1 mundial -i per a obtenir aquest objectiu no caldnen ni tan sols sacn- 
ficis personals. Es prioritza, doncs, la bestialitat i s'anihila la humanitat, una 
manera molt propicia per a esdevenir cada dia menys ésser huma, 'mes llop 
de l'altre home', l'homo homini lupur de Plautes, tenir menys esperit i con- 
vertir-se més en depredador dels altres i en antropofag del company de camí. 

. Els altres móns dels 'Pobres' es defmeixen amb aquests termes: 
1. Més de 2.000.000 de persones infectades de la sida moren cada any. 
2. L'invent de la globalització esta partint el món en dos, la societat s'es- 

t i  fracturant, i en ella es perd el valor de la familia i de la identitat de 
país. 

3. L'escola es converteix en un element de marginació en implantar el 
superelitisme i la competitivitat acarnissada. 

4. La lleialtat ha deixat d'existir. 
5. El treball ha esdevingut un factor de precarietat. Sobre el món laboral 

present i passat, no hi ha font d'anhlisi rnés eloqüent i minuciosa que 
els escrits de Karl Marx (1818-1883), els quals ofereixen la visió rnés 
enginyosa sobre les relacions laborals entre assalariat i productor. 
Marx arriba a dir que la 'pobresa és un component esencial de la 
miséna del treball assalariat ...', i que 'el treballador només pot viure en 
la mesura que intercanvia el seu potencial laboral per una part del capi- 
tal' ... i 'aquest intercanvi 6s fortuit ... Per aixo és uirtualiter Pauper' (= 
potencialment 'Pobre')g. Marx concep encara un element rnés radical 
en el m6n laboral, quan afirma que la pobresa de la gran massa, que 
cada vegada creix rnés a despit de tot el treball, no té res per vendre 
com a cosa propia, i que la riquesa dels pocs creix contínuament, enca- 
ra que ella hagi hagut de pertinyer de fa molt de temps als treballa- 
dorsl0. El treball, doncs, no és alliberador per a la immensa majoria, si, 
per a una minoria: s'hi apunta, doncs, el caricter esclavista del món 
laboral. En tocar Marx el tema de la 'superproductivitat', conclou: 
'aleshores, encara, la condició de la producció basada en el capital és 
que el treballador cada vegada produeixi mes 'sobretreball', de mane- 
ra que cada vegada hi hagi més treball obligaton. Les possibilitats del 

8 'Lupus est homo homini', Asinaria, 495. Thomas Hobbcs (1588-1679) va desenvolupar 
aquest vers en comentar-lo com a 'bellum omnium in omncs'(De riue, 1, 12), en tant que I'ho- 
ine només es preocupa de I'home per la utilitat que en pot treure, atZs que per naturalesa és 
essencialment egoista, i la propia utilitat és el seu únic i suprnn criteri del bé i del mal, dins 
&una concepció materialista de la societat. 
9 K. MARX, Grund~iEse, 497. 
'OKapilal 1, MEW 23, 741 1 ss. 



seu 'pauperisme' s'incrementen així també'll. 1 encara diu: 'l'acumu- 
lació de riquesa en un dels pols [de la societat] és tarnbé immediata 
acumulació de miseria, risc laboral, esclavitud, ignorancia, brutalitat i 
degradació moral en l'altre pol [de la societat], és a dir a la banda de 
la classe que produeix el seu propi producte com a capital'lz. 

6 .  Les ciutats han passat a convertir-se en megaldpolis alienadores, i l'es- 
tranger que hi ve a treballar s'ha convertit en un perill en potencia. 

7. S'ha imposat la societat programada a la societat dels hurnans. 
8. El desert &tic i moral va augrnentant, i les mafies prevalen dins els 

estats i els mercats financers; la immoralitat més descarnada s'ha con- 
veriit en model de conducta. 

9. La cnminalitat organitzada imposa les seves exigencies d'una manera 
gairebé legal i les drogues s'han globalitzat. 

10. Les guerres han pres un caricter humanitari i aliiberador per mitji del 
genocidi i les massacres, i en molts paisos s'han instal.lat en la matei- 
xa estructura de l'estat, fins a esdevenir una tecnica ariística que apa- 
rentment no té autor. 

11. La orostitució de totes les edats i tendencies sexuals s'ha constiniit en 
una de les indcstries més enriquidores i només pera uns quants: només 
a l'Asia, més d'un milió d'infants cauen en la prostitució cada any. 

12. L'omnipresencia de la llibertat de mercat ha oblidat la igualtat i la soli- 
daritat. 

13.La compció dels dirigents públics s'ha constituit en unstatus de relle- 
vhcia. 

El gran humanista Joan Lluis Vives conclou el seu llibre De subuentione 
pauperum (de 1525) recordant que, de complir amb les obres d'ajuda als 
pobres, les ciutats tindran més honor, la cnminalitat es reduiri, hi haurh més 
tranquillitat i s'atorgara la religió i la lliberiat a moltes animes (cap. X)". 

11 "Da ferner dic Bedingung der auf das Kapital gegründeten Produktion ist, dass der Arbeiter 
immer mehr Surplusarbeit produzieit, so wird immer mehr notwendige Arbeit frei. Die 
Chancen seines Paupdsinus (= s e i n e r h u t )  vainehren sich also", Grundrisse, S. 497E 
' 2  K. MARX, Kapilal 1, MEW 23,674 i SS. TOMAS D'AQUINO (122415-1274) va definir el pobre 
com aquel1 que ha de viure del fruit del seu treball (S. Th. 2, Iq 105a 2-6), i, dos segles més 
tard, Francesc Eiximenis entcnia el pobre no c a n  una dissort purament personal, sinó com un 
perill social, idea ja apuntada per Hesiode (cf. la nota 38): Dotze Iiibre del Cresíii, 11, 2, edd. 
w., Col.legi Utiiversitari de Girona, Diputacib de Girona 1987, cap. 873; cf. Lexikon des 
Miíteialíers, 1, s. u. Armut und Armcntürsorge, 1980). 
' 3  Introducció i traducció a cirrcc de Demetio Casado, Barcelona 1992. Pera una visió de la 
pobresa analitzada amb un extrem sentit critic sobretot a Europa desprbs de les guerres mun- 
dial~,  vegeu STEPANO CATUCCI, Per unafiiosofi povero, Bollati Boringhien, Tori 2003. 



rn. LA POBRESA PENSADA 

Aforhmadament, l'inteds per les classes socials desfavondes i per I'apli- 
cació de la justícia en la societat apareix ja en els escnts pnmerencs de les 
cultures mesopotamica i egipcia: ments clares i honestes, que coneixien I'es- 
sencia de la persona, van deixar un testimoni escrit sobre els desvalguts de la 
societat que té un valor incalculable. Més propers en el temps són els textos de 
la Bíblia, que, malgrat alguns problemes de concepte que contenen, que no com- 
partim, ofereixen altres interessos que són dignes del filbsof més modem. 

A continuació, disposem d'un altre conjunt documental que defensa a 
ultraya els drets de l'humil socialment parlant i de la justícia: és el constituit 
per les obres dels escriptors grecs, des del segle VI1 aC. Els grecs foren els 
creadors del concepte de persona com a seu de la intel.lig&ncia i la Ilibertat, 
regides per una legislació que té per objecte la projecció del bé comú sobre 
la majona. Els pensadors llatins i els escriptors cristians representen també 
un cos doctrinal tan profund i revelador, que podria ésser adjudicat a la ment 
més perspícua. Perla seva banda, el món islhmic recull també, en el seu lli- 
bre, l'ess6ncia dels problemes socials de 17¿poca, i en dóna una legislació cla- 
rificadora. 

Subjau i evoluciona l'interks pel 'Pobre' i la 'Justicia' al llarg de tota 
1'Edat Mitjana, en el si de la qual comencen a sorgir formulacions jurídico- 
polítiques, per escrit, que foren un precedent de les anomenades awi  'cons- 
titucions' o 'declaracions de drets', que donaren una estructura inamovible i 
consistent als conceptes i a les formulacions filosbfiques dels segles ante- 
rior~. Comenca, aixi, la llarga cadena d'un seguit de fixacions dels drets i de 
les seves declaracions, que anibara fins a I'elaboració de I'estatut de les ONG 
del 15 de julio1 de 1996. 

En conseqü&ncia, cal proclamar ben clar que sempre ha existit en el fons . . 

de la consci&ncia humana, i en totes les cultures, i a qualsevol paral,lel, el 
desig de respectar i de conkixer els drets dels altres. Segurament pot semblar 
aquesta posició poc perspicaq i poc aguda, peró el cert és que el camí cap a 
la constitucib d'un cos legal de respecte a la Humanitat, si bé imperfecte i 
estroncat moltes vegades, no ha deixat mai de créixer ni de millorar. Amb tot, 
record0 que la critica a les diverses formulacions dels dretshumans tampoc 
no ha faltat (contra la de 1789: F. N. Babeuf, i !a de 1848: Proudhon, Marx), 
car s'havien convertit en documents abstractes, reiteratius, estancats, en una 
paraula, inservibles per a la solucions dels problemes reals i immediats, i, 
encara pitjor, eren h i t  dels maneigs de la burgesia prepotent per a imposar 
el seu domini com a classe i la seva ideologia liberal -avui en diem globalit- 
zadora-, que fa que els centres de poder restin en mans dels mateixos, men- 
tre que la majoria dels individus no hi participa per impossibilitat material 
d'accedir-hi. 



Dit tot aixo, haurem de llegir els textos, algunes linies, que ens han deixat 
les diverses cultures suara esmentades, per tal d'obtenir una p a n o h i c a  el 
més completa possible del 'Pobre' i de la seva aliada la 'Justícia', com hem 
vist ja més amunt, i ahora per rebre una mannada de vent fresc i esperanqa- 
dor. 

1. MESOPOTAMIA. Fa cinc mil anys, al nordest de l'actual golf Pkrsic, en 
una extensió de terreny cenyida pels rius Eufrates (a l'oest) i Tigris (a l'est), 
hi aparegué l'escnptura, constituida per uns signes cuneifonnes. Amb aques- 
ta escriptura, ens han pewingut antiquíssims documents, escrits sobre pla- 
quetes de fang, que tenen per autor un conjunt de pobles que denominem amb 
el nom de 'sumeris', als quals s'uniren postenorment els acadis del nord. Ja 
a partir de la meitat del tercer mil(1enni abans de Crist, s'escriviren textos 
literaris i inscnpcions reials. 

El conjunt de codis de lleis que aquesta primera antiguitat va redactar es 
pot agrupar d'aquesta manera: Lleis d'Ur-Namma i Lleis de Lipit-Istar, en 
llengua surnena; Lleis d'Esnunna, Lleis d'Hammurabi, Lleis Assiries i les 
Lleis Neobabil6niques, en llengua acadia. Encara que no siguin properes per 
la geografia, cal afegir-los les Lleis Hitites, en llengua hitita, els dos codis 
bíblics ( ~ x o d e ,  XXI-XXII; Deuteronomi, XXI-XXV), les constitucions gre- 
gues, el codi roma de les Lleis de les Doke Taules (450 aC) i 1'Alcord: tren- 
ta segles de producció legislativa per prestar atenció a aquells aspectes que 
envolten la figura del 'Pobre'. 

Malgrat que el Codi d'Hammurabi (s. XVIII aC) recomani la llei del talió 
a l'hora d'imposar castigs, i admet l'esclavitud, vet aquí algunes altres dis- 
posicions que deixen entreveure el respecte i la consideració per la persona: 

Quan el sublim déu Anum ... i el d6u Enlil, senyor dels cels i de la te m... m'as- 
senyalaren a mi, Hammurabi, príncep pietós, temorós del meu déu. perque 

' proclamés el dret en el país, perque destruís el malvat i el pervers, per- 
que impedis que el fort oprimís el debil ... [= Dret social]. 
Quan el dku Marduk m'encarregh d'administrar justicia sobre els pobles i 
d'ensenyar al país el bon cami, vaig difondre en la llengua del país la veritat 
i la justicia, vaig fomentar el benestar dels pobles [= Dret internacional]. 
Aixi, doncs, vaig decretar: 

[l]. Si un oficial o un militar, menire fa el servei de les armes del rei, cau 
presoner, i durant la seva abshcia han donat el seu camp i el seu hort a un 
altre ..., si  retorna i va a la seva ciutat, li seran retomats el camp i I'hort... [= 
Dret de repabiament] 

[2]. Si un mercader rescata un oficial o un militar, fet presoner ..., si no 
hi ha al temple del déu de la seva ciutat el diner suficient per al rescat, 
1'Estat el rescatara [= Dret de repatriament]. 



[3]. Si un senyor, angoixat per una obligació, ha donat en lloc de plata la 
seva esposa, el seu fill o la seva filla, o si els ha lliurats al servei d'algú, 
aquests trehaiiaran a casa del seu comprador o del que els té al seu servei 
durant tres anys; en el quart any recuperaran la llibertat [= Dret d'equitat]. 

[4]. Si un esclau de palau o un esclau d'un subaltem ha pres en matn- 
moni una filla d'un home lliure i aquesta li ha donat fills, el propietari de 
I'esclau no podra reclamar per al seu servei els fdls de la fdla de l'home 
lliure [= Dret de Ilibertat]. 

[S ] .  Si un senyor ha acceptat un nen des del dia del seu naixement per a 
donar-li el seu nom i I'ha cnat, aquest fill adoptiu no podra ésser reclamat 
[= Dret d'adopció]. 

[6]. Si un senyor ha compiat a un particular un esclau -home o dona- en 
un país estranger, i, un cop retomat al seu pais, I'antic propietari de I'esclau 
-hohe o dona- ['identifica ..., aquest esclau o esclava, en el cas que siguin 
natwals del pais, quedaran en llibertat sense haver de fer cap compensa- 
cíó. 

[Epileg]. Els grans déus m'han elegit, i jo, només jo, sóc el pastor sal- 
vador, el meu ceptre és just. La meva benigna ombra ha aíxoplugat la meva 
ciutat, he abraqat contra el meu pit les gents de Siimer i d'Akkad. Gracies 
al meu Geni tutelar elles han prosperat, i no he deixat de govemar-les en la 
pau, les he emparades gracies a la meva saviesa. 
Perquk el prepotent no oprimeixi el debil, pera fer justicia a I'orfe i a la 
vídua, a Babilbnia ..., per a fer justicia a I'oprimit, he escnt les meves pre  
cioses paraules en la meva estela, i l'he aixecada davant la meva estatua de 
"Rei de Justicia". 
Que l'home oprimit implicat en un procés vingui davant la meva estatua de 
"Rei de Justicia" i que es faci llegir la meva estela escrita i que escolti les 
meves precioses paraules. Que la meva estela li mosti el seu procés ..., que el 
seu cor es tranquil.litzi ... 
El déu Marduk ha assegurat per sempre la felicitat de les gents i ha fet regnar 
la justicia en el pais. 

No hi ha el més petit dubte que aquest primer escnt constitueix l'abece- 
dan de tata la teoria social i de justicia que tant ha preocupat i preocupa el 
nostre segle. 

2. EGIPTE. Vist Egipte des de la nostra perspectiva, ens sembla una cultu- 
ra per a nonies gent selecta i una civilització gairebé sobrehumana. Perb 
aquesta creenca és fallida des de la seva base. Sense valer admetre i1,lusbria- 
ment la bondat natural en l'home que viu en un medi inhbspit, sí s'ha de 
suposar, d'entrada, una conscienciació social, el que en diríem una 'humani- 
tat'basica, en persones que han estat capaces d'agrupar-se en nuclis urbans i 
de fer sostenibles una vida i una organització compartides. Les fonts litera- 
ries i monumentals (inscripcions parietals, Llibre dels morts, saviesa prover- 



bial) que han pervingut demostren un amor viu pels pobresl4, ates que els 
déus els protegeixen i els faraons afavoreixen amb la seva beneficencia. 

Encara que no es conservin codificacions de les lleis egipcies, i encara que 
el faraó fos la font del dret per excel.lhcia, hi havia un quadre jundic que 
permetia la diversificació de la pdctica legal, tal com queda demostrat per la 
documentació relativa als tribunals locals i als funcionans juristes. Cal con- 
sultar, doncs, els textos conservats i fer que parlin per ells mateixos. En els 
textos intitulats Llicons per al rei Merikaré es recull el moment de la cnsi 
politica de la dinastia VI, vers el 2.190 aC, textos plens de consells del rei 
Akhtoés 11 a un altre rei, el seu fill, que fan aixi: 

Practica la justicia i duraras sobre la terra, / tranquil.litza qui plok no opri- 
meixis la vidua; / no facis fora un home de la propietat del seu pare. 1 No per- 
judiquis els magnats en les seves possessions. / Guarda't de castigar injusta- 
mentls. 

Set segles més tard, com a referent de la prbpia vida, el visir Rekhmiré 
(cap al 1.500 aC) va deixar escnt en una seva estela a Tebes, on era prefecte, 
una serie d'articles que són l'exponent d'una etica basada en la compassio pel 
desemparat, l'indefens, l'orfe, el feble, l'indigent i en la recta administració 
de la justicia; diu així: 

He administrat justicia d'una manera equanime, tant al pobre com al nc. 
He protegit el feble en contra del fort. M'he oposat a la violencia de l'home 
de mal geni. He repnmit l'home insaciable al seu temps oporhí. He elimiuat 
el mal moment de l'home que tenia el cor ple de colera. 1 He eixugat les Ua- 
grimes transformant-les en consol. He defensat les vidues, ates que no 
tenien marit. He restablert el fil com a hereu al lloc del seu pare. 1 He 
donat pa al famolenc; aigua, al qui tenia set; aliment, ungüents i robes, al 
qui no en tenia. I He assistit I'ancia donant-li el meu propi bastó, fent que 
l'anciana exclami: 'Quina acció més bona!' 
He odiat la iniquitat, i no i'he practicada. He fet penjar cap per avall els pro- 
pagador~ de mentires. / He tingut la veu justa davaiit de Dku. 
Cap savi no ha dit mai de mi: '¿Que ha fet aquest?' Fins i tot quanjutjava afers 
molt complicats, he aconseguit que les dues parts ma~essin en pau. No he 
pervertit la justicia per un subom. 

14 A. ERMAN, Die Religion der /igvpier, 1934, 159 i SS. Cf. l'a~ticle Armenpflege en el 
Reallexikon fur Antike und Chrisienhrm,. Stuttgari 1950; H .  BOLKESTEM, WohliZfigkeit und 
Armenpflege im vorchristlichen Altertum, Groningen 1967 (la. ed. Utrecht 1939), 24-33, on 
exposa els remeis de la benetíciincia, I'almoina, institucions i societats benefactores, ajudes 
provinents dels temples i el dret d'asil, i la política social de I'estat, si bé cn una etapa molt 
inicial. 
' 5  E Daunas, Lo civilización delEgiPtofaraónico, Ed. Juventud, Barcelona 1965, 131. 
'6 Ibidem, 213. 



No tenia I'oida sorda pera aqueU qui tenia La ma buida. En canvi, mai no 
he acceptat de ningú un regal de corrupció~6. 

No bi ha dubte que totes aquestes bones accions del prefecte egipci ens 
fan pensar en la realitat present, en una societat humana molt propera a nosal- 
tres. Sens dubte aquestes paraules no estan distants de nosaltres ni en la inten- 
sitat emocional ni en el propbsit final, només en el temps, per aixb és molt 
escaient que, en aquest moment, recordi que la histbria no té fi, ni decadkn- 
cia, ni progrks, llevat del que va d'una societat primitiva a una societat amb 
millores meciniques, que qualifiquem de civilitzada. 1 és que el progrés esti 
en la persona, no en el desenvolupament tkcnic, resideix en l'inima de l'in- 
dividu, no en el programa polític. Una conducta de tal índole com la del pre- 
fecte de Tebes pren rnés relleu encara, si es té en compte que Rekbmíúé era 
un subordinat del futur faraó Tutmosis 111 (1500-1448 aC), de la divuitena 
dinastia, el qual va ésser el protagonista del regnat més brillant de 1'Impen 
Nou (1570-715 aC), que fins i tot fou el conqueridor de Palestina i Sítia i, pel 
sud, de Núbia: un ambient, doncs, molt propici per a la disbauxa en tots els 
ordres de la vida personal i de la societat. 

A banda d'aquests fonts de caire més aviat epigrific i austeres, unes altres 
fonts, les fonts literiiries, ofereixen un panorama, potser més matisat, sobre la 
pobresa: diria que constiiueixen el document més complet, i que la biblio- 
grafia secundaria, tan extensa i desbordant, no és més que el seu feble reflex. 

3.1. ANTIC TESTAMENT. Dir la paraula Biblia és plantejar-se un estudi molt 
Ilarg; aquí en recollirem només la flor. Si bé en algun llibre bíblic es conte- 
nen frases i actituds que no tenen res a veure amb el respecte als drets humans 
[esclavitud, textos misbgins, textos que proclamen la venjanqa, la pena de 
mort, la llei del talió -'dent per dent, u11 per ul1'- i l'expulsió dels leprosos], 
no es pot oblidar, tanmateix, que la Biblia constitueix un cos histbric, religiós, 
filosofic, Btic, politic, literari i constitucional com cap altre, vigent encara 
avui dia. Escollirem, doncs, aquells textos que enalteixen la intel.ligkncia 
humana i sbn una norma de vida pública i privadal7. 

La terminologia bíblica desplega tot un venta11 de termes que marquen 
una gradació dins el rang de la pobresa. Així, diu, 'e3 Jahve qui empobreix í 
qui emiqueix ..., qui aixeca de la pols el feble, qui eleva el pobre dels fems per 
a fer-lo seure entre els nobles' (1 Sam 2,7-S), com també és el1 qui 'salva [es,] 

17 El poble d'lsmel concebé la beneficibncia com una virtut relacionada amb i'esperit religiós 
de tot el poblc, atesa pcls reis i classes poderoses, feta envers els pares, els vells, cls amics i 
els pobres, recolzada sobre una legislació que einanava de la propia religio BOLKESTEIN, cit., 
3 4 6 6 .  



el poble dels pobres i abaixa [-es] els ulls dels orgullosos (11 Sam 22,28), i 6s 
'el1 qui aplica el dret a l'orfe i a la vidua, i és el1 qui estima l'estranger, a qui 
dóna pa i vestit' (Deut 10,18). 

En el llibre de l'finode (cap. 20), Moises rebé una constitució al Sinaí, els 
articles de la qual, deu en total, recullen normes de conducta, organitzades 
per parelles: cinc de relig~oses, i cinc de laiques. Les laiques fixen els drets 
humans següents: 'honorar pare i mare', 'no matar', 'no cometre adulteri', 
'no testimoniar en fals', 'no robar ni danyar la casa, les persones ni les coses 
del veí': la pobresa subjau en aquests preceptes, que llencen un missatge 
subliminar que apunta cap al 'Pobre'. 

En el capital21 afegeix: 'Quan hauris comprat un esclau hebreu, els seus 
serveis duraran sis anys; en el sete se'n podra anar, i sera lliure sense cap 
compensació ... Si era casat, la seva dona sortira amb el]...'. 'Si un home pren 
una altra dona, no podri disminuir a la primera dona el seu nodriment, ni el 
seu vestit, ni els drets conjugals; si falla en aquestes tres coses, la dona se'n 
podd anar, i gratiiitament, sense cap compensació pecuni&ria' (2-3, 10-1 1). 

Sobre la justicia, en el capital 23 insisteix: 'No falsificads el dret del teu 
pobre en el seu procés. Tu et mantindrhs allunyat Cuna causa falsa. No faris 
morir l'innocent i el just, i no absoldras el culpable. No acceptaras cap regal, 
car els regals tornen cecs de mires les persones clarividents i arruinen les 
causes dels justos. No oprimir& l'estranger, car vosaltres heu apds el que 
pateix I'estranger, ja que també vosaltres heu residit com a estrangers al pais 
dlEgipte' (6-9). 

En el capitol 19 del Levític es donen unes prescnpcions morals, entre les 
quals la compassió, la justícia, l'amor al proisme, el respecte a l'estranger i 
l'atenció a les obligacions socials juguen un paper molt destacat: 

No explota& el teu proisme i no I'espoliads pas. El salar¡ de I'obrer no el 
retindras pas fins I'endema al mati. Tu no maleiras un mut ni posaras entre- 
bancs davant d'un cec ... (13-14). 
No cometreu injusticia en les vostres sentencies ... Tu estima& el teu proisme 
coma ni mateix ... (15, 18). 
Si un estranger resideix amb vosaltres al vostre pais, no el molestareu pas. 
L'estranger que resideix amb vosaltres sed com un compatriota i l'estimds 
com a tu mateix, car vosaltres heu estat estrangers al pais d'Egipte (34). 
Si el teu gema cau en desgracia quan manté bones relacions amb tu i es ven 
a tu, no li imposaris un treball d'esclau; el1 seri com un assalariat o un hoste, 
i treballara amb tu fins l'any de la jubilació (25,39). 

En el llibre del Deuteronomi (cap. 15,4,7-8,lO-ll), en tractar les obliga- 
cions que comporta la celebració de I'any sabatic jueu, la remissió dels qui 
estan subjectes a algú s'haura de posar en practica, i, entre altres mesures que 
es donen, els pobres són objecte d'una intensa atenció: 



Que no hi hagi, doncs, pobre a casa teva, car Jahve no et concediri la seva 
benedicció en el pais que Jahvk, el teu Déu, et dóna en herencia ... ¿Es troha 
prop teu un pobre, eníre els teus gemans, en una de les viles del teu pais que 
Jahd, el teu Déu, t'ha donat? No endurids pas el teu cor ni tancarb la teva 
mi al teu gema pobre, ans li obnris les teves mans i li prestaras tot el que li 
manca... Quan tu li donis, dóna-li-ha de bon cor... 

Més endavant afegeix: 

Quan facis la collita del teu camp, si t'oblides una garba al camp, no retomis 
a recollir-la: sed per a I'estranger, I'orfe i la vidua, a fi que Jahve, el teu Déu, 
et beneeixi en totes les teves obres (24,19). 

En el llibre del Deuteronomi (cap. 27,19) es precisa encara: 'Maleit sigui 
aquel1 qui menysté el dret de l'estranger, de l'orfe i de la vídua'. 

Els llibres de Job, dels Proverbis i dels Salms contemplen totes les vicis- 
situds de la miseria humana i totes les relacions socials: per algun motiu son 
els llibres sapiencials. Sens dubte el llibre de Job constitueix un microcosmos 
on queden sintetitzades totes les calamitats que poden confluir en I'esmenta- 
da representació del 'Pobre': és un veritable model per a totes les circums- 
tancies que poden atknyer un individu qualsevol, fms i tot en un home ple de 
virtuts. Potser fóra bo, he pensat, de fer un repis al text del llibre de Job, car 
en els temps presents no té lloc la contemplació de la dissort ni la seva accep- 
tació acompanyada de l'esperanca, atks que vivim en un món que, per a 
remeiar-se -per cert imítilment, amb mitjans inadequats- ha creat fms i tot 
'les clíniques del dolor', en lloc de fonamentar la ment de l'home en la cla- 
rividencia de la seva condició i infondre els mitjans intnnsecament bons a la 
seva voluntat. Analitzat, doncs, el drama de Job, fhcilment hom pot intuir on 
estan els graus de pobresa en la societat present. 

Aixi, doncs, Job, un home bo i molt ric (1,l-3), pietós (4-5), és objecte 
d'unes proves sataniques (6-12): l'enemic li mata fills (13-14), el foc destrueix 
la resta dels fills i els seus ramats (16), els caldens destmeixen els seus béns 
(17) i una tempesta acaba d'eliminar el que li restava (18-19). La reacció de Job 
és activament pacient: 'Jo vaig sortir nu del si de la meva mare, i nu hi retor- 
naré: el Senyor m'ho doni, el Senyor m'ho prengué; com plagué al Senyor, 
així ha estat fet: que el nom del Senyor sigui beneit!' (21). Job ha esdevingut 
un veritable pobre material, car ha perdut la família i les seves possessions. 

Una segona allau de proves sathiques tomari a colpir Job: una úlcera 
s'empara de tot el seu cos (2,b-S), la dona el desespera (9-lo), els seus tres 
amics no el reconeixen (11-13), fins i tot el1 esclatara en laments i maleiri el 
dia en que va venir al món (3,3-lo), lamentad no haver mort en néker (11- 
19) i es preguntad per que ha estat donada la vida als miserables (20-26), tot 
aixb com a expressió del seu cor angoixat. 



Un dels amics, Elifaq, a la fi, li parla dient: [...] 'Has ensenyat a molts i 
has donat vigor a les mans febles, has enlairat els deprimits amb les teves 
paraules fortificant els genolls dels qui ploren; ata t'arriba a tu la sofrenqa i 
t'ha tocat: tu estas irnpacient' (4,3-5). 1 l'arnic declara que no hi ha persona 
justa davant de Déu (12-21), que l'home ha estat lliurat al patiment (5,l-7)ls, 
pero que Déu és just (8-16), car fereix i guareix (17-27). Job respon a les acu- 
sacious de i'amic justificant l'amargor del seu dolor per la magnitud dels seus 
mals, pero que s'ha mantingut fidel a Déu (6,l-10); acusa els amics per la fal- 
ta de consol (1 1-30). Job es pregunta: '¿ES que la vida de l'home no és com 
un servei militar sobre la terra?' (7,1), tot donant un quadre de les seves 
sofrences (2-1 1) i esperant el perdó de Déu si ha pecat (12-21). 

El segon amic, Baldad, acusa Job d'haver parlat a Déu sense respecte: els 
seus fills han mort pels seus pecats (8,l-7); cal escoltar la saviesa dels avant- 
passats (8-19), i penedir-se davant de Déu (20-22). Job respon que Déu és just 
(9,l-13), i que el1 és innocent, potser (14-24), i que voldria contestar4 per 
justificar-se (25-35), car Déu coneix la seva innockncia at6s que sap com ha 
viscut (10,l-12), i el1 espera que endolceixi els seus mals abans de morir (13-22). 

El tercer amic, Sofar, fa el seu discurs: a Déu, no se li han de demanar 
raons del que li ha passat a el1 (11,Z-6), car la seva saviesa és inescmtable (7- 
12); Job s'ha de girar vers Déu amb cor penitent (13-20). Job respondi-a que 
ells no són els únics savis (12,l-6), que el1 coneix Déu, la seva saviesa, poder 
i providencia (7-25), que no parlari amb ells (13,l-2) sinó amb Déu (3-12), 
perque espera en e11 (13-22) i a el1 mostrari les seves faltes (23-28). 

El capítol 14 presenta una llista d'elements que dibuixen la veritable 
pobresa humana, quan Job diu: 

Chome, nascut de la dona, té una vida curta, pero té turments innúmers. 
Semblant a la flor, aixi que esclata es marceix, i fuig com l'ombra sense 
poder-se a-. 
1 tu, [Javb], et dignes obrir els ulls sobre ell, i tu em portes a judici davant teu. 
AQui, pero, podri fer sortir el pur de l'impur? Ningú! 
Ja que el seus dies són comptats, que el nombre dels seus mesos depen de tu, 
i que li has fixat un teme infranquejable, aparta els teus ulls d'ell i deixa'l, 
com un mercenaci. acabar la seva iomada. 
L'arbre conserva una esperanqa una vegada ha estat tallat: pot renéixer enca- 
ra, i els seus brots continuen endavant. Igualment fan les arrels que han enve- 
llit en la tema i una vinya que mor sobre el sol: aki que percepl'aigua brota 
i s'hi produeix una brancada com Cuna planta jove. 
L'home, pero, si mor, resta inert; quan un humi expira, ¿on és el]? ... 

' 8  Pero Déu 'allibera I'hcnneindigent del glavi [dels perversos] i el pobre de les mans del vio- 
lent. Aleshores I'indigent rennincrA a I'esperanca i la iniquitat conlraud la seva boca' 
(5,15-16). 





Baldad li recorda que Déu és totpoder6s (25,l-6). Job li critica la inuti- 
litat del que acaba de dir (26,2-4), car també el1 pot patir la puixanca de Déu 
a I'infem (5-7), en els aires (8-lo), al cel i sobre les mars (1 1-14). 

En aquests moments, Job repren la paraula i no es cansa de repetir el seu 
cumculum davant els amics: la seva vida ha estat justa, i no pot dir el con- 
trari, perque trairia la ventat (27,2-12); afegeix que l'injust 6s castigat, perb 
no sempre (13-23). i que la providencia divina és oculta; per molt que l'ho- 
me conegui els secrets de la tema (28,l-11) desconeix els camins de Déu 
(12-22) i els seus secrets: l'home ha de tenir el temor de Déu (23-28). Job 
els recorda la felicitat passada i les seves bones accions (cap. 29)21, els mals 
presents (cap. 30) i que és conscient de la seva innocencia (cap. 31)22. 

Intervé un quart interlocutor, el mis jove, Eliu, que es veu forcat a pren- 
dre-hi la paraula ates que els tres més grans no responen realment a les parau- 
les de Job. Eiiu tira encara el silenci dels amics (32,l-14) i afegeix que és 
l'espent qui l'empeny a parlar (15-22), que pensa parlar clar sense provocar 
por a Job, car s6n semblants (33,l-7), perb li recorda que és fals que lavolun- 
tat divina sigui invisible, ates que es manifesta en les visions de la nit 
(33,8-18) i pel sofnment i la malaltia (1%30) que son llenguatges de Déu, 
els quals I'han d'ajudar a reconiixer les seves faltes, i hi afegeix una llarga 
apologia de la justicia divina (cap. 34), tot refutant-li l'afmaci6 sobre la 
inutilitat de confiar en Déu (cap. 35). Eliu insisteix en el fet que Déu afligeix 
l'home per inclinar-lo al penediment i guardar-lo de pecar, tot entonant un 
himne a la seva saviesa totpoderosa (cap. 36-37). 

Al final intervé el mateix Déu sotmetent Job a un qüestionari. Sobre els 
fenbmens fisics: ¿On eres quan jo posava els fonaments de la Terca (38,4-7) 
i els limits de la mar? (8-1 1) ~ Q u i  ha fixat l'ordre del So1 (12-19, qui coneix 
els secrets de la natura (16-17), qui ha fet la llum (18-21), la nit (22-24), el 
tro (25-27), la pluja? (28-30) ~ Q u i  regeix els secrets dels cels? (31-38). 
Sobre el m6n animal: ¿Qui nodreix el lle6 (3940), el corb (41-), les cabres 

LXX], els pobres del pais s'amaguen del mateix' ... 'Hoiii pren a I'orfe el seu camp, hom pren 
com a penyora el mantell del pobre. De les viles se sent el gemec dels moribunds, els ferits, 
en un darrer buf, criden a I'ajuda. I Dku resta sord a llur complanta!'(24,2-4,9-10). 
21 'He alliberat el pobre del seu deshet i I'orfe pnvat d'ajuda. La benediccio dcl qui mona es 
posa sobre meu i jo he retornat lajoia al cor de la vidua. Jo m'havia revestit de la justicia com 
un vestit, jo tenia I'equitat per mantell i turbant. lo era els ulls del cec, els peus del coix. Jo era 
el pare dels pobres: jo examinava I'afer d'un dcsconegut. Jo he trencat les mandibulos de I'in- 
just; d'entre les seves dents jo he arrabassat la presa' (29, 12-1 7). 
22 '&S que he estat insensible a les necessitats dels pobres i he deixat Ilanguir,els ulls de la 
vídua? ¿ES que he rnenjat tot sol el meu pa sense compartir-lo amb i'orfe? ... ¿Es que he vist 
un miserable sense vcitits, un pobre sense res que el tapés,, sense que cls seus ronyons m'ha- 
gin beneit i la llana dels meus anyclls els hagi escalfat? ¿Es que he mogut la m i  conha I'in- 
nocent? (31,1621). 



(39,14), els ases salvatges (5-9), el rinoceront (10-12), els estrucos (13-18), 
els cavalls (19-25), l'esparver? (26-31). A tot aixb Job només respon reco- 
neixent la lleugeresa de les seves pnmeres paraules (32-35). Déu prosse- 
gueix preguntant-li si és capa$ de domesticar el behemoth, és a dir l'hipopb- 
tam (40,l-19), i leviathan, és a dir el cocodril (20-28), els dos animals més 
emblematics d'Egipte, per poder provar la seva virtut. El capitol41 6s dedi- 
cat a cantar les excel.l*ncies d'aquests dos animals. 

La resposta darrera de Job sera curta, perb completa: 

Sé que ets el Totpoderós: 1 el que conceps, ho pots dur a teme. 
Jo era aquel1 que regirava els teus consells 1 amb propiisits privats de sentit. 
També he parlat sense intel,lig&ncia / de meravelles que em sobrepassen i jo 
ignoro. 
Escolta'm, deixa'm parlar: 1 et vull interrogar i wll  que m'instnieixis. 
Jo no et coneixia més que d'oida, / ped ara els meus ulls t'han vist. 
També retiro les meves paraules, / j o  faig penitencia sobre la pols i la ceudra. 

Déu escolta el penediment de Job, féu que els amics l'homenatgessin, i li 
va retomar tots els béns i benestar de temps enrere. 

'Passem ara al llibre dels Salms23, una altra font inexhaurible en atencions 
pels desvalguts. Aixi, els salms 9 i10 s'expressen amb aquestes paraules: 

Per al perseguit24, Jahv& serti una placa forta, i una placa forta en temps d'ad- 
versitat (9, lo), ... no oblida el crit dels afligits (13) ... el desvalgut no sera obli- 
dat per sempre, / no es perdd mai I'esperanca dels pobres (19) ... El malvat 
amb presumpció persegueix el desvalgut (10,2). ... Alceu-vos, Jahvk, aixe- 
queu la vostra ma, 1 no us oblideu, oh Déu, dels desvalguts! ... Vos ho heu 
vist, perquk mireu les penes i desgracies, 1 i les preneu a les vostres mans; I a 
vós s'abandonen els orfes inde'fensos,? / sou vós el qui veniu a socorre'ls 
(10,12, 14) ... Vós escolteu el desig dels humils, / els encoratgeu, teniu aten- 
ta l'orella, / per ferjusticia als orfes i oprimits, / perquk l'home, terrenal, mai 
més no els faci por! (10,17-18). 

Seguiré la versió dels Monjos de Mont-xrrat: Salm, Editorial Casal i Vall, Andorra 1965. 
24 El just en perill i el perseguit troben en Déu la salvació, com és presentat en els salms 141 
i 142. 
25 Sobre el versicle 14, 'tibiderelictus est pauper, pupillo tu eris adiutor.de la Vulgata, Agusti 
d'Hipona li dedica tot un sermó (XIV, PL 38), en el qual es pregunta nonnepauperibusple- 
na omnia? nonnepupillisplena sunt omnia?, per passar a definir els pobres de béns inaterials 
i els'beati pauperes spiritu, quoniam ipsoniin est regnum caelorum' (Mt 5,3): a aquest gnip 
darrer han de penhnyer els cristians; censura els rics superbs, i els pobres superbs, pero afe- 
geix 'lauda diuitem humilem, lauda diuitein paupernn'; i comenta la diversa sort del pobrc 
Llitzer i elric (Lc 16,19-31); a part de no condemnar cl ric que 6s humil, recomana: 'O pau- 
per, esto et tu pauper; pauper, id est, humilis ... Esto uerus pauper, esto pius, esto humilis'. 
Tambe adverteix que el ric 'utatur mundo, tanquain non utens' i aporta la cita de la caria de 



Tot el salm 12 contempla la situació del desgraciat, i con'clou: 

Pel desvalgut que sofieix, pel pobre que sospira, 1 ara mateix m'aixecaré, diu 
Jahve, 1 el salvaré, el posaré en llibertat (6)26.  

El salm 22 canta les sofrences i l'esperanca del just, i amb aixb retornem 
a la situació de Job. Entre les atencions que Dbu presta al pobre, diu: 

No ha menyspreat ni desdenyat la desgracia del pobre; 1 no li ha pas amagat 
la seva fa$, 1 i, quan el1 I'implorava, I'ha escoltat (25). 

El salm 34 respira l'espiritualitat que hom esperava trabar en els humils o 
pobres de Dku, i presta atenció a la seva protecció sobre el just: 

Quan aquest pobre ha cndat, I'ha escoltat Jahve, / i l'ha salvat de les seves 
angoixes (7) ... Els rics s'empobreixen i passen fam; 1 per als qui busquen 
Jahve cap bé no els manca (1 1) ... Moltes són les penes del just, 1 per6 de totes 
el deslliura Jahvk (20). 

Déu és atén a la injusticia social, segons que es llegeix en el salm 35: 

~ Q u i  és cotn v6s, Jahvk, / que deslliureu el pobre del més fort, 1 el desvalgut, 
del qui l'espolia? (10)27. 

El salm 37 alliqona sobre la felicitat del just, i la desgricia de l'injust; si 
a voltes és a l'imevés, no cal desesperar-se, car la sort de l'injust és efimera: 

D'aqui a una estona el malvat ja no hi sed, 1 guaitads el seu lloc i no l'hi tro- 
baras; 1 pero els humils posseiran el pais, 1 una pau profunda fad la seva deli- 
cia. ... 1 Els malvats desembeinen l'espasa, han tibat el seu arc, 1 per abake el 
desvalgut i el pobre, 1 per degollar els qui van per cami dret; 1 en el propi cor 
s'enfonsara l'espasa, 1 els seus arcs seran esbocinats (10-1 1, 14-15). 

Fins i tot l'autor del salm 40, en percebre la grandesa de Déu, es declara 
indigent: '1 jo sóc pobre i desvalgut; / que pensi en mi el Senyor' (18). 

El salm 41 és tota una escena completa de la vida quotidiana d'un malalt, 
aprofitable en la seva major part per al  noctre propdsit, car ofereix tot l'es-' 
pectre de possibilitats de la pobresa; parla el malalt: 

Pau a Timotcu, en la qual es llegcix que 'I'mel de tots cls mals és I'afany de diner' (ITm 
6,7-10). 
26 Semblantment, en els salms 14,6 i 18,28. 
2' Semblant idea en el salm 37: 'La salvació dels justos &S de Jahv*, / és el seu castell a I'ho- 
ra de I'angoixa. 1 JahvE els socorre i els deslliura; els deslliura dels iinpius, els salva, / perque 
s'han refugiat en el]' (39-40). 



F e i i ~  qui té comprensió pel pobre i desvalgut; 1 en dies malestrucs Jahvk el 
deslliurd. 1 El guardi i el faci viure feliq en el seu país. 1 Oh, no el lliureu a 
l'afany dels enemics! 1 Jahvk el sostinyi'en el llit de dolor. / Li heu mudat el 
llit durant la malaltia ... Els meus enemics parlen de mi amb malvolenqa: I 
"LQuan es morira? Que s'esbom el seu nom!" 1 Si algú ve a visitar-me, par- 
la, fingint, 1 recull els simptomes sinistres, surt a fora i els divulga. 1 Tots els 
qui m'odien xiuxiuegen entre ells, 1 tots voldrien que el rneu mal s'agreugés: 
1 "Que s'escampi dintre d'ell un mal funest; 1 ara que jeu, que no s'aixequi". 
/ Fins l'amic amb qui havia pactat, en qui contiava, que menjava a taula amb 
mi, alqa el taló contra rneu (41,24,&10). 

La  justícia ocupa un lloc preeminent en els salms en general, perb potser 
el salm 5 8 2 8  és el que sintetitza plenament el sentit de justicia, car es dema- 
na que Déu judiqui els jutges mateixos. El salmista s'adreca als mals jutges: 

¿És veritat, oh dbus29, que feu justicia, 1 que sentencieu amb raó pels fills dels 
homes? 1 Ben Iluny! De cor cometeu injusticies, 1 amb mans arbitranes 
peseu-io a la tena. 1 Des del si matern s'han desviat els malvats, 1 s'han esga- 
mat abans de néixer els mentiders; 1 porten un ven com un ven de serpents, 1 
com un aspid sord que es tapa les orelles I per no sentir la veu dels fetillers, 1 
de i'encantador, expert en l'art d'encantar. (58,245). 

El m6n dels exiliats recorda els nostres irnmigrants 'sense papers', i aixb 
ha d'ésser objecte de pregaria, segons que apareix en  el  salm 61: 

Escolteu, oh Déu, el rneu clam, 1 estiyeu atent al rneu prec; 1 us invoco des 
de I'extrem del país 1 en el rneu desconhort. 1 Conduiu-me a un penyal inac- 
cessible, 1 ja que sou el rneu refugi, 1 una torre fortti enfiont de l'enemic 
(61,2-4). 

Amb tot, no hi ha descnpció més entranyable sobre la sensibilitat de l'e- 
xiliat que la que es troba en el salm 137, que comenqa amb paraules d'enyo- 
raqa per la terra llunyana: 

28 El salm 82 presenta la mateixa problemitica d'una manera mes concreta i rcal: 'Déu s'ha 
posat dret a I'assemblea divina, pronuncia el seu judici enmig dels deus [es a dir 'cls jutges']: 
1 "~Fins quan jutjareu injustament, i sereu favorables als malvats? 1 Jutgeu a favor del feble i 
de I'orfe, feu justicia a I'afligit i al pobre; / deslliureu el feble i I'indigent, arrenqueu-lo de les 
mans dels malvats!"' (14). El salm 94 és una invocació al Déu de justicia, perque els mal- 
factors 'trepitgen, Jahvk, el vostre poble, / opnmeixen el vostre heretatge; 1 maten la vidua i el 
forastcr i assassinen els orfes' (54) .  El salms 97 i 98 contemplen Deu coma rei dejusticia. 
2' Referint-se als jutges, que representen Déu jutge entre el poble. 
3' Refennt-se a les balances en I'administració de justícia. 



Vora els rius de Babilbnia ens assbiem i plorhvem, d'enyoranca de Sió; / teni- 
em penjades les lires als salzes que hi ha a la ciutat. 1 Quan volien que can- 
téssim els qui ens havien deportat; / quan demanaven cants alegres els qui ens 
havien endolat, / i ens deien: "Canteu-nos algun cintic de Sió", 1 ih.auriem 
cantat cants de JahvA en una tema eshangera? (14). 

La infhmia" és  també una altra a m a  que escampa pobresa entorn de l',in- 
dividu que la pateix i també del qui la profereix, d'aquí que el  salmista reco- 
mi a I'ajuda de Déu davant dels seus difamadors: 

Escolteu, oh Déu, el meu gran plany, / guardeu-me del terror dels enemics; / 
empareu-me del complot dels malfactors, / dels facinerosos reunits per cons- 
pirar. / Esmolen com una espasa la Ilengua, / com fletxes preparen paraules 
amargues, / per tirar d'amagat a I'innooent; / tuaran de sobte, i ningú no els 
veud (64,2-5). 

Les classes socials més febles prenen rellevhncia als ulls del salmista, 
quan diu referitit-se a Jahve: 

Pare d'orfes, defensor de vídues, / és Déu a la seva mansió santa; 1 als des- 
emparats Dh dóna casa, / treu els captius enmig de cants de joia (68,6-7). 

El salm 69 és e l  cant d'una persona justa i malalta que pateix per les seves 
faltes i que és ultratjat pels seus familiars, incompr&s pels seus coneguts, 
accions punyents que ens presenten estrats del món de ya pobresa psicolbgi- 
ca: 

Salveu-me, oh Déu, que I'aigua ja m'entra col1 avall! / M'he submergit en un 
fangar sense fons, i no tinc on posar el peu; / em hobo mar endims i el corrent 
se m'enduu. ... / Són més cabells no tinc al cap els qui m'odien perquk si; / 
són més forts quejo mateix els qui em volen mal sense raó. ... / Jo, perh sóc 
pobre i sofient. / Que m'empari, oh Déu, el vostre auxili! ... / Vegeu-ho, 
pobres, i alegreu-vos-en; / els qui busqueu Déu, que el vostre COI revisqui. / 
Jahvk escolta sempre els desvalguts i no menysprea mai els seus captius 
(69,2-3; 5,30-32). 

L'autor del salm 70 es  presenta com a pobre i desvalgut a la recerca de la 
proteccio divina, davant dels oprobis dels seus enemics, situació també de 
pobresa en tant que aquests neguen la dignitat i la vida a l'opnmit: 

31 1 la falsa acusació troba en el salm 109 una llista de mals que els dolents desitgen al sal- 
mista, pero Déu el protegeix, menh.e el1 diu: 'sóc un pobre i desvalgut, / i sento al cor un viu 
dolor dins el pit; / con una oinbra del capvespre jo ine'n vaig, 1 sóc espolsat lluny com una 
Ilagosta' (22-23).També la calúmnia sed anorreada per Déu segons els salin 120, aixi com el 
menyspreu i I'escami dels insolents cessaran per voluntat divina en el salm 123. El salin 140 
és una pregiria del caluinniat i perseguit a Déu tot confiant en la seva justicia. 



Sóc un pobre, un desvalgut; afanyeu-vos, oh Deu! 1 Sou vós qui m'ajudeu i 
allibereu; JahvA, no trigueu més! (6). 

La vellesa és contemplada pel salmista en  la persona d'un ancih malalt, 
que es veu perseguit pels seus enemics: aquí la pobresa es tradueix en  impo- 
tencia, car els anys no perdonen i la societat fa violencia del feble: 

Déu meu, arrabasseu-me de mans de l'impiu, 1 de la grapa del pervers, de I'o- 
pressor! ... 1 Molts em miren com un fet escandalós, 1 perb vós sou el meu 
refugi i baluard. ... 1 No em rebutgeu al temps de la vellesa, no m'abandoneu 
quan decaigui el meu vigor, 1 que parlen de mi els meus enemics, 1 s'han con- 
certat els qui m'espien la vida' ... 1 Des de petit, oh Déu, m'heu instniit, i 
encara proclamo les vostres meravelles; ara que sóc vell i amb cabells blancs, 
oh DLu, no m'abandoneu! 1 Anunciaré als presents el poder del vostre braq, 1 
la vostra potencia, la vostra bondat, als q111 vindran. 1 Fins al cel arriben, oh 
Déu, les grans coses que heu fet (71,4, 7,9-10, 17-18)32. 

El messiinic salm 72 ve a ésser un speculum principis en la seva essen- 
cia, en tant que preconitza la pan et iurtitia en  el rei, en bé sobretot &ls mes 
desvalguts: 

Doneu al rei, oh Déu, de judicar com vós, al fill del rei, el vostre encert. /Que 
governi amb justicia el vostre poble, els vostres humils amb rectitud. 1 Que les 
muntanyes duguin pau al poble, i els turons, justicia. 1 Que faci justicia als 
desvalguts del poble, que salvi els fills del pobre i esbocini l'opressor. 1 Que 
duti com el Sol i la Lluna segle rere segle. ... / El1 deslliurari el pobre que 
reclama, el desvalgut que no té valedor. 1 Tindri pietat del pobre i del feble, 
salvad la vida als pobres. 1 Els rescatara de I'opressió i de violkucies, 1 la seva 
sang tindra valor als seus ulls (72, 1-5, 12-14)33. 

Cenveja i la comparació amb el benestar d'altri sóu indicis també de la 
prbpia pobresa moral, segons que recull el salm 73: 

El que és jo, de poc que no em desvio, ha vingut de no res que no rellisco, / 
envejós com era dels insolents, veient el benestar dels descreguts. 1 No passen 
cap malaltia, sa i gras és el seu ventre; 1 no comparteixen les penes dels mor- 
t a l ~  ni les dissorts dels altres homes. 1 Per aixb duen I'orgull per collar, la vio- 
lencia per vestit de festa; / els salten, de tan grassos, els ulls, els desborden del 
cor les fantasies. 1 Quan s'abaixen, parleu amb malicia, parlen d'opressió 
quan es posen altius; 1 tan aviat alcen la boca contra el cel, com la seva Ilen- 

32 Tainbé el salm 90 evoca els anys dc vida que ponen a la vellesa, pero el salmista en trcu 
profit: 'El nombre dels noshes anys Cs d'uns sctanta, 1 o de vuitanta, per als inés vigorosos, / 
i, quan són inolts, porten trcballs i afliccions, 1 passen de pressa, ens n'anem volant. ... 1 
Enscnyeu-nos a comptar els nostres dics, / i adquirirem aixi la saviesa del cor' (ID, 12). 
33 Vcgcu mds cndavant el salm 101. 



gua trepitja la tem. ... / ¿És, doncs, en va que he guar&t el cor pur, i m'he 
rentat les mans net de culpa, / vist que sóc dissortat en tot moment i em veig 
castigat cada dia? ... / M'he posat a reflexionar per comprendreho: ha estat 
per a mi cosa penosa, / fins que, penetrant els designis de Déu, he acabat com- 
prenent el seu destí. / Sí, els poseu en relliscalls, els precipiteu a la ruina. 1 
Com han quedat de sobte desolats, anorreats, consumits d'espant! / Com quan 
un es desvetlla &un somni, aixi, Senyor, no feu cabal de la seva ombra. 1 Quan 
tenia el cor exasperat i em sentia irritat dintre meu, / jo, estúpid de mi, no ho 
entenia; era com les bbsties davant vostre. / Perb jo estic sempre amb vós, em 
teniu agafat per la mi. ... / Quan el meu cos i el meu cor defalleixin34, ..., sed  
Déu la meva porció perdurable! (73,2-9, 13-14, 16-23,26). 

La  preghia d'un perseguit, que recorda les súpliques dels qui s6n atacats 
en el nostre temps per la seva defensa dels pobres, del medi ambient, de la 
llibertat d'expressió i dels drets humans en general, genera un esquema de 
valors i contra-valors que l'apropen a esperar SOIS la proteccib de Déu, tal 
com llegim en el salm 8635: 

Estigueu atent, Jahve, escolteu-me, que sóc un pobre i desvalgut. / Guardeu 
la meva vida, que soc fidel; salveu el vostre servent que en v6s confia. ... 1 Oh 
Déu, uns arrogants s'han alqat contra mi; 1 una colla de tirans em vol la mort; 
/ n o  us tenen present davant seu (86,l-2, 14). 

~ Q u i  voldrii un malalt que, des de petit, és víctima Cuna malaltia greu? 
Ni els seus el volen. El salm 88 presenta aquest panorama tan actual i viu en 
el nostre món ple de prepotencia i aparentment generós: 

Jahve, Déu meu, de dia clamo, de nit crido socors davant vostre; ... 1 Perque 
molts mals afeixuguen la meva vida, i em veig a les portes de la mort; / ja em 
creuen a punt de baixar a la fossa, sóc ja un home sense forces, / a punt de tro- 
bar-me entre els morts, llenqat al sepulcre com els morts de guerra, / de qui 
mai més no us recordeu, exclosos com són de la vostra protecció. ... / Heu 
allunyat de mi els coneguts, m'he tomat repugnant per a ells, / estic reclbs, i 
no em puc evadir, els ulls se'm consumeixen d'aflicció. ... / ¿Per que, Jahve, 
em rebutgeu i m'amagueu la vostra hq? 1 Des de petit que agonitzo en la dis- 
sort, 1 suporto un pes espantós, i estic baldat. 1 La vosm ira ha passat damunt 
meu, / i l'esglai m'ha deixat anorreat. / M'envolta com l'aigua a tothora, em 
cobreix per tots els costats. / Heu allunyat de mi amics i veins, em fan com- 
panyia les tenebres (88,2,4-6,9-10, 15-19). 

Si el salm 72 6s un  speculum principis, el salm 101 és el seu fonament 
moral, en  tant que es  proposa l'eliminació dels superbs i mentiders que han 
de constituir la societat i la cort en el reialme del rei just: 

34 O per la vcllesa o per la malaltia. 
35 Sanblantment, en el salin 102. 



Vull cantar la bondat i la justicia, a v4s, Jahve, vull salmejar! 1 M'ocuparb de 
la causa dels homats, saipre que a mi reconin. 1 Procediré amb honradesa de 
cor dins de casa meva; / no em proposaré davant dels ulls res &innoble. 1 
Detesto d'obrar fora Ilei, no fad  presa en mi; / lluny de mi el cor pervers, no 
vull saber res del mal. 1 Al que denigra en secret el seu proi'sme, l'obligaré a 
callar; 1 I'home d'ulls aitius i de cor inflat, no el suportaré. 1 Poso els ulls en 
els lleials del pais, per fer-los conviure amb mi; 1 el qui guarda una conducta 
integra és qui estari al meu servei. / No viuri pas a casa meval'home frau- 
dulent; / el mentider no es podra mantenir a la meva presencia. 1 Extirpar6 
cada mati tots els impius del pais, 1 perque s'acabin a la ciutat de Jahve els qui 
practiquen maleficis. 

A més de totes les desgicies  que rodegen la persona justa, també les 
seves bones accions han trobat un eco elogiós en el salm 112, vaticinador de 
les recompenses dels justos: 

Sortós I'home que presta de bon grat, 1 que disposa els seus afen en cons- 
ciencia. 1 Dóna als pobres sense comptar, / té la recompensa segura per sem- 
pre (5.9). 

Passant ara al llibre dels Proverbis, hom hi pot veure com l'autor apro- 
fundeix en  els continguts de la pobresa material i espiritual en termes de 
saviesa, fms al punt de considerar el pobre veritablement ric; a l'altre extrem 
es troba el  ric que 6s plenament pobre. Efectivament, la saviesa que destil4en 
els Proverbis és de caire huma i proa ,  si bé s'hi va desenvolupant de mica 
en  mica el caricter religiós. Tots els vicis testimoni de pobresa hi són analit- 
zats i contrarestats. Els camins que generen pobresa a tot nivel1 són recollits 
en un apartat propi en  els termes següents: 

Hi ha sis coses que Jabve odia, 1 set que la seva anima abomina: 1 una mirada 
altiva, una llengua mentidera, / les mans que escampen la sang innocent, 1 un 
cor que medita projectes culpables, 1 els peus apressats cap al mal, 1 un fals 
testimoni que profereix mentides, 1 el sembrador de litigis entre germans 
(6,16-19). 
El rescat d'una vida humana: la seva nquesa; 1 pero el pobre no en percep pas 
la seva amenaqa (13,8). 
La tema llaurada dels pobres nodreix llargament; / la manca de justicia fa que 
morin (13,23). 
Oprimir el pobre és ultratjar el seu Creador; 1 ésser bo per als desvalguts l'ho- 
nora (14,3 1). 
Més val poc amb el temor de Jahve 1 que un tresor amb la inquietud (15,16). 
Qui es burla del pobre ultratge el seu Creador, 1 qui nu d'un desvalgut no que- 
dara impune (17,5). 
El pobre parla suplicant, / el ric respon durament (18,23). 
Més val el pobre vivint honestament / que I'home de llavis tortuosos i que és 
un insensat (19,l). 

36 



La riquesa multiplica els amics, /pero el pobre és privat del seu amic (19,4). 
Tots els germans del pobre l'odien, 1 anib més raó els amics l'abandonen (19,7). 
Qui tanca Sorella al clam del pobre cridari sense que ningú li contesti (21,13). 
Restara indigent qui estima el plaer, /no s'enriquira que estima el vi i el bon 
menjar (2 1,17). 
El ric i el pobre es troben, / Jahvk els ha fets tots dos (22,2). 
El n c  domina els pobres, / qui detnana prestat és esclau del prestador (22,7). 
Benelt s e d  I'bome benefactor, / car el1 dóna pa al pobre (22,9). 
Oprimir un pobre és enriquir-lo, / donar a un ric és empobrir-lo (22,16). 
No despullis el pobre, pexque és pobre, / i no oprimeixis, a la porta36 [de la 
vila], el desvalgut, 1 car Jahve es fa seva la seva querella 1 i ambassa la vida 
dels lladres (22,22-23). 
Un home dolent que oprimeix els desvalguts: 1 és com una pluja devastadora 
i més pa (28,3). 
Val més el pobre que viu bonestameut / que el ric de camins torhiosos (28,6). 
Qui incrementa els seus béns per la usura i I'interks / els amuntega per a qui 
en gratificara als pobres (28,s). 
El ric pretén &ser savi, 1 peri, el pobre ple de seny el desemmascara (28,ll). 
Un princep pobre de seny és nc en extorsions, / qui odia i'ambicib allargara 
els seus dies (28,16). 
El pobre i l'usurer es retroben: 1 tots dos reben de Jahve la llum del dia 
(29,13). 
El rei que jutja els pobres amb equitat veu que el seu tron s'aferma per sem- 
pre (29,14). 

1 en  el poema acrbstic del final dels Proverbis, dedicat a la dona perfecta, 
es  llegeix: 

Ella estbn les seves mans sobre el pobre, I ella esten el seu braq a I'indigent 
(3 1,20). 

1 l'escriptor biblic acaba sentenciant: 

L'atractiu és enganyós; la bellesa és vana. ES la dona savia que s'ba de lloar! 
Concediu-li una part del producte de les seves mans, i que, a les portes de la 
ciutat, les seves obres siguin objecte de lloanqa! (31,3&31). 

j6 Tota una llarga iradicid patrística fa referencia a la presencia dels pobres a les portes de les 
esglésies; esmento sant Joan Crisustom, quc veu aquests pobres com a belles columnes oma- 
mentals, que cal ajudar, i sant Agustl, que es presenta com a 'inendicant dels mendicants', 6s 
a dir com a ambaixador dels pobres (per tot aixo, vegeu ALEXANDRE~LIVAR, '1 poveri alle por- 
te delle chiese nella predicazione del IV secolo', en Liturgia cd evangeliaozione nell'epoca 
dei Padri e nella Chiesn del Vaticano 11, Studi in onore di Enzo Lodi, a cura de E. Manicardi 
i F. Ruggiero, Studio Tcologico Accademico Bolognese, Edizioni Dehoniane Bologna 1996, 
219-235. 



Així, doncs, la paraula basada en la vanitat també crea pobresa, una 
pobresa d'espent, car projecta injusticia a l'hora d'avaluar els merits 
intel.lectuals i morals de les persones. 

Voldria acabar aquesta part de fonts de l ' h t i c  Testament fent una immer- 
sió en el llibre de 17Eclesiristic, per bé que deutero-canbnic i del segle 11 aC. 
Aquesta obra presenta una sintesi de saviesa ancestral i bíblica, en la qual el 
fenomen 'Pobre' hi fa acte de presencia amb una certa insistencia. En el capí- 
to14 (1-10) és troba una introducció que pren com a tema principal la caritat 
envers els pobres, amb un estil propi d'un pare que dóna consells al fill: 

Fill meu, no refusis al pobre la seva subsistencia / i no facis llanguir els mise- 
rables. 
No facis sofiir el qui té fam, /no exasperis l'indigent. 
No t'acarnissis sobre un cor exasperat, / no facis llanguir el necessitat després 
de la teva almoina. 
No rebutgis el suplicant durament provat, /no apaitis del pobre el teu esguard. 
No giris els teus ulls davant els uecessitats, / no donis a ningú I'ocasió de 
maleir 
Fes-te.Si algú et maleeix en el teu destret, / el seu Creador escoltara la seva 
imprecació. 
Fes-te estimar per la comunitat, / davant del cap abaixa el teu cap. 
Presta I'orella al pobre / i retorna-li la seva salut amb dolqor. 
Allibera I'oprimit de les mans de l'opressor / i no siguis fluix a l'hora de fer 
els judicis. 
Sigues per als orfes llur pare 1 i com un mait vés a ajudar les vidues. 
1 tu seris com el fill del Totpoderós, / que t'estimara més del que ho ha fet la 

- .. . teva mare (4,l-10). 

Els pobres encara retornaran a l'escena acompanyats dels afligits i des- 
valguts: 

Al pobre, fes-li igualment Ilargueses, 1 perquk la teva benedicció sigui per- 
fecta. / Que la teva generositat toqui tots els vivents, 1 fins i tot no refusis la 
teva pietat als morts. /No t'allunyis d'aquells que ploren, 1 afiigeix-te amb els 
afligits. 1 No temis d'ocupar-te dels malalts, / per aquests actes et guanyarb 

~.. . 
I'afecte (7,32-35). 

L'escnptor inspirat tracta el tema de la riquesa amb registre de pobresa, 
com a creadora de buit i insatisfaccions, com a pobresa psicolbgica exaspe- 
rant i manllevadora de la dignitat del qui posseeix béns materials: 

Els insomnis que causa la riquesa són esgotadors, 1 les preocupacions que 
comporta prenen el son. 
Les preocupacions de la jornada hpedeixen dormir, /una greu malaltia allun- 
ya el son. 
El ric treballa per a amuntegar béns 1 i, quan s'atura, és per atipar-se de plaers; 
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El pobre treballa no tenint de que viure 1 i, des que s'atura, cau en la miseria 
(31, 1-41, 

Cap al final del llibre de 1'Eclesiistic (40,l-ll), he trobat una sintesi filo- 
sbfica del devenir huma, una mena d'elegia aplicable a tot mortal, en la qual 
es canta precisament la miseria humana al llarg practicament de tots els regis- 
tres de la vida, sense fer distinció de classes socials, que, per bé que siguin 
situats en el segle 11 aC, són extrapolables a la realitat d'avui dia; fa així: 

Una sort penable ha estat feta per a tots els homes, / un jou pesant aclapara els 
fills d'Adam, 1 des del dia en qu& surten del si matem / fins al dia de llur retom 
a la mare universal. 
L'objecte de llurs reflexions. la por de llur cor, / és I'espera angoixosa del dia 
de llur mort. 
Des d'aquell que seu sobre el trou, en la glbria, / fins al miseriós assegut sobre 
la terra i la cendra, / des d'aquell qui porta la porpra i la corona 1 fius aquells 
que és vestit d'un teixit guixut, / no hi ha més que furor, enveja, torbació, 
inquietud, / por de la mort, rivalitats i querelles. 
1 a l'hora en que, tombat, es reposa, / el somni de la nit no fa més que variat 
les preocupacions: / a  penes s'ha trobat el repbs / que tot seguit, dormint, com 
en ple dia, / hom és agitat per maisons, / corn un fugitiu escapat del combat. 
En e1 moment de I'ailiberament hom es desperta, / tot sorpres que la seva por 
sigui vana. 
Pera tota criatura, des de I'home fins a la bestia, 1 perb per als pecadon, el 
sextnple, 1 la mort, la sang, les baralles i l'espasa, / mals, fam, tribulació, cala- 
mitats! 
Tot aixb ha estat creat peFals pecadors, / i és per culpa d'ells que ve el des- 
trucció. 
Tot el que ve de la tema retorna a la tema, / i el que ve de l'aigua retoma a la 
mar. 

Grecia és la mare d'Europa, és la creadora del pensament racional, és la 
inventora del dret constitucional, és la impulsora de la urbanística i de I'ar- 
quitectura, de l'art, de la música, de la literatura i la factora dels estudis lin- 
güístics. 

Si aixb és cert, i Grecia encara va fer molt més, no' sera d'estranyar que, 
enmig de la seva enorme produccio literaria i jurídica, no es trobin minide- 
claracions dels drets humans, del concepte de persona com a ens individual i 
com a membre d'una col~lectivitat, en dues coordenades: la practica de la jus- 
ticia i el respecte a les lliberiats de les persones i dels pobles. De totes mane- 
res, els pobres cauen di is  de tres cercles, el de la comunitat dels parents i 
amics, en el de l'estat i en el de la consideració com a 'proisme', per als quals 



hi h a u d  una S ~ ~ a ~ o c r ú v q  (justícia) sense tenir el significat de compassió, i 
una +~XavBpwnía (filantropia) sense haver adquirit el significat d'amor pels 
pobres: la religió, doncs, no té cap actuació en aquest tema. S e d  a Atenes on 
apareixeri per pnmer cop la cura oficial pels pobres, els invalids, els incapa- 
citats per al treball, les vidues i orfes37. En linies generals es pot di que, en 
el món classic, hi ha dues menes de pobres: els qui depenen d'altri per a sub- 
sistir per mitja del seu treball, i els qui no poden treballar per a subsistir. Es 
dóna el cas, pero, que els pobres són entesos per primer cop com a causants 
en potencia de perills que amenacen la dignitat humanajg. El mtiteix oracle 
de Delfos ja advertia de la necessitat d'un equilibn social: ~ i j r r o . ~ o ü v ~ a  li 
únep+$avov E L V ~ L ,  cinopoüv~a ~il ~ a r r ~ ~ v o ü o 8 a ~ . 3 9  

Per comentar, doncs, amb aquest tema s'ha de reconeixer que l'hospitali- 
tat establia vincles religiosos en l'antiguitat classica, que el pceta elegiac 
ARQU~LOC DE PAROS (segle VI1 aC) sembla recordar, quan diu: 

Has obrat contra el gran jurament, contra la sal i contra la taula ... [34]. 

La pau social també és contemplada pel poeta elegíac TIRTEU D'ESPARTA 
(segle VI1 aC), quan, tot recollint un oracle del d6u Apol.10, escnu: 

Que els reis govemin amb el seu consell, ells que han estat honorats ?els déus 
-sota el comandament dels déus esta posada la bella ciutat d'Esparta-, també 
els ancians, d'antiga nissaga, i, després, els homes del poble, amb decrets jus- 
tos. 
Que no solament pronunciin paraules honorables, sinó que també actuin sem- 
pre segons justicia, i que no prenguin cap decisió torta causant dany a la ciu- 
tat. Ara bé, que la victoria i la decisió final estiguin en mans del poble [3]. 

SOLO D'ATENES (S. VII-VI aC), un dels Set Savis de l'antiga Grecia, va 
escnure poesies sobre diversos aspectes que preocupaven la seva societat. Un 
dels fragments consenrats tracta de temes socials i politics, és l'anomenada 
Eunomia, és a dir La bono Ilei, en tant que una ciutat s'ha de regir per lleis 
justes, on hi recull aspectes relacionats amb els drets humans, tot denunciant 
la seva infracció: 

31 Reallexikon f ir  Antike ..., cit., cols. 691-692. Cf tamb6 BOLKESTEIN, cit., 67-286: exposa 
la distinció entre 6 rrtvqc, el qui té poc en general, i ó n~wxóc, el qui no té res i pot viure gri- 
cies al seu trcball ( 1  81-1 85); provisions, fmmentationes, educació, invilids, malalts, vidues, 
orfes i vells seran objecte de I'atenció política per part de I'estat. ' 

38 Hesiode, Op. 317-319: 'una vergonya nefasta persegueix I'home indigent [cl v. 318 & de 
la 11. 24,451: la vergonya va lligada a la vida malaurada, i I'audicia, a les riqucses'; Teognis, 
173 i SS.: també indicara que I'hoine per naturalesa tendeix cap al bé, p e d  la pobresa torqa la 
seva voluntat cap al mal (386 1 SS.) 

39 'Que el ric no sigui un prepotent, que el necessitat no sigui humiliat'(Estobcu 3, 114). 



Pero els mateixos ciutadans volen destmir, amb les seves bogeries, la nostra 
imponent ciutat, cedint a la persuasió de les nqueses; i amb ells les iniqües 
intencions dels govemants del poble, als quals espera el desti de patir molts 
mals pel seu gran abhs de poder, car no saben frenar el seu excés ni saben 
moderar-se ..., s'etniqueixen deixant-se dur per accions injustes ... sense per- 
donar els tresors dels temples ni els de I'Estat, roben com a rapinyaires, cada 
un pel seu costat, sense respectar els venembles fonaments de la Justicia, la 
qual, en silenci, s'assabenta del temps present i del passat, i amb el temps 
retorna sempre com a venjado m... ; i, mentrestant, molts del pobres arriben en 
una terra estrangera, venuts i Iligats ... 
Aquests són els ensenyaments que el meu cor m'ordena donar als atenesos, és 
a dir, ensenyar de quina manera la Disnomia [= la mala llei] causa desgracies 
sens nombre a una ciutat, mentre que I'Eunomia ho fa tot ordenat i equitatiu, 
i sovint col.loca les cadenes als malvats: ella suavitza les acprors, posa fi a la 
immoderació, silencia la violencia, anorrea les flors naixents de la mala for- 
tuna, redreqa les sentencies tortes i rebaixa la insolencia, fa cessar la discor- 
dia, fa cessar I'odi de la dissensió funesta, i sota la seva influencia totes les 
accions humanes son justes i intel.ligents» 131. 

Mes endavant So16 dóna un toc de serenor i de seny, quan assevera: 

El poble seguid de la millor manera els seus dingents, si no se'l deixa masa  
lliure i si tampoc no se l'oprimeix; la sacietat [de Ilibertat] engendra el desen- 
frenament, quan molta felicitat s'apodera de la gent que no té un espent equi- 
librat ... En afers importants, és difícil d'agradar tots [ 5 ] .  

1 també Sol6 advertir& més avall: 

Dels núvols davalla la fúria de la neu i de la calamarsa, i el tm neix del bri- 
llant Ilamp. Dels poderosos davalla la mina de la ciutat, i el poble cau, per 
ignorancia, en I'esclavitud d'un tira. 
No és pas ficil de contenir un home que se i'ha enlairat fms a i'excés, ans és 
precis de saber per endavant totes aquestes coses [8]. 

ALCEU DE MITILENE (f7. 600 aC), des de l'anstocfitica illa de Lesbos, fa 
una al.lusio als rics i als pobres, que no deixa de suscitar interpretacions sug- 
gerents, tal com ens ho  documenta Diogenes Laerci: 

Alceu recorda Aristodem d'aquesta manera: aixi, doncs, diu que Aristodem, 
una vegada, va pronunciar una fiase impactant a Esparta: 'els diiers son l'ho- 
me, i cap pobre no és bo'40. 

El teme grec iaXóc del final del vers és susceptibles de variades traduc- 
a o n s  'bo, nobie, honest, savi, feli~'. Aquests estrats semhntics apunten cap 
a la impossibilitat de  res llaminer en un pobre, i s6n susceptibles d'ésser ente- 



sos com una prevenció social negativa, car estan capgkats per la negació, la 
qual resta tota llum d'esperanqa per al pobre. 

Encara el poeta FOC~LIDES DE MILET (segle VI aC) deixana escrita una 
succinta definició de justícia, que cal no oblidar, i que s e d  recollida per 
escriptors posteriors: 

En la justicia es troben aplegades totes les virtuts [lo]. 

TEOGNIS DE MEGARA (S. VI-V aC) ha deixat una obra forqa Ilarga. El poe- 
ta s'expressa amb elegies, 6s a dir amb poesies de queixa, que lamenten la 
situació social i el mal de la societat en general, adoptant un caire sentenciós 
i confegint una serie de consells: 

Cap ciutat, Cime, no ha estat encara arruinada pels homes de hé; en canvi, 
quan plau als malvats de mostrar-se insolents, aquests corrompen el poble 
i donen sentencies propicies per als injustos a fi d'obtenir beneficis propis i 
poder: no esperis que aquesta ciutat -tot i que ara es troba en una gran calma- 
continui 'anquii,la per molt de temps, quan es produeixin aquests beneficis 
pera aquests malvats aconseguits amb perjudici del poble. D'aqui neixen les 
revoltes internes, les morts dels ciutadans i dels govemants. Que mai aquesta 
ciutat no es complagui amb aixb! [44-5 11. 

Pero Teognis reforqa la idea de justicia i es mostra compassiu envers els 
pobres: 

En la justicia es troba tota virtut, i tot home bo, Cime, és just (147-148). 
De totes les coses, la pobresa castiga I'home honrat molt més que una velle- 
sa blanquinosa i que la febre, Cime. 1 qui la vulgui evitar, caldri que es Ilen- 
ci a la mar, poblada de monstres, i des de les escarpades roques, Cime. 
En efecte, un home que esta en poder de la pobresa no pot dir ni fer res, i té 
la llengua encadenada [173-1791. 
La pobresa és reconeguda, encara que sigui la d'un altre, car no va ni a la pla- 
Fa ni als tribunals. A tots els llocs té la pitjor part, meu és ultratjada, i meu 
on sigui és igualment enemiga [266-2701. 
Molts malvats són ncs, i els bons són pobres. Ara bé, nosaltres no els canvia- 
rem pas la seva riquesa per la nostra virtut, perque la vktut dura per sempre, 
i les riqueses són ara de I'un ara de l'altre [3 15-3181. 

PLATÓ D'ATENES (42817-347 aC) 6s la imatge del perfecte atenenc, con- 
versador, amant de la vida pública, que cercava paradigmes valids, univer- 
sals, tant per a la política com pera la ciencia. En Plató pren nova vida el con- 
cepte de persona i de ciutat, i me l'imagino cohesionant una &poca important 
juntament amb SOcrates41, el seu mestre, i la seva ciutat, Atenes, en el 

4'  Mon el seu mestre Sbcrates (399 aC), Plató viatja a Migara, a la Italia meridional, on cone- 
gué directament les dochines dels pitagoncs, i després a Egipte, on entra en contacte amb els 



moment en quk s'apagava la tonta gloriosa del segle de Pkricles, penclitava 
la grandesa d'Atenes i fms i tot la imatge de tota Grkcia42. Sera difícil de tro- 
bar un autor en tota la historia del pensament que pugui superar l'obra del 
filosof d'Atenes, segons que ha testimoniat el reconeixement d'altres ments 
clares segle rere segle. 

Plató d'Atenes, doncs, és autor de tres obres que, en forma de diblegi3, 
tracten fonamentalment de política i de la manera millor d'organitzar la vida 
ciutadana i equilibrar les forces de poder: la Politeia /República (fimer lli- 
bre, sobre la justícia; dialeg primerenc, pero acabat posteriorment en deu liibres), 
el Politic i les Lleis (diilegs de maduresa). Trobar-hi textos i afirmacions que 
declaren una defensa dels drets humans i una atenció especial al compliment 
de la justicia és quelcom evident i connatural; aquí, pero, no podem fer un 
estudi complet d'aquestes tres obres. 

La Reuública. doncs. es un tractat dedicat enterament a dilucidar el con- 
cepte de justicia: els mals del govern d'un Estat i els vicis propis de l'indivi- 
du. 1, com que, segons la tesi platbnica, l'individu fonamenta la seva possi- 
ble perfecció o felicitat en els postulats de l'educació personal, hauri aquest 
de perseguir la justícia com a pauta suprema de la seva moral. 1 als gover- 
nants, que són els autkntics pastors dels ciutadans, els correspon garantir la 
continuitat del rkgim educatiu. 1 és aquí on la justícia recolzara l'eficicia del 
sistema i el seu desenvolupament. Ara bé, si el governant es converteix en un 
tid., és aleshores quan la pobresa moral s'estén a totes les capes socials: 

savis egipcis. Retornat a Atencs, Plató funda I'Acad6mia, on la llibertat intel.lectua1 i la inves- 
tigació en comú, a I'exemple del seu inestre Socrates, constituien la seva raó d'6sser. Així 
Plató arriba a la fomulació de la doctrina de les idees, en les quals trobi I'única realitat, men- 
tre que les coscs materials no són mis que copies d'aquelles idees arquetip, i conclogue que 
calia encarnar aquelles idces en els costums humans i en les instimcions, si es vol que una ciu- 
tat i una societat cstiguin vivcs de debo: filosofin, doncs, i política apareixen juntes en la seva 
obra,I'una en funció de I'altm. 
42 Fill d'una familia aristacritica per part de pare i de mare, Plató fou educat en la poesia, la 
dansa, la música i la gimnistica, les disciplines que, en aquella epoca, configuraven el perfil 
intel-lectual i corporal de I'home culte, destinat als afers de la pmdhcia i a la conducció dels 
seus conciutadans. S'hagués pogut dedicar a la vida política als vint anys, invitat per fainiliars 
seus que s'havien muntat en el carro de la inefidcia, pero Plat6 havia de trobar Sbcrates, i 
l'ensenyament d'aquest li canvii la vida; esmerca, doncs, la scva vida en cl treball de I'inima 
i en I'exercici del seu concixement, dcrivant-ne cl mktode dc la maieutica socritica, la qual 
col.loca i'home en una situació de pari espiritual. 
43 Es conserven quaranta-un diilegs platbnics, una Apologia de Socraies, unes Caries i unes 
Definicions. Els diilegs corresponen a I'esmrctura formal que adopten aquests tractats, els 
quals, per mitji dcl diileg entre dos o tres interlocuton, abastcn les altures conceptuals m& 
agudes sobre la falscdat, la bellcsa, la Ilíada, els sofistes, la naturalesa de I'home, el valor, I'a- 
mistat, la pietat, la retórica, la virtut, l'exactitud de les paraules, I'amor, I'inima, la justicia, la 
cikicia, les idees, I'fsser, la politica, la naturalesa, el plaer, les Ilcis, el filosof, la mort, l'alli- 
berament i la riquesa. 
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¿I la ciutat govemada per un tirA sera inevitablement rica o pobra? 
Pobra! 
1, aixi, l'anima tiratiica sera inevitablement sempre pobra i indigent. 
Aixi 6s -va dü ell. 
iQu6, doncs? ¿No sera forqós que una ciutat aixi i un home aixi estiguin plens 
de por? 
De molta por. 
De gernecs i lameniacions, i planys i patiments, Lcreus tu que en trobads m& 
en alguna altra ciutat? 
De cap manera!44 

Plató, preocupat per l'educació que han de rebre els ciutadans, aconsella 
una gran vigilhcia perquk, a la ciutat que el1 ha imaginat, és a dir a la ciutat 
ideal, no es doni la falsedat ni res que pugui induir a la mentida, en tant que 
desitja per als ciutadans l'ideal suprem de la perfecció. Una veritable atenció 
mostra Plató pel dret a una educació acurada dels sentiments. És per aixo que 
s'hauri de prohibir tota cosa imitada, perquk no és autkntica, i en el llibre 
dese de la República s'esplaia a justificar que no s'ha de permetre la repre- 
sentació de tragedies ni de comedies, perquk són obres poetiques de tipus 
imitatiu. 

Plató assevera clarament els problemes que ocasionen la riquesa i la 
pobresa a la ciutat, quan apunta: 

Hem trobat, doncs, segons que sembla, dues coses que els guardians han de 
vigilar de totes maneres perque no els passin desapercebudes dins la ciutat. 
¿Quines són aquestes coses? 
La riquesa -vaig dir jo- i la pobresa, en tant que la primera causa mol.licie, 
gandulena i revolució, mentre que la segona afegeix a la revolució esclavat- 
ge i mal treballds. 

En el tractat del Politic, hi ha tres parts facils de distingir: el polític com 
a pastor, l'ari del teixit com a model de l'art política, i la defmició del polític 
com a organitzador del teixit social. Certament el concepte de polític com a 
pastor, encara que sigui d'homes, no satisfa pas Plató, perque la persona ha 
de poder exercir la seva lliberiat, si esperem que obtingui mkrits en la seva 
actuació. Cal, doncs, estructurar la societat d'una manera més complexa: l'art 
de teixir comporta l'eliminació d'impureses de la llana, torcer-la per a obte- 
nir-ne el fil i, finalment, disposar l'ordit vertical, fort i resistent, a través del 
qual ha de passar la trama flexible. ES, doncs, el saber del polític el que les 
lligari i entrecreuari, estabiimt-hi un llac divi pel que fa al teixit de les &ni- 
mes, i un Ilaq humh pel que fa a la part corporal. 1 conclou Plató: 'Tindrem 

"Polifeia, IX, 577e-578a. 
45 PoliMa. 421e-422a 



acabada amb uii teixit correte l'acció política, qum els tarannhs dels indivi- 
dus valents i els dels assenyats estiguin cciriciliats per la concordia i l'amis- 
tat, i portin la seva vida en comú: aqüat teixit és el més preclar de tots i el 
millor'46. 

En les Lleis, Plató insisteix molt en la uecessitat de l'educaciá del ciiita- 
da, alhora que hi configura tot ün tmctat d'btica, de dret positiu, d'economia 
i de dret cnminali penal. Aqui només recolliré les prescripcions referents al 
traote dels pares ancians, símbol també de pobresa física: 

No es pot tenir una imatge més valuosa als ulls dels deus que un pare o un avi 
venquts per l'edat, o la d'una mare reduida al mateix estat..; Doncs, bé, essent 
aixi les coses segons que ordena la naturalesa, pera l'home bo es una soit que 
els seus avantpassats visquin carregats d'anys, fins als darren lúnits de I'e- 
xistkncia, i és un motiu d'amarga nostalgia el fet que desapareguin joves ... Si 
hi ha algú en aquesta ciutat que es desentengui dels seus pares ..., que sigui 
denunciat ..., i sigui castigat amb cops i preso ..., que el portin davant d'un tr- 
bunal ... 1 si és un esclau qui el denuncia, que aquest quedi Iliure47. 

ARISTOTIL D'ESTAGIRA (384-322 aC)48 és autor de diverses obres reunides 
en un corpus, perque comprenen obres que no pertanyen enterament a ell. Les 
obres estudien els temes més importants en tot temps: tractats de LOgica, de 
Física, de Biologza, de Metajisica, tres tractats d'E'tica, una Retbrica, una 
Política i una Coilstihrció dytenes. No cal insistir a dir que, en qualsevol 
obra i moment, apareix una reflexió sobre la humanitat i la conducta dels 
pobles i dels govemants. Aquí, pero, ens limitarem a recollir alguna idea de 
les obres etiques i polítiques. 

Aixi, doncs, en ~'Etica a NicOmac, Aristbtil, en parlar de la virtut de la for- 
talesa (1 11 5a 9 i SS.), enumera els m a l ~  que el fort ha d'afrontar, que són, el 
deshonor, la pobresa, la malaltia, el desafecte i la mort. Aristbtil afegeix que 
no s'ha de témer la pobresa que arriba per la via natural, com una desgracia 
accidental, si bé accepta més endavant que els béns matenals ajuden a ésser 
feliq (1 179a 2-3). Aristbtil tarnbé admet que hi ha gent que, per les raons que 
siguin, han d'ésser pobres (1121b 5), pero afirma que el fonament de tota 
organitzacio social esta en la justícia, car és l'única virtut que es fixa en el bé 

66 Polilicw, 3 l 1 b. 
41 Lag., XI, 9316932d. 
'8 Fill d'un metgc, als disset anys anh a Atencs i ingressi cn I'Acad2rnia dc Plató, on estudia i 
col~labord durant vint anys, fins a la rnort dc Plató (34817 aC); viatjii a la regió de Missia (s'hi 
casa amb una dona de la familia reial) i ,  després, a I'illa de Lesbos, on pass.3 dos anys a la ciu- 
tat de Mitilene: scmnre oer mons d'estudi i oer conneciar amb investieadors d'aauests indrcts . . - 
c ~ l i c s .  A coniiniiaci0, es dirigí a Maced<jni<i p.r n eiicdrregar-s.- de I'cdiictciS d'Alexandrr (el 
Gran, ~osieri<,nncnt). i I'iinv 335 4 iorni ,i Arcnes. on iunda In wva nrhia csroln. I'anomcnai . . 
~ i c c "  o Perípat, quédirigí durant tretze ahys. 
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dels altres, d'aquí que ella comprengui tota la virtut49 (1130a 5 i SS.): li dedi- 
cari el llibre cinque. Apunta també Anstbtil que l'amistat pot sorgu entre dos 
contra& i posa I'exemple de l'amistat entre un pobre i un ric, pero es possi- 
ble que no sigui autentica, car el pobre pot esperar allb que no té (1159b). 

Fixant-nos ara en la seva Politica, les paraules inicials s6n defi~tories de 
la qualitat de vida dels ciutadans, i aquesta és consubstancial a la recerca del 
bé: 

Tota ciutat o Estat és, com podem veure, una mena de comunitat, i tota comu- 
nitat s'ha format tenint com a fi un determinat bé, ja que totes les accions de 
l'espicie humana es fan arnb la mirada posada en alguna cosa que els homes 
creuen que es un bé. Per tant 6s evident que, menire totes les comunitats ten- 
deixen a algun be, la comunitat superior a totes i que inclou en si totes les 
altres ha de fer aixb en un grau summe per damunt de totes, i aixi aspira al bé 
més alt de tots els béns: aquesta és la comunitat anomenada Estat, 6s a dir, 
I'associació política. 

1 Aristotil, referint-se a 17educaci6, com a senyal de superació de la pobre- 
sa intel.lectua1, conclou dient: 

ES evident que hi ha una forma d'educació, en la qual els nens han de ser for- 
mats. no perque ella sigui necessiria o útil, sinó perque ella és liberal i noble ... 
Queda també clar que alguns dels temes útils han de ser estudiats pels joves 
no solament per la seva utiliiat, com és aprendre de llegir i escflure, sinó tam- 
bé perque poden dur a moltes altres branques del saber, i igualment han d'es- 
tudiar dibuix ..., perque aquest estudi fa l'home capaq d'obsewar la bellesa 
corporal. Cercar en totes parts la utilitat és totalment impropi dels homes mag- 
nhnims i lliures. 

Ara bé, en els nostres dies, alguns Estats, que presten més atenció als 
nens, produeixen en ells un hibit o una constitucio atletica que perjudica la 
seva forma i el seu desenvolupament corporal ... No és correcte d'ordenar l'e- 
ducaci6 només cap a una virtut o cap a una sola cosa per damunt de les altres. 

Aristotil afumarh tambe que 'la pobresa engendra revolta'so 

TEATRE GREC. Les obres propiament litedries de Grecia destinades a la 
representació teatral contenen una serie de personatges que posen en eviden- 
cia la realitat quotidiana, alhora que es distancien de les fmgides aportacions 
de la poesia &pica i del rigor conceptual dels escrits filosofics. La tragedia és 
reveladora de conflictes interiors, reveladors de diversos graus de pobresa 
psicolbgica, social, política i religiosa: continua, tanmateix, modelant uns 

49 Aristbtil segueix, en aqucsta idea, el pensainent de I'esmentat Focilides de Milet. 
50 Pol. 1265b 12, idea quc té el seu origen ja en Hesiode (nota 38; cf. també la nota 12). 



personatges que poc tenen a veure amb la realitat del carrer, esperaqats per 
una solució que els davalli dels déus immortals. La comedia, en canvi, desfa 
tots els prejudicis i totes les convencions, i selecciona els trets ndículs de 
l'actuació dels humans: 'I'home és I'animal que fa nure'. Si la tragedia cau- 
sava la catarsi psicolbgica amb la por davant el destí, la comedia promovia 
una aula de didictica dels costums i obria una llibertat d'expressió fms ales- 
hores desconeguda, basada en la provocació del riure, que és coincident, en 
el fons, amb la crua realitat tragica de la prbpia vida. 

Així, doncs, la comedia grega presenta tot I'espectre social desafomuiat 
que hom es pugui imaginar: amos tractats injustament, esclaus que govemen 
tirinicament, treballadors de pells i botifamers, sofistes enganyadors, rics que 
esdevenen pobres i pobres que es converteixen en rics, demagogs, endevins, 
sicofantes, dones que cerquen la pau, cecs, pobres i un déu Dionis ridiculit- 
zat. Les diverses situacions en que es veuen embolicats els protagonistes pre- 
tenen objectius educatius, com la justicia, la pau, l'educació, la participació 
política i la cohesió social, i dificilment la solució de les causes dels rnatei- 
xos conflictes. No hi ha dubte que la literatura de I'Edat Moderna tingué en 
compte aquests models, gracies a les edicions dels textos classics dels segles 
XV i XVI. 

ROMA. Roma 6s la con-creadora $Europa, és la factora del pensament 
aplicat a la vida, és I'aplegadora del cos legislatiu de I'antiguitat, és el model 
de la urbanística i de la gran arquitectura, de l'art, de la literatura, la produc- 
tora dels estudis lingüístics i l'autora de tractats especifics, entre altres mol- 
tes coses. Per influencia de les actuacions dels grecs a favor dels desvalguts, 
Roma, des de la meitat del segle 11 aC, practica l'assistencia als necessitats 
amb un sentit de justicia, en la qual les virtuts fonamentals de l'esperit roma 
com eren lafides, pietas estaven intimament coordinades. Tampoc a Roma 
l'ajuda als necessitats depenia de la religió51, sin6 de l'estat i dels ciutadans, 
i allb que va comenqar tímidament a Atenes prengué aquí una gran evolució; 
les paraules gregues de caire social foren adoptades: €6 T I O L ~ ~ V  = beneface- 
re, ~ U n o ~ i a  = beneJicentia, mentre la liberalitas feia acte de presencia en les 
catistrofes, i s'instituien els collegia tenuiorum del temps imperial, i es feren, 
fins al segle V dC, les famoses frumentationes i s'incrementaren els alimen- 
tarii pueri et puellae. Seneca no deixa de criticar les despeses per gra (De 
benef: 4,28,2), l'estoic Paneci i Ciceró proposaren qüestions etiques i socials 
per primer cop; Cató s'havia oposat a la misericordia dels atenesos; la huma- 
nitas, clementia i benignitas brillen coma grans virtuts, i l'hospitalitas s'a- 
plica als pobres estrangers. Amb tot, la humanitas dels estoics fou buida d'a- 

5' Com remarquen TertuliA (Apol. 42) i Ambros (Ep. 18, 16). Cf. BOLKESTEIN, cit., 287-379. 



mor, segons el parer de 'hctancis2, i calgué construir un nou concepte d'hu- 
manitat, tasca que s'escaigué, sens dubte, al cristianisme. 

Alxí les coses, n6 sera impossible de trobar en el pensament roma aspec- 
te5 qüe apuntin cap a la constitució dels nostres actuals postulats, del con- 
cepte de persona i de societat, en les dues coordenades queja hem exposat 
anteriorment: la prhctica de 1e justicia i el respecte a les llibertats de les per- 
soíYes i dels pobles. 

En aquest sentit, voldria prestar atenció a alguns articles de les farnoses 
Lleis de les Doize Taules, 6s a dir, la constitució romana del 450 aC, fonna- 
des per unes lleis gravades sobre planxes de bronze. Aquesta constitució 
ro-mana comprkn, doncs, dotze capítols; els dos darrers van ésser afegits per 
impo&ció de les classes més poderoses, i comprenen les anomenades "lleis 
iniqües", perqui van contra la llibertat. Vet aqui alguns articles aplicables al 
nosíre tema, si no directament, si indirectament: 

1. Dret processal: 1. El garant d'una persona benestant hauri d'ésser un altre 
benestant; pera un ciutadiproletari, que sigui garant qui wlgui ser-ha. 2. Que 
existeixi el mateix dret en un contracte de venda i de possessió pera una per- 
sona sediciosa, pero que s'ha corregit. 
2. Processos: 1. Per assumptes de mil asos o mis, que la garantia sigui de 
cinc-cents assos; de quantitat inferior, que quedi cinquanta asos en dipbsit. 
2. A qui li manqui un testimoni, que vagi de porta en porta a sollicitar-lo cada 
dos dies. 
3. Execució de les senthcies: l. Que siguin trenta els dies legals per a cobrar 
un deute reconegut i en la quantitat fixada pel dret. 2. Si no paga la multa ni 
algú allí mateix li fia legalment el seu deute, que se l'endugui amb el1 el 
demandaut. 
4. Dret civil: 1. Si un pare dóna a vendre un fill seu tres vegades, que el fill 
quedi lliure del pare. 
5 .  Drets de successió i tutela: 1. Si algú mor intestat, que no té hereus propis, 
que l'agnat prbxim hereti la familia. 2. Al malgastador, que se li prohibeixi 
l'administració dels seus béns. 
6. La propietat: 1. En relació amb un estranger, que hi hagi sempre el dret de 
reclamar. 
7. La taula setena b dedicada a la legislació de les finques. 
8. Dret penal: 1. Si un ha kncat un membre a un altre, i si no fa amb el1 un 
'wjament ,  que s'apliqui la llei del tatal. 2. Si un patró ha fet un fiau a un 
client, que sigui maleit. 
9. Aquesta tada re'mll els drets del cintada davant de I'Estat, i els drets de 
1'Estat: 1. Sobre la pena capital d'un ciutada, no es decidiri res si no és per 
. .. r ~ ~ f a b b m ~ i m a .  

y i ' n s %  %, 1'0,'il: 'fals&üimitis speciecapti misericordiam dehomine sustulerunt' 



10. D i t  religiós: 1. Que no s'entem ni es cremi un mort dihs la ciutat. 2. Si 
un mort té les dents empastades amb or, encara que se l'entem o se'l cremi 
amb ell, que sigui fora de delicte. 
11. Taula iniqua: engendra conflictes socials: 1. Que no es produeixin noces 
entre plebeus i patricis. 
12. Taula iniqua: 1. Qualsevol cosa que el poble hagi votat definitivament, 
que aquesta cosa sigui legal i ratificada. 

Vista així la Llei de les Dotze Taules, una certa decepció ens produeix, 
pero hem de tenir present que giacies a aquestes iniciatives avui dia nosaltres 
podem frnir d'uns drets més ben definits: la superació de les xacres i misenes 
humanes és qüestió d'un procés molt llarg. 

TEATRE LLAT~. ALYO no obstant, la literatura llatina ofereix, com havia fet 
la grega, tot un panorama social que, de tan real, sembla una simple imitació 
de la mateixa realitat. També la societat que recull la comedia llatina és fins 
i tot més punyent que la que ofereix la comedia grega. En efecte, cal tenir en 
compte els canvis socials tan profunds pels que passava Roma que aspirava 
al domini mundial a partir del segle 111 aC. Aquesta situació provoca trasbal- 
sos socials d'incalculables conseqüencies i una arrauxada afluencia de m i  
barata que s'apropava a la gran capital per cercar-hi uns mitjans de vida 
sense reparar en escrúpols. Tota aquesta situació, doncs, és reflectida en l'es- 
cena de la ma de PLAUTE DE SARSINA (Úmbria; sena  el 191-184 aC), quan 
presenta vells desordenats i capnciosos, joves enganyadors, esclaus astuts, 
mentiders i lladres, alcavots, venedors d'esclaves, avars corromputs, soldats 
fanfrrons, pds i t s ,  cortesanes, la pobresa i la usura amb constant incidencia en 
qualsevol situació. 

TERENCI DE CARTAGO (185?-159 aC) és l'altre comediograf llatí que con- 
tinua la tradició teatral presentant uns personatges més propers a l'ideal $tic 
que a la realitat crua. Terenci, tanmateix, presenta els tipus tradicionals del 
teatre del moment: cortesanes, paiasits, esclaves i eunucs, pobres i rics; tots 
ells, pero, acompanyats de sentiments delicats i tendres. 

Cal afegir-hi, encara, l'aportació dels novel.listes ll'atins, com PETRONI 
(consol sufecte l'any 66 dC), a qui s'atribueix el Sawricon, una obra que pre- 
senta una mescla de diversos generes literaris, amb fragments en prosa i vers, 
i amb una tendencia moralitzant. Vagabunds, pidolaires i estafadon consti- 
tueixen la trama de I'obra. La influencia d'aquesia obra es deixa sentir en 
ii-p&t m-+%, s3imp"me'k el 14'gt a k i lh  i es amjj a 
~ r a n p  a partir del segie segitent. 

L'altre novel.% es M~LEU O'E MADAURA (1253 dC), home d'una gran 
eulhiiq autor d ' u ~  M&taifiorphosis 'en onze ilibres, en la qual na- la trans- 



formació del protagonista Luci en un ase. Aquesta situació permet que l'ani- 
mal entri en contacte amb nombroses persones i situacions, i pateixi diverses 
i estranyes aventures: sacerdots, verdulaires, soldats, esclaus fugitius, un cui- 
ner, un pastisser, lladres, pobres i desvalguts, situats a vegades en escenes 
grolleres i realistes. 

No hi ha el menor dubte que tota la literatura clissica que presenta la figu- 
ra del pobre tingué una gran repercussió en la literatura del pidolaire i ensa- 
rronador de 1'Edat Modema. 

LA POBRESA EXEMPLIFICADA. Per completar la doctrina emanada del món 
greco-roma, caldra seguir el metode clissic consistent a recolzar sobre exem- 
ples les teories i especulacions. Així, doncs, ens proposem afegir algunes 
imatges de pobresa acceptada i practicada voluntiriament ja entre corrents 
filosbfiques de l'antiguitat clissica, com forenel cinisme i l'estoicisme. 

El fundador de I'escoia 'cínica' fou ANT~STENES D'ATENES (ca. 446365 
aC)53, un deixeble del retbric Gorgias de Leontinos (estada a Atenes l'any 
427 aC) i, després, de Sbcrates, que cada dia anava a escoltar a Atenes fent el 
recorregut de set o vuit quilbmetres des del Pireu on vivia: del mestre seguí 
el concepte de virtut i de raó: aprengué el que és la fortalesa i la resistkncia 
al dolor, iniciant aixi el concepte de vida del cinisme. Per a Antístenes, cal 
viure d'acord amb la vimt, car és la que fa feliv i'home, arnb un clar menys- 
preu pels béns materials, la bellesa i I'atractiu sexual i els honors i el poder 
polític. Aixb sí, 'la virtut es basa en les obres i no demana massa paraules ni 
estudis, i que el savi és autirquic, car tots els béns dels altres són seus... El 
savi no es govema segons les lleis escrites, sin6 segons la llei de la virtut'54. 
La resta de les sentrncies conservades va en la mateixa línia, i cal interpre- 
tar-les com a reflex del seu autodomini i autosuficikncia, és a dir de la seva 
riquesa basada moltes vegades en la ren~ncia a allb que la multitud valorava 
en si. La conclusió per a Antístenes .era evident: retomar a la vida natural 
segons raó i defugir tot allb que d'inútil s'ha adherit a la nostra conducta. 

El seu deixeble fou Diogenes de Sinope (ca. 400-323 aC), prototip de l'i- 
deal de l'escola cínica, amb actuacions fins i tot estrafolaries segons el testi- 
moni de Dibgenes Laerciss. Per comprendre el seu ideari de pobresa volun- 
tiria, només cal aprofundir en la definició que donava de si mateix: 

iirrohtc, áot~oc.  na~pi6os <o~~pqpÉ-  un sense ciutat, sense casa, un expulsat 
VOC. ~ T W X Ó C ,  rrhavi~qc,  pío^ CXWV de la patria, un captaire, un vagabund, un 
soú+' flpipav. que viu al dia. 

53 DI~GENES LAERCI, Vides delsjldsofi ..., cit., VI, 1-19. 
54 Ibidem, VI, 1 l 
55  Ibidem, VI, 20-SI. 



Dibgenes es quedava a qualsevol lloc d'Atenes per dormir, parlar o men- 
jar, dient amb ironia que els atenencs l'havien proveit dels millors llocs, com 
eren el pbrtic del temple de Zeus o la sala de les processons, i 'afegia que 
oposava el coratge a la fortuna, la natura, a la llei, i la raó, a la passió's6. Tot 
un exemple de deseiximent material fonamentat sobre els postulats austers de 
la prbpia naturalesa, i alhora una provocació constant i temerAria contra les 
convencions socials, els models de conducta i les esquizoíZnies entre natura 
i sentit comú. 

El seu deixeble fou CRATES DE TEBES í$. 326 aC), un fiibsof pie també 
d'acudits i de respostes contrhries a la mentalitat corrent, i proclamava que la 
seva 'patria eren la manca d'honors i la pobresa, les quals no poden ésser mai 
captives de la Foriuna'57; regala la seva fortuna, deixa la seva hisenda per a 
la pastura d'ovelles i Ilanga el seu diier a la marSS, car 'no cregué que podia 
posseir virtuts i riqueses al mateix temps'59; la seva muller, Hiphrquia, com- 
partí benvolent el destí del seu marit60. 

Deixeble de Crates fou ZENÓ DE C~TION (333-261 aC), el fundador de 
l'escola estoica, que proclamava una filosofia molt idonia per a temps de cn- 
si política, social i fins i tot filosbfica: proposava una manera de pensar i un 
estil de vida més aviat que un cos doctrinal impositor, més aviat un esperit 
existencial, acompanyat d'una moral, que una articulació de pura filosofia 
especulativa i dogmitica, malgrat que compren tota una filosofia i una cos- 
mologia, si més no en els autors del periode fundacional i mitjW. Zenó per- 
dé la seva fortuna i lloa la pobresa62. 

Centrant-nos en la doctrina moral i en la conducta dels estoics, hom veu 
que és el hóyoc universal la norma que regeix la seva conducta, la qual obli- 
ga a viure segons natura, punt de contacte amb la filosofia dels cinics: la prac- 
tica de la virtut serh l'actuació d'acord amb aquesta raó universal, i el vici 
sera l'actuació oposada: 

Crisip diu eii el primer llibre del seu Definibus que les nostres naturaleses son 
una pari de I'univers, d'aqui que el fi suprem sigui el viure d'acord amb la 

56 Ibidem, VI, 38. 
9 Ibidem, VI, 93. 
58 Ibidem, VI, 87; OR~CENES, C. Celsum, 2, 41, Comm. in Mt.. 3 ,  19, 28. 
59 JERONI, Ep. 58, 2 .  
60 DI~GENES LAERCI, Yides dels/il6sofs ..., cit., VI, 97. 
0 '  Clcantcs d ' A ~ ~ u r  (Truade; ; - 232 3C), Crisip <Ic Soli (Cilicia: CH. 282-206 aC) i Antiparer 
JeTai, ífl 110 ACI: cn Ii inlrndu~ciú de I'esioicisinc a Roma es distineircn Paneci dc Rodes ~ ~ ,. ~ ~ u 

(¿ - 109 aC: deixeble d'Antipater, arriba a Roma el 144 aC i s'integd en el cercle dels 
Escipions) i Posidoni d'Apamea (ca. 135-51150 aC; deixeble de Paneci). que acomodaren el 
rigor filosbfic a la mentalitat ranana. 
62 SENECA, D e  rranqriillitate an., 14, 3;  D e  breu. uitae, 25, 1; Ad Heluiam, 12, 1 i SS. 



natura, Bs a dir segons la prbpia i la de I'univers, no acomplint cap de les coses 
que acostuma a prohibir la llei comuna, 6s a dir la recta raó que recorre totes 
les coses, essent idkntica a Zeus, senyor i rector de tot el que 6s. Aixb mateix 
constitueix la vimit de I'home feliq i la bona ordenació de la seva vida, quan 
tot s'organitza segons la simfonia del dkmon de cadascú amb la voluntat del 
rector de I'univers63. 

Aquesta virtut, tanmateix, no comporta plaer, com en el cas dels epicuris, 
simplement seweix per a viure felicment64, i es basa fonamentalment en la 
practica de les quatre virtuts cardinals, que permeten d'elevar-se del món de 
les percepcions sensorials al món de la virtut en si mateixa. D'aquí es deduei- 
xen unes conseqü&ncies clares: la despreocupació de tot el que no tingui rela- 
ció amb la virtut, la indiferencia davant dels béns aparents, la impertorbabi- 
litat per superar tots el sentiments i passions, la insensibilitat davant del pati- 
ment i de les cathstrofes, en una paraula l'atadxia davant la norma conven- 
cional i la llei universal de la natura. 

Cestoicisme nou o imperial esta representat per SENECA DE CORDOVA (4 
ac-65 dc), EPICTET DE H I E ~ P O L I S  (Fngia; ? - 138 dc) i I'emperador MARC 
AURELI (Roma; 121-180 dC). 

Skneca exposa les virtuts i els vicis de la seva &poca amb clau pessimista, 
considera savi l'home que és lliure i autosuíicient, que menysprea la wlgari- 
tat i utilitza les riqueses sense subordinar-s'hi; també defensa una moral per- 
sonalista, creu en un déu únic, admet que la naturalesa ordena servir els 
altres, siguin esclaus o Iliures, i que s'ha d'actuar en benefici dels altres, si es 
vol viure felic, car tota la vida de I'home és un caminar cap a la mortss, tot 
aixo da amb unto resignat i pessimista. 

L'actitud d'Epictet 6s fonamentalment de caire moral, i recorda que la 
veritable llibertat es troba en l'interior de tot home que se sepan dels apetits 
de l'ambició dels béns matenals, amb la qual cosa s'aconsegueix l'autosufi- 
ciencia prbpia del savi: aquest només es preocupa per ailb que depen de 
nosaltres i que, en conseqüencia, podem controlar, m&tode únic per a acon- 
seguir la felicitat impertorbable. 

Marc Aureli recupera els postulats dels primers estoics, que exhortaven a 
una simfonia de l'home amb les lleis naturals universals. Malgrat, doncs, que 
visqué voltat dels mixims honors materials, Marc Aureli sabé donar un 
c d c t e r  auster a la seva vida, renunciant als afalacs i futileses del m6n dels 
sentits. 

63 DI~CENES LAERCI, Vida delsfildsofi .... cit., VII, 88. 
M C I C E R ~ ,  Definibus. 1, 61. 
65 De brerr. uifae. passirn. 



3.3. Nou TESTAMENT. EIs Evangelis i els escnts neotestamentaris porten 
un missatge de consolació a tots els desvalguts i necessitats, a tots els qui no 
tenen feina i a tots els apitrides; la mateixa actitud del seu protagonista s'in- 
clina constantment vers els miserables, els indigents, els oblidats, els insol- 
vents, els captaires i els pidolaires, donant-los un paper insospitat en la socie- 
tat de fa vint segles, i prometent-los la felicitat en una altra vida. La doctrina 
evangblica sobre els pobres es basa no solament en les paraules del fundador 
Crist, sinó també en l'amor a Déu i als germans (1Jo 3,16), sense diferbcies 
socials, nacionals ni polítiques, tenint les mans sempre obertes (Gal 6,10), 
essent la comunitat cristiana de Je~sa lem la primera a rebre i'almoina en 
qualitat de 'sants pobres' (Rm 15,26). La cura concreta de les vidues inicia, 
de fet, el procés institucional de l'ajuda social, de manera que es crea l'ano- 
menada G~a~ov ia ,  d'estmctura ben clara: 

Per aquells dies, quan anava creixent el nombre dels deixebles, s'origina una 
murmuració entre els ljueus] he1,lenistes contra els hebreus, perquk les vidues 
d'aquells eren desateses en la distribució diiria de les almoines. Els dotze 
convocaren aleshores tota l'assemblea dels deixebles i els digueren: 'No esta 
b& que nosaltres deixem la paraula de Deu per dedicar-nos a distribuir almoi- 
nes a les taules. Per tant, germans, escolliu Centre vosaltres set homes de 
bona reputaci6, plens d'Espent i de seny, i els constihiirem en aquest ofici66. 

També PAU fari al~lusió a 'Feba, germana nostra, que 6s diaconesa de l'es- 
glésia de Cencrees167, i en la primera carta a Timoteu dedicara una bona part 
del capítol cinquk a l'actitud que el deixeble ha d'obsewar envers les vidues, 
indicant-li que les vidues veritables són les queja han complert els seixanta 
anys, les quals poden tenir cura d'altres vidues, després d'haver acomplert 
primer els seus deures amb els familiars. Aquestes tasques d'ajuda social 
comenqaren a institucionalitzar-se a l'església oriental a partir del segle 11, i 
foren confiades a dones verges, és a dir a les futures monges en qualitat de 
diaconeses68. 

Centrant-nos ara, pero, en l'escala de valors que al llarg dels Evangelis es 
promulga, és evident que hi ha una clara intenció que obliga a fer un esfoq 
sobrehumh per a resoldre els actes d'injustícia i per a alliberar els mancats de 
llibertat i saciar els pobres. Esta clar que tant la idea de justicia com la de Ili- 
bertat no s'aplica a les situacions corporals, a les conjuntures materials, sino 
a les animiques, en tant que el complex biolbgic del cos ve a representar 
només una casa de lloguer per a I'anima, que és la que viuri per sempre, i no 
aquí, on el jo s'identifica amb I'bima, distinta del cos, més cognoscible que 

66Ac 6,l-3. 
67 Petita ciutat a I'est de Corint, a uns deu quil6metres; Rm 16,l. 
68 Joan Crisbstom te I'homilia Kdua eligamc en la qual precisa les seves funcions: PG 51,323. 



aquest i, en definitiva, seu de la inte1,ligkncia i, doncs, de la saviesa, com set- 
ze segles més tard formularia René Descartes" mes o menys amb aquestes 
mateixes paraules. 

En aquesta lííia cal entendre la declaració anterior en el temps contingu- 
da en el manifest intitulat Les Benaurances'o, clara articulació d'una nova 
constitució aue organitzaria la vida ~resent amb estreta relació arnb la futu- - 
ra: hi són considerats feliqos els pobres, els amables, els afligits, els mancats 
de justícia, els misericordiosos, els ben intencionats, els honestos, els artesans 
de la pau i els perseguits per la justícia que no és justa, els insultats, els 
calumniats: tot un arc seqüencial de dolors corporals i morals, enfrontat amb 
el contingent dels rics, orgullosos, exaltats, prepotents, rancuniosos, mal 
intencionats, deshonestos, violents, injustos, insultadors i calumuiadors: tot 
un devessall de cikncia econbmica, d'estrategia política i, en definitiva, de 
filosofia de I'home! 

Seguint encara amb l'escriptor MATEU, hi trobem l'alternativa al decileg 
de Moises, estudiat més amunt. La justicia, diu (capítol5,20 i SS.), ha d'ésser 
d'un nivel1 tan elevat, que no es pot regir pels articles jundics i precisos de 
l'Antic Testamenf: si abans eraprohibit matar, ara ni tan sols es permet la vio- 
lhncia, ni el menyspreu, ni I'insult, actuacions totes elles causants de la 
pobresa moral i anuldadora dels elements d'autoestima; si abans era permes 
de jurar, ara només cal dir la veritat de debo, un sí o un no plens del seu pro- 
pi contingut i de la seva identitat, Altrament se sembra el buit jurídic, font de 
tota pobresa; si abans es condemnava l'adulteri i el desordre moral, ara ha 
d'imperar la recta intenció, altrarnent s'espargeix la pobresa en les relacions 
humanes; si la llei del talió era el consell més emblematic, ara caldrh cedir 
davant del violent, deixar-se robar i no escatimar el temps propi a ningú, 
altrament es projectana la pobresa de la benvolenqa; si abans s'exhortava a 
estimar el prokme, ara s'hauri d'estimar I'enemic, fins i tot s'haurh de dia- 
logar amb l'enemic, altrament se sembraria la cruel guerra, senyora de cala- 
mitats. Tot aixb són mostres de pobresa i de nquesa a la vegada que es con- 
traposen com el clar i I'obscur, on no pot tenir lloc la mediocntat, la grisor. 

Com es pot veure aquesta declaració de drets humans toca l'anima, seu de 
la justicia i de la llibertat, i alhora seu de la injusticia i de l'esclavatge. Es 
tracta, doncs, d'un capgirar-ho tot, perquk I'actuació feta fins al moment 
present havia estat falsa, havia estat executada rnés aviat per IluYment perso- 
nal i per obligació social. Aixb queda resumit, em penso, en una sola parau- 
la: 'Hipocnta'. Aquesta paraula grega significa 'aquell qui distingeix una 
cosa superficialment', o bé 'aquell qui interpreta un somni', o bé 'aquell qui 
fa de comediant', que en un context és verament reveladora: 

69 Discurs del mitode, quana pan, edicio a cura de P. Lluis Font, Edicions 62, Barcelona 1996. 
70 Vegeu, per exemple, I'Evangeli de I'escriptor Mateu, capitol 5. 



Amb el mateix judici amb que judiqueu sereu judicats, i amb la mateixa mesu- 
ra amb que mesureu sereu mesurats. ¿Com és que veus la brossa que hi ha a 
l'ull del teu germh, i no t'adones de la biga que hi ha al teu? ¿Com pots dir al 
teu gema: 'Deixa que et tregui la brossa de l'ull', mentre hi ha la biga al teu? 
Hipocrita, treu primer la biga del teu ull, i llavors hi veurhs per a úeure la 
brossa de I'ull del teu gem871. 

Per redactar, doncs, una declaració de drets humans, caldrh abans de fer 
res que els integants de la comissió, els poders públics que la subvencionen, 
els pensadors i escriptors que hi son al darrere i les societats motivades per a 
promoure-la compleixin abans el que hi escriuran, o, almenys, facin vots que 
seran els primers a complir-los, altrament les critiques que sorgeixin contra 
les declaracions dels Drets Humans estaran ben justificades. 

Ens cal ara aprofundir una mica més en el pensament neotestamentari. Per 
comenqar, es fa necessan de separar els textos referits als pobres en general 
i els que proposen un replantejament de la propia existtincia. En efecte, en els 
Evangelis els pobres es converteixen en un element social actiu, car se'ls tro- 
ba invitats en els grans banquets72, quan l'amfitrió els fa asseure a taula en 
lloc de la gent presumptuosa que esperava per l'hora de sopar; poques línies 
abans, pero, l'escriptor té cura a assenyalar-hi la doctrina previa amb aquests 
termes: 

1 digué al qui i'havia convidat: 'Quan facis un dinar o un sopar, no bi cridis 
els teus amics, ni  els teus germans, no hi cridis els teus parents, ni vei'ns rics, 
no sigui que ells també et tomin a convidar, i en tinguis ja la recompensa. Al 
contrari: quan facis un convit, crida-hi pobres, esguerrats, coixos, cecs; i ser& 
sortós perque no te'n poden recompensar, i et sed recompensat en la resu- 
mcció dels justos'. 

És evident que l'estament del 'Pobre' cndat al sopar no podri retomar la invi- 
tació per cap mitja, pero s'hi observa la intervenció &una potencia superior 
que la satisfari, si més no hi haurh la satisfacció de la prbpia consciencia: que 
és mol! 

Els Evangelis, tanmateix, centren també el debat de la pobresa sobre una 
opció personal, que posa en estat de crisi la situació d'estabilitat anterior: 'Si 
vols ser perfecte, ..., vés, ven el que tens, i dóna-ho als pobres, i t i n d k  un 
tresor al cel; [...] Quan el jove va sentir aquestes paranles, se n'ana tot trist, 
perque tenia molts béns. [...] En veritat us dic que un ric dificilment entrad 
al Regne del cel. 1 encara us dic: és més facil que un camell passi pel forat 
d'nna agulla, que no pas que un ric entri al Regne del cel (Mt 19,2&24). La 

71 NOU Testament, versio dcls monjos de Montscrrat, Ed. Casal i Vall, Andorra 1961 
72 Lc 14,1524. 



personalitat del protagonista dels Evangelis obliga a prendre el cami d'una 
opció, segons que llegim en LLUC: ',Mireu, senyor: la meitat dels meus béns, 
la dono als pobres, i a tots els qui he defraudat res, els ho restitueixo quatre 
vegades més' (Lc 19,8). El missatge evangelic, doncs, insisteix en la con- 
frontació ric / pobre, no presenta una doctrina de concentracib, sin6 tot el 
contrari, de clarificació de la propia conducta contra la de l'altre: 

Hi havia un home nc que vestia de porpra i lli finissim i banquetejava cada 
dia esplkndidarnent. Un pobre, que es deia Llitzer, jeia al seu portal, cobert de 
nafres, desitjant de saciar-se del que queia de la taula del ric; fins els gossos 
venien a Ilepar-li les nafres. El pobre, doncs, va morir, i fou portat pels ingels 
al si d'Abraham; va morir també el ric, i el van sepultar; a la regió dels morts, 
enmig dels turments, va alcar els ulls, i va veure Abraham des de Iluny, i 
Llhtzer al seu si; llavors va cridar: 'Pare Abraham, tingueu compassió de mi, 
i envieu Llatzer perqur mulli amb aigua la punta del dit i em refresqui la Ilen- 
gua, que pateixo temblement en aquestes flames'. 'Fill', va respondre 
Abraham, 'recorda't que ja vas rebre els teus bkns durant la teva vida, i 
Llhtzer, en canvi, els seus mals; ara, doncs, el1 troba aqui el consol, i tu, en 
canvi, pateixes' (Lc 16,19-25). 

Com es pot veure, el ric no té nom en aquest context; el pobre, en canvi, 
si. 

L'opció per la pobresa ve testimoniada pel mateix protagonista amb afir- 
macions rotundes: 'Les guineus tenen caus, i els ocells, nius; el Fill de i'ho- 
me, en canvi, no té on reposar el cap' (Mt 8,20). El personatge en qüestió 
rebutja tots el valors superflus que proporciona una societat: cobertura de les 
necessitats matenals, honors i excel.lkncies matenals i el poder sobre els 
altres (Mt 4,l-11). 

El comentan exegetic dels seguidors del protagonista esmentat segueix en 
la mateixa linia i, alhora, concreta alguns aspectes. Així, l'apbstol Pau, men- 
tre recull col.lectes pels pobres de Je~salem entre els cristians estrangers (Ac 
24,17; Rm 15,25; 1C 16,14), assegura que 'l'arrel de tots els mals 6s l'afany 
de diier, i alguns, per haver-s'hi lliurat, s'han desviat de la fe i s'han torh- 
rat a si mateixos amb molts sofriments' (1Tm 6,10), raó per la qual el1 afir- 
ma: 'per part meva, ja he aprks a estar content en qualsevol situació en quii 
em trobo. Sé viure enmig de privacions i $6 viure en I'abundhcia; a tot arreu 
i en tota c i m s t h c i a  estic entrenat asaciar-me i a patir fam, a viure en va- 
bundancia i a viure en la misiria. Tot ho puc en aquel1 qui em dóna forces. 
Amb tot, heu fet bé de fer-me participar en els vostres béns, ara que em tm- 
bava en l'estretor' (F14,ll-14). 

Una segona carta als cinntis escrita tanibé per Pau s'estén en la valoració 
del gest de fer alrnoina, quan dedica els capítols 8 i 9 a trobar una metafisi- 
ca de la Ilarguesa. En efecte, les esglésies de Macedonia han eotat un bon 



exemple de generositat envers els pobres, i per aixb Pau la fonamenta en l'e- 
xemple que el promotor de la seva doctrina els havia donat dient-los: 

Ja sabeu prou la gracia de nostre Senyor Jesucnst, com, tot i ésser nc, es féu 
pobre per vosaltres, per tal que vosaltres us emiquissiu amb la seva pobresa. 
[...] No és que per ajudar els altres, hagiu de patir estretors, sin6 que hi ha 
d'haver igualtat. En la present ocasió, que allb que us sobre proveeixi la seva 
indigencia, a fi que el que ells teuen de més proveeixi també la vostra indi- 
gencia. [...] El sembrador mesquí tindri mesquina la collita; el sembrador 
generós la tindra generosa. Que cadascú doni segons s'ho ha proposat en el 
seu COI, no de inal grat o per forqa, que Déu estima el qui dóna amb alegria. 
Déu és prou generós per a retomar-vos amb escreix tot el que doneu, a fi que, 
ben proveits de tot, pugueu fer amb abundancia tota mena d'obres bones, tal 
com esta escrit: Ha distribuit prodigament, ha donat als pobres; la seva 
almoinaperdura elernament73. El qui proveeix de llavor elsembrador i depa 
pera  menjar74 proveira i multiplicarci la vostra llavor i farii créixer els fmits 
de la vostra almoina (8,9, 13-14; 9,ó-10). 

El missatge apostblic i evangelic parla amb expressions de doble fons: els 
pobres de béns materials són rics en béns espirituals, i els rics en béns mate- 
r i a l ~  s6n pobres en béns espirituals, fins al punt que aquesta metafisica cris- 
tiana abraqa els dos extrems de l'escala social fent-los compartir ensems 
ambdós béns, a la recerca imparable d'una justicia social aconseguida per l'e- 
xercici de la prbpia voluntat i d'un convenciment personal. Aquest doble 
llenguatge permet d'adoptar posicions paradoxals, tal com es poden recollir 
al llarg de tota la histbria del cristianisme: I'abandonament unipersonal i 
voluntan, i a voltes trigic, dels béns del m6n, I'eremitisme i el monaquisme. 
Així, el missatge inicial de I'autor d'aquesta doctrina s'acompleix d'una mane- 
ra pausada i progressista, sense que li manquin totes les estraegies logístiques 
del bon actuar. Si el missatge inicial deia que els pobres eren evangelitzats's, 
l'apbstol JAUME eleva tota una doctrina socialista, en un temps en que no 
existien els sindicats ni Marx havia projectat les seves teories, quan escriu als 
cristians de la Diaspora la recriminació següent: 

Si entra a la vostra assemblea un home amb un anell d'or, amb un vestit mag- 
nífic, i hi entra també un pobre amb un vestit miserable, i mireu el qui duu el 
vestit magnífic i dieu: 'Tu, asseu-te aqui cbmodament'; i dieu al pobre: 'Tu, 
queda't alla a peu dret, o asseu-te al peu del meu escambell', jno feu distin- 
cions enhe vosaltres mateixos i us feu jutges guiats per raonaments dolents? 

l3 Ps 112,9: 'Dóna als pobres sense comptar, 1 té la recompensa [= justicialsegura per sempre, 
el seu front s'alcad ple de prcstigi'. 
l4 1s 55,10; Os 10,12 (grec). 
l 5  Mt 11,s; LC 4,18: de fonts bibliques inessiiniques. 



Escolteu, gennans estimats: ¿tal volta no ha escollit Déu els pobres segons el 
món, perque fossin rics en la fe i hereus del reialme que ha promes a aquells 
qui I'estimen? Vosaltres, en canvi, heu afrontat el pobre! ¿No són per ventura 
els ncs els qui us oprimeixen i els qui us tiren davant els tribunals? ¿No blas- 
femen ells el bell nom que ha estat invocat damunt vostre? 
Si, doncs, compliu la Llei reial, segons I'Escnptura: Estimar& el teuprolsme 
com a tu mateix, obreu bé, pero si feu accepció de persones cometeu un pecat, 
convictes per la Llei com a transgressorsl6. 

L'escena que pot sintetitzar millor la presa de posició del cristianisme res- 
pecte als pobres és, sens dubte, la que recull l'evangelista MARC referent a 
l'ofrena que una vídua pobra dóna al tresor del temple de Jemsaiem: 

Es trobava assegut davant del gazofilaci i mimva com la gent hi tirava diners; 
i molts ncs hi tiraven molt. S'hi presenta una vidua pobra, i va tira-hi dues 
peces menudes, que fan un quadrant. Llavors [Jesús] va cndar els seus deixe- 
bles, i els digué: En veritat us dic que aquesta vídua pobra ha tirat més que 
tots els qui tiren al gazofilaci; perquk tots han tirat d'allo que els sobra, en 
canvi ella, de la seva indigencia, hi ha tirat tot el que posseia, tot el que tenia 
per a viurell. 

ES a dir, la lloanca amba a la vídua pobra fins i tot perquk dóna el poc que 
té i es queda sense res: I'exigkncia evangklica amba a desconnectar I'indivi- 
du de qualsevol lligam amb el diner, perque valora per damunt de tot la bone- 
sa de I'hima, bé incorruptible i escis. 

Hi ha encara un altre aspecte molt important a tenir en compte, la caritat, 
que aplega els desvalguts entom de la ~párre[a ('taula'), entesa com a 
áyárrq, que del significat 'd'amor fraternal' es converteix en el 'd'apats fra- 
ternal~', que prenen origen ja en temps dels apostols i es desenvoluparan, fins 
al punt que es desviaran de la primera intenció, raó per la qual l'apostol Pau 
ha de renyar durament la conducta dels corintis en relacib amb aquestes tro- 
bades (1C 11,17 i SS.): I'apostol dels gentils sed,  sens dubte, qui mks insis- 
teixi en el perfil de la doctrina de la pobresa78. Vet aquí, doncs, la relació dels 
pobres amb la litúrgia sacramental i amb la pregiria de la comunitat, on els 
pobres i els malalts, els germans captius i els esclaus, els que són en altres 
terres o a la mar, les vidues i els orfes van trobant el seu Iloc. També l'ofre- 
na dominical a l'hora de I'ofertori s e d  dedicada als pobres perquk siguin ali- 
mentats79. 

76 Jm 2, 2-9. 
77 MC 12,414.  
78 Rm 12,13; 15,26: 2C 8,9. Cf. Reallexikon fur Anrike ..., cit., cols. 694-696. 
79 Cesan d'Arle (470-542) ccnsurard encara els qui no aportessin res a les ofrenes destinadcs 
als pobres (Serm. 13,2; 14,3; 19, 2 i SS.). L'adrninistració d'aquestes ofrenes estava cn mans 



3.4. PARES DE L'ESGLÉSIA. EIs tres primers segles també es distingeixen 
per la recomanació a una vida de pobresa, mentre que la tinenqa de béns és 
considerada com una propietat per a subvenir a les necessitatsso. OR~CENES 
d'Alexandria (185-post 253) és molt més exigent, i igualment CEBRIA, retb- 
ric a Cartago el 246 (?- ?). LACTANCI, oriünd d'Afkica (111-IV), en canvi, cen- 
sura la renuncia als béns de Dembcrit i recomana la propietat privadas'. No 
manquen els exemples de pobresa volunkiria en aquest temps, i els pares de 
l'església ressalten les actituds de despreniment de les coses matenals i l'ac- 
ceptació d'una pobresa volunthia per part dels filbsofs gecs esmentats més 
amunts2. A partir del segle I V  la pobresa com a actitud vital assumeix el grau 
més elevat en els ascetes, ennitans i monjos cenobites, aquests darrers forta- 
ment regits per la regla de Pacomi. Posteriorment, també es troben les matei- 
xes recomanacions en els monestirs de sant Martí, en les institucions de 
Cassia i en la regla de sant Benet. 

El filosofia d'Acusri DE TAGASTE (13.XI.354-439) influí extraordinhia- 
ment en la formació del pensament polític al llarg de tata I'Edat Mitjana. 
L'anomenat ((agustinisme polític)) per Arquilliére representa un corrent doc- 
trinal que reapareix en els escnptors de tema polític i es consolida en els ges- 
tos, sobretot, de la jerarquia eclesiastica fms a la introducció de I'aristotelis- 
me, ambat de l'escola de Chartres, en les aules universitanes parisines del 
segle xiii, és a dir, fms a sant Tomas dlAquino. 

Entes l'agustinisme doctrinal com l'absencia de distinció entre les ventats 
filosbfiques i les teolbgiques, la seva traducció en el món de la política seria, 
seguint Arquillikre, la «tendance a absorber le droit naturel dans la justice 
surnaturelle, le droit de l'État dans celui de l'Église»a, és a dir l'acció poli- 
tica transformada pera la fe cristiana. La substancia de la teona política agus- 
tiniana recolza sobre la idea de pau i de justicia, la primera essent conse- 
qüéncia de la segona, i la segona essent el compliment de I'ordre natural: 
Vera iustitia non est nisi in re publica, cuius conditor rectorque Christus 
es84. 

Ara bé, la inconsistencia d'aquestes dues virtuts naturals, 'pau i justicia', 
obliga el mestre Agustí a postular la necessitat que la llei divina assumeixi les 

dels bisbes, ajudats p6ls sacerdots i diaqua (lgnasi, Ad Polyc. 4; Justi, Apol. 1,67; Cebrib, Ep. 
5, l ;  41, l .  Aquesta situació sena contemplada per Tertul.lia (Apol. 39) com una innovació dels 
cristians enfront dels collegia fenuiorurn dels romans. 
80 CLIMENT D'ALFXANDRIA, Quomodo diu. saiu. 
81 Inst., 3, 23; 7 ,  l .  
82 Lexikonfir Antike ..., cit., s. u. Amut  11, col. 708. 
83 HENRI-XAVIER ARQUILLIERE, L'augustinisrne politique, Paris 1972l, 54. En aquest mateix 
sentit, vcgeu E. GILSON, lntmduction 6 I'élude de sainf Augicrfin, París 1969*, passim. 

De ciuilate Dei, 11,  2 1, 4 .  



lleis humanes atorgant-los consistencia i transcendencia. Es possible que 
aquesta actitud afavons I'aparició progressiva de les idees teocritiques estric- 
tes en 1'Edat Mitjana: si el rei just és l'únic capaq de garantir la pau i la jus- 
ticia, 1'Església tindri el dret d'expulsar el rei injust de la comunitat dels 
creients i. doncs. de destronar-lo. És Der la conservació de l'ordre natural aue 
el dret natural seri absorbit perla jusiicia sobrenaturalss. Ara bé, Agusti in&- 
teix en Yacció divina sobre els individus, creient que tota l'organització de la 
societat dephn, sens dubte, de la providencia de ~ é u ,  

qui non solum caelum et terram, nec 
solum angelum et hominem, sed nec 
exigui contemptibilis animantis uiscera 
nec auis pinnularn nec herbae flosculum 
nec arboris folium sine suarum partium 
conuenientia et quadam ueluti pace 
dereliquit: nullo modo est credendum 
regna hominum eotumque dominatio- 
nes et semitutes a suae Prouidentiae 
legibus alienas esse uoluissea6. 

el qual no solament no deixa el cel i la 
terra, ni tampoc I'hgel i l'liome, sinó ni 
tan sols les vísceres de l'animal més 
menyspreable ni l'aleta de l'au ni la flo- 
reta de l'herba, ni la fulla de I'arbre 
sense la conveniencia de les seves parts 
i sense una mena de pau: no s'ha de 
creure de cap manera que hagi volyt 
que els reialmes humans i els seus domi- 
nis i servituds fossin aliens a les lleis de 
la seva providencia. 

A partir d'aquesta doctrina tan simple, se'n seguid tota un llarga casuis- 
tica. Perb concretament en el íamp dels pobres, ja a partir del segle N es parla 
de llistes de pobres plenes de gent necesitada, que sobrepassaven les possi- 
bilitats de les ajudes provenint dels bisbes i de les actuacions de la benefi- 
cencia personal. S'hagué de passar a la fundació d'una assistencia tancada, 
consistent en la creació d'hospederies (xenodochia) per als transeünts, hospi- 
t a l ~  (nosocomia), orfanats (orphanotrophia), albergs (hospitia) i hostatgeties 
(hospitalia) per als pobres. 

Agustí, bisbe d'Hipona, insisteix encara en el problema dels pobres en dos 
sermons, en el primer dels quals comenta el salm 9, 14, com ja hem indicat 
en la nota 19. Ara bé, la part més irnportant del sermó és l'acabament. En 
efecte, Agustí ha trobat el vetitable pobre en Crist, i diu: 

uerum pauperem, inuenimus pium Hem trobat el veritable pobre, pietós, 
humilem, non de se fidentem, pauperem humil, que no confia en si mateix, el 
u e m ,  membmm pauperis qui propter veritable pobre, un membre del pobre 
nos pauper factus est, cum diues esset que per nosaltres es féu pobre tot i &ser 
(1C 8,9). Vidite diuitem nostrum, qui ric. Vegeu el nostre ric, que pernosaltres 
propter nos pauper factus est, cum diues es féu pobre, tot i ésser ric; guaita aquest 
esset; uide illum diuitem: 'Omnia perip- ric: 'Tot fou fet per el1 i sense el1 no fou 

85 ARQUILLIERE, cit., 63-67. 
86 De ciuitale Dei, V ,  I l .  



sum facta sunt, et sine ipso facíum est fet res'. ¿Qui pot pensar dignament 
nihil' ... Quis digne cogitet diuitias eius? sobre les seves riqueses'? ¿De quina 
Quomodo faciat qui no fit, quomodo manera obra aquel1 que no es fet, de 
creet non creatus, formet non forma- quina manera crea el no creat, forma el 
tus, mutabilia manens, temporalia no format les coses mutables sense can- 
sempiternus? viar, les temporals romanent sempitem? 

Agusti d'Hipona dedicara també un s e m ó  (XCIXa) a comentar els Actes 
dels ApOstols (IIi, 1-8), en el moment en que Pere i Joan entren en el temple 
de Jenisalem i hi troben un coix de naixement demanant almoina. Pere li diu: 
'D'argent i or, no en tinc, pero el que tinc, t'ho dono: en nom de Jesucrist de 
Natzaret, camina!' Aquesta situació dóna peu a Agustí per recordar les parau- 
les de Pau als corintis: 'com a pobres, i que enriqueixen a molts' (1C 6,lO). 
Aixi, el porta a preguntar-se i a respondre's: Ergo qui aurum non habet, quid 
habet? Fidem habet, uirtutem habet ('Per tant, qui no té or, ¿que té? Té la fe, 
té la virtut'), amb la qual cosa troba nefasta la possessió dels diners perquk 
s'han d'amagar, i, si s'han de tenir amagats, ¿quina mena de persona és el seu 
posseidor? El d i e r  castiga, es posseeix enmig de molts perills, pero la pobre- 
sa cristiana té el bé més gan: 

És Cuna gran felicitat la condició dels cristians que tenen posada la Ilumi- 
nositat del regne en la seva pobresa. Posseir el que s'aconsegueix amb treball 
és cosa de pocs; menysprear el que menysprees juntament amb el seu h i t  és 
cosa de molts. Per tant, la gran felicitat dels cristians mu en el fet que se'ls ha 
concedit posar el preu del reialme dels cels en la seva pobresa. Que no et des- 
plagui la teva pobresa: res no es pot trobar que duri més que ella. ¿VoIs'con&i- 
xer quant rica es? Compra el cel. ¿A quins tresors es pot confiar allb que ha 
estat Iliurat a la pobresa? 

Agustí conclou que 'és poca cosa el que anomenem malaltia; pero l'im- 
pen del pobre, fins i tot la naturalesa no i'ha pogut suportar', a1,ludint aixi al 
poder de la paraula de l'apbstol fonarnentada en la fe en Crist: paraula i fe 
que ni es veuen ni es venen, ni es compren ni s'han d'amagar de la tempta- 
ció dels Iladres. 

En el cercle bizanti, GREGORI DE NAZIANC (382-384), ja patriarca de 
Constantinopla (27 de novembre, 380-381), crida l'atenció sobre la pobresa 
urbana del seu temps87, tema recurrent al llarg dels specula principum del 
món bizantíss, que Iogicament no sera absent dels espills occidentals de I'e- 

87 OK XIV, TE@ +IAOTITWXL~S, PG 35, 11, c. 872C. 
88 ANTONIO CARILE, "Riccheza e poverta ncgli 'specula principuin' bizantini da1 VI al X seco- 
lo", cn Speculum principum, a cura d'A. DE BENCDICTIS i ANNAMARIA PISAPIA, V. 
Klostmann, Frankfurt ain Main 1999, 1-20. 



dat carolingias9. Els pobres hauran de tenir un lloc especial en l'ordre politic, 
de la mateixa manera que Déu no es desentén de la seva creació. 

En l'església d'occident, es creen hostatgeries a Porto Romano i el de 
Fabiola a Roma, i en temps del papa GREGORI EL GRAN s'expandeixen per 
Itilia, Hisphia i les Gililies. Un nou impuls donarien encara els ascetes i els 
monestirs a l'atenció dels indigents, de manera que els antics esquemes 
socials serien impliament superats90. 

En els segles Vl-VII, es produeix una literatura plena d'indicacions als 
pobres. Un exemple és el del diaca Agapet, probable mestre de Justinii, que 
recomana a I'emperador que presti una atenció especial a la justicia distribu- 
tivasi. La mateixa Nouella 163 (543) de l'emperador JUSTINIA proclama la 
justicia i la filantropia com a béns més grans, 'la primera atribuint a cadascú 
el que li convé sense posar mi  sobre els béns dels altres, la segona recorrent 
a la pietat i alliberant de la dificil necessitat els pobres: aquestes virtuts han 
d'adomar I'imperi i, amb seguretat, han de salvar la cosa pública i governar 
bé la vida humana'92. 

Cal recordar en aquest punt la doctrina sbcio-religiosa dels ordines, o 
ordre jerhrquic de la societat fixat en el repartiment de funcions. ¿'antiga 
dicoiomia oratores/bellatores, fmit de les invasions germaniques, que havia 
estat elaborada ja per JERONI D'ESTR~DON (ca. 345419/420), fou seguida per 
AGUST~ DE TAGASTE, GREGORI EL GRAN (540-604) i ISlDOR DE SEVILLA (? - 
bisbe de Sevilla, 600-636); foren els escriptors carolingis els qui desenvolu- 
paren impliament aquestes idees en els segles VI11 i IX, aixi com també els 
escnptors bizantins. No és aquest el lloc per al seu estudi, pero cal tenir pres- 
ent les distincions entre clergat-poble, Iliures-esclaus etc., per tal d'entendre 
el paper del príncep com a nus coordinador de funcions tan diverses, i com a 
mesura i equilibri entre els diversos interessos. Els specula, doncs, contnbui- 

89 Jonis d'orleans escriuria al rei, en el scu tractat De imtihrrione regia (3-4; ca. 831), cau- 
samque pauperum od se ingredi deber facere; i Dhuoda, dona de Bernard, duc de la 
Septimania, en el Liber manualis (841-843; ed. a Sources Chrétiennes 225bis) que dedica al 
seu fill, diu vtpaupemm, cum ualueris. adiuues: És sorprenent I'iis que Gregon fa del terme 
+ihav8pwnia (inhoduit ja per Tedtil d3Antioquia i per Climent d'Alexandria, mort el 215) en 
lloc del d' ayavi, en tant que la concep com la virtut imperial mes important. Eusebi de 
Cesarea, en De Iaudibru Constantini, assegura que I'emperador ha d'imitar la filanhopia divi- 
na, i el no cristia Temisti considera la filantropia com la primera virtut 'per la qual I'eipera- 
dor pot fer-se semblant a Déu' (OK 11). En una linia semblant es inantindria Sinesi de Cirene 
(ca. 370-41 2) en la scva obra De regno (PG 66, cc. 10692, 1101 A-B, 1085C), dedicada a 
l'emperador Arcadi (395-408). 

Reallexikonfir Antike ..., cit., cols. 696698. 
91 Expositio capilum admoniroflorum, del 527, PG, 86, pars 5. 
92 Citat per Carile (n. 9), 7. Cf. E. PATALAGEAN, PouerlB ed emnrginazione a Bisanzia, IV-VI1 
secolo, (trad. it. parcial), Bari 1986, 75-82. 



ren a transmetre aquest ordre social i politic, si més no, fms a comenqaments 
del segle XI. 

3.5. ISLAM. L'Alcoríi és el llibre dels creients islamics, és un llibre revelat 
i constitueix un model de literatura hrab: Ramon Llull en Iloa la perfecció 
literiria. 

CAlcori compren una serie de parts (114 sures) que varen esser dictades 
pel profeta MAHOMA i redactades a La Meca en tres períodes (612-615,615- 
619 i 619-622) i a Medina (622-632). Els temes tractats en els tres primers 
períodes són de ternatica essencialment religiosa; els del quart penode respo- 
nen a les preocupacions prbpies d'un estadistas'. 

La preocupaci6 per la pobresa per part de I'autor de l'Alcor6 hi és fova 
present, pobresa que tot creient ha d'alleugerir amb l'almoina. Amb un estil 
molt pedagbgic, de forta arrel semita, s'hi contemplen els m h i m s  possibles 
receptors de l'almoina. 

Sura 2: La vaca 

La Sura segona tracta sobre els creients i la preghria, s 'adrqa als impius 
i als infidels, parla de la caiguda d'Adam, dels jueus invitmt-los a fer-se 
musulmans, contra els cristians i politeistes, i sobre diverses pdctiques reli- 
gioses; i s'estén sobre l'almoina com a acte suprem de religió: 

2111215: Et pregunten com han de fer almoina. Contesta: 'El bé que gasteu, 
que sigui per als pares, els parents, els orfes, els pobres i el transeünt. El bé 
que feu, Déu el coneix'. 
217: Et pregunten com han de fer almoina. Contesta: 'Doneu segons les vos- 
tres possibilitats'. Aixi us aclara Déu les aleies. Tal volta reflexioneu sobre 
aquesta vida i l'última. 

Mahoma manifesta una gran preocupació pels orfes i insistí a fer almoina: 

Et pregunten sobre els orfes. Contesta: 'L'educar-los és un bB'; 2191- si els 
tracteu freqüeiitment, són els vostres germans' 
Déu distingeix entre el pervers i el devot. Si Déu volgués, us afligula. Déu és 
poderós i savi, 
2551254: Oh vosaltres, els creients! Del que us hem concedit, gasteu-ne en 
l'almoina abans que anibi el dia en el que no hi h a d  ni venda, ni amistat, ni 
intercessió, i en el que els infidels seran els injustos. 

93 El total de versicles que comprenen les 114 sures 6s de 6.200; el nombre de Ilctres en Arab 
és de 323.63 1, i el nombre de paraules en ilrab Cs de 77.934. La rccopilació total dcl text tin- 
gué lloc vers I'any 650, pocs anys després que la revelacio al profeta conclogués amb la seva 
mort (632). 



L'almoina, tanmateix, feta sense ostentació comporta un merit espiritual; 
aquel1 qui fa almoina amb alegria no és oblidat per Déu: 

2631261: Els qui donen les seves riqueses en el cami de Déu s'assemblen a un 
gra que dóna set espigues, i en cada espiga hi ha cent grans. Déu dobla la 
recompensa a qui vol. Dén 6s immens, omniscient. 
2641262: Els qui donen les seves riqueses en el camí de Déu i, a continuació, 
no afegeixen [declarant] el que van gastar, ni cap blasme ni cap greuge, tin- : 

dran la seva recompensa al costat del Senyor. Que no tinguin por, car no seran 
dels qui s'hauran #afligir. 
2651263: Una formosa paraula i el perdó són millors que una almoina acom- 
panyada de greuge. Déu és nc, benigne! 
2661264: Oh vosaltres, els creients! No anuldeu les vostres almoines amb el 
retret i el greuge, a semblanqa d'aquell que dóna el que té al davant dels 
homes, perb no creu en Déu ni en I'ultim Dia. Aquest s'assembla a les roques 
cobertes de terra: quan els cau al damunt un aiguat, les deixa nues... 
2671265: Els qui donen les seves riqueses desitjant satisfer Déu i aconseguir 
la seguretat de les seves animes, s'assemblen a un jardí situat en una altura: si 
li cau al damunt un aiguat, els seus fruits es dupliquen; si no els cau I'aiguat, 
la rosada els rega. Déu veu el que feu. 
[268/266 ...] 
2691267: Ah els creients! Gasteu en almoines part dels béns que posseiu i dels 
que hem fet sortir de la tema per a vosaltres. No doneu la vilesa com a almoi- 
na, car no podneu agafar la vilesa llevat que tanquéssiu els ulls. Sapigueu que 
Déu és tic, lloat. 

L'escriptor fa una distinció entre la nquesa material i la gran nquesa, que 
és la saviesa, que fa que el fet de donar almoina adquireixi un rang superior 
en tant que el donant projecta la seva inima cap a Déu i la vida eterna benau- 
rada: 

2711268: Satanas us promet la pobresa i us dóna la ignominia. Déu us promet 
el perdó i el favor. 

Déu és immens, omniscient, dóna la saviesa a qui la vol. 
A qui es dóna la saviesa se li dóna un gran bé, pero d'aixb només es recorden 
els qui posseeixen seny. [...] 
-127 1: Si doneu les almoines en públic, elles us són bones; si les amagueu i 
les doneu als pobres, us són millors i us serviran com d'expiació de les vos- 

' tres maldats. Déu esta ben informat del que feu. 
[...] 2741272: El que gasteu per fer el bé és per a vosaltres mateixos, car no 
gasteu si no es pel desig de contemplar la fa$ de D6u en I'altra vida. El que 
gasteu a fer el bé us sera reintegrat i no sereu tractats anib injusticia. 
-1273: els pobres vergonyants, que s'han vist constrets a la indigencia en el 
camí del Senyor, que no poden moure's per la terra, aquells a qui I'ignorant 
jutja rics per I'abstinencia en el demanar, que els coneix pel seu aspecte, que 



no demanen inoporhmament, a aquests pobies va a parar el que gasteu per fer 
el bé, car Déu ho coneix perfectament. 
2751274: Aquells qui gasten les seves nqueses ñit i dia, secretament o públi- 
cament, fent almoina, tindran la seva recompensa al costat del seu Senyor; 
que no tinguiii por, car ells no seran afligits. 

La usura és  ferment de pobresa i, per aixo, els qui la practiquin tindran la 
condemnació eterna, car seran castigats per Déu: 

2761275: Els qui mengen de la usura ni s'incotporaran el dia del Judici, sin6 
com s'incorpom aquel1 qui ha estat danyat per Satads tocant-lo. És pef hixb 
que diuen: 'La venda és similar a la usura'. Déu, pero, ha declarat licita la ven- 
da i ha prohibit la usura. 
2771276: Déu anihila la usura i multiplica elpremi de les almoines. 

-1277: Els qui creuen que fan obres pies, assisteixen a i'omció i fan almoina; 
tindran la seva recompensa al costat del seu Senyor: que no tinguin por, 
ells no seran afligits. 
280: Si el deutor está en destret, doneu-li un termini fins que visqui amb tran- 
quiblitat. És millar per a vosaltres de dotiar com almoina el deute, si vosalties 
ho sabeu. 
281: Temeu el dia en que tornareu a Dku; a continuació cada Anima rebri el 
que va adquirir. Ells no seran vexats. 

Sura 4: Les dones 

En aquesta sura l'autor redacta una llarga serie de versets sobre els orfes: 

2: Doneu als orfes les seves riqueses. No canvien mal per bé. No mengeu les 
seves nqueses al costat de les vostres riqueses: aix6 és un gran pecat. [...] 
516: Ensenyeu els orfes fins que anibin al matrinoni. Si esteu satisfets de la 
seva rectitud, Uiureu-los les seves riqueses. No les mengeu en malversació pre- 
cipitant-vos en la seva liquidació temorosos del seu creixement. Qui sigui ric 
s'abstindra d'elles, i qui sigui pobre maja& d'elles segons que esta establert. [...] 
918: Quan estiguin presents en el repartiment els pareuts, els orfes i els indi- 
gents, alimenteu-los amb c i rec  a l9her&ncia i parleu-los segons les fórmules 
establertes. 
1019: Que temin aquells mannessors el que passana si deixessin, rere seu, una 
posteritat debil per la que temessin. Que temin Déu i diguin als pupils parau- 
les apropiades. 
11/10: Aquells que injustament mengen les riqueses dels orfes, el que mengen 
és, certament, foc en els seus ventres, i hauran de suportar les flames. 

La justicia va  sempre unida a remeiar els pobres dels seus destrets, com ja 
s'ha vist en la tradició literaria més antiga. Tampoc no podia, doncs, faltar en 
el llibre dels musulmans una ordenació dels actes de justícia adreqada als 
pnnceps: 



61: Déu us mana que retomeu el diposit a qui li pertany, i que jutgeu amb 
equitat els vostres semblants. És una acció bonica que Déu us recomana. El1 
o sent i ho veu tot. 

Sura 9: El penediment 

Aquesta sura tracta també temes diversos: els politeistes, els infidels, el 
calendari musulmA, la guerra, l'almoina, contra els calumniadors i hipbcrites, 
contra els avars: 

60: Les almoines són per als indigents, els pobres: els qui per ells actuen tenen 
els seus cors dispostos a acceptar I'Islam. 
Les almoines s'han de fer per al rescat dels esclaus i pels insolvents, pel cami 
de Déu i pel iranseünt: és un manament que prové de Déu. Déu és omniscient, 
savi! 

Sura 17: El viatge noctum 

Aquesta sura és plena de doctrina religiosa i, entre les prescripcions que 
es donen als creients, s'hi troben consells dirigits a subvenir a les necessitats 
dels més febles: 

28/26: Doneu el que és just al parent, al pobre i al transeünt, pero no dilapi- 
deu en excés: els qui són prodigs són germans dels dimonis, i el dimoni és 
molt ingrat amb el seu Senyor. 
36/34: No toqueu els béns de I'orfe si no és amb el que és millor, fms que ami- 
bi a la pubertat. Sigueu fidels al contracte! Es demana compte del contracte. 
37: Quan mesureu, ompliu la mesura. Peseu amb una balanqa ben equilibra- 
da: aixo és preferible i millor com a fi. 

Sura 34: Els Saba 

En aquesta sura es té una cura especial a parlar de la insol&ncia dels rics, 
perqub es consideren superiors; davant d'aixb hi ha l ' h ima  del creient que 
espera en la providbncia divina: 

35/36: Digues: 'El meu Senyor dóna i mesura el sosteniment a qui vol, pero 
la majoria dels homes no ho sap'. 
36/37: Ni les vostres riqueses ni els vostres fills seran el que us apropara aN6s 
el mhim. Els qui creuen i fan una obra pia, aquests tindran la recompensa 
doble pel que hagin fet ... 
38/39: Tot el que doneu en almoines, [Déu] us ho retornara. El1 és el millor 
dispensador de dons. 



Sura 70: Els graus 

En aquesta breu sura s'atkn, una vegada mes, als desvalguts: 

19-25: Cert, I'home ha estat creat versatil: quan el toca la desgracia, és tímid; 
quan el toca el bé, és un atrevit, ... amb excepció dels qui resen, dels qui sbn 
constants en i'oració i d'aquells sobre els b&ns dels quals es pren un percen- 
tatge determinat per al captaire i el desempht. 

Sura 90: La ciutat 

Aquesta sura és com una mena de pregiria a la consciencia ciutadana: 

3-16: Hem creat l'home en la miskria. ~Creu  aquest que ningú no podd con- 
tra ell? 
Diu ell: 'He dissipat enormes riqueses'. 
~Creu  que ningú no I'ha vist? 
¿És que no li hem donat dos ulls, la llengua i els dos llavis, i I'hem conduit 
als dos camins? 
No $'ha precipitat a pujar la pujada. ),Que et fara entendre que és la pujada? 
[Doncs], és el rescat del captiu, o el donar de menjar en els dies d'escassetat 
a un pareut orfe o a un pobre desvalgut, és l'estar entre els qui creuen, entre 
els qui s'aconsellen la consthcia i s'aconsellen la pietat. 

3.6. EDAT MITJANA 

Cera nionastica, que inicia la seva influencia a partir del segle IX, es 
manifesta generosarnent dins l'imperi franc (814-840). Així, doncs, a 
Occident s'inicia a partir d'ara una tradició literhna que te com a objectiu els 
prínceps, tradició emanada remotarnent de la tradició grecollatina i, imme- 
diatarnent, del costum de l'elogium o el panegyrikós adreqats, a finals de 
l'lmperi, a una ciutat, a un personatge o a un govemant94; aquests escrits con- 
tnbuüen a fixar les caracteristiques del genere literan dels anomenats specu- 

94 En el segle iv, Eusebi de Cesarea havia escrit la Yira Constantini i les Laudes Constantini, 
dues fómules de I'encornium proveit d'eiageracions: cf. JOHANNES QUASTEN, Palmlogia, 11, 
BAC, Madrid 1973,356 i SS. Cal recordar I'encomiuin que el futur emperador Julia 1' Apipbstata 
féu (357) a I'einperador Constanci 11, successor de Constanti, el de Tanisti per Tcodosi, el de 
Libani i Mamerti pel mateix Julia, i el de Claudihper Honori: ANNAMARIA~ISAPIA, '"Civilitas' 
e inissionc divina ncgli 'specula principum' dell'imperatore Giuliano I'Apostata", en Specula 
principum .... cit., 267-289. Alcui i Pauli d'Aquileia escnunen, en el canvi del segle viii al ix, 
unes obretes dedicades a dos comtes, no a reis, dc manera que Hubert Anton adverteix que 
cal fer eine Disiinktion zwischen 'Miroirs des princes' (Fürstenspiegeln) und 'Instirutions 
des loifs' (Loieninstiruiionen): HANS HUBERT ANTON, L'Ges~ells~haftsspiegel und 





Aquest primer speculum principis, doncs, produit precisament durant 
l'impen dels francs (8 14-843), representa un esforg ben gran per a un govem 
tan complicat98: no es mereixia menys atenció la conducta del suprem hereu! 
En uns moments, doncs, en que el monaquisme ostentava la saviesa ancestral 
i conservava i promulgava el llegat de la cultura classica grecollatina, i la 
saviesa dels Pares de l'Església, i al mateix temps investigava en la ciencia 
empírica, filosofica i teologica, es comprendra que els monestirs exercissin 
una forta influkncia en la vida social i, sobretot, fessin acte de presencia en 
les corts i parlaments des d'on es projectava el poder. La Via regia compren 
els aspectes següents. 

1. Epistola nuncupatoria (Carta de dedicació): l'autor es dirigeix al rei 
com 'o clarissime rex, nobilissime [ex, rex nobilissime, rex, o clarissime rex'99. 

Aquesta carta marca la incidencia divina en el monarca: 'Déu 6s el seu 
creador, el va fer néixer de familia reial i el porta misericorditer al baptisme, 
on va ungir el seu cap amb l'oli del sagrat crisma, l'adopti com a fill, el va 
constituir rei, i el féu hereu del seu propi Fill que esta al cel'; i conclou: «enri- 
quit amb aquests dons sagrats, portes amb tota justícia la diadema de mi». 
Aquestes idees marcaran tot el procés del poder reial en la majoria dels spe- 
cula posteriors, al menys fms als escolastics del segle XIII, que intentaren 
racionalitzar la raó de ser del poder. 

98 Per part fins i tot dels seus fills. La figura dcl rei franc Lluis el Pietós oinple un bon espai 
en la historia de ¡'Europa del segle IX. En cfecte, a la inort del seu pare Carlemany a Aquisgra, 
el 28 de gener del 814, Lluis rep un enorme iinperi, estructurat sobre una complicada admi- 
nistmció: des de la Marca Hispinica fins a la Sajbnia en el mar dcl Nord, des de la Bretanya 
fins a Italia, amb linia fronterera pel Friül, Baviera i Bohemia. Pero en faltar la tutela paterna, 
Lluis ha d'afrontar tot sol una infinitat de pmbleines, comencant pels plantejats pels seus fills, 
Lotai, Pipi, Lluis el Genninic i Carles el Calb (fill de la seva segona dona, Judit). Una pri- 
mera rebel.lió (830) per pan dels tres priiners fills limita els poders de Lluis el Pietós, que en 
una segona rebel,lió (833) es  veu momentaniament destronat pcls seus hereus, mentre la Ilui- 
t a p a  la successió cs converteix gairebé en fratricida. 
'%n el cos del text propiament dit del speculum, el rei seri tractat de manera similar: «mitis- 
sime rex, o initissiine rex, o rex, o piissime rcx» (cap. 1); «o clementissiine rex ac initissime, 
o rex» (cap. 11); «o rex, o mitissiine rex, rex, o rex, rex (tris)» (cap. 111); «clarissiine rex (bis), 
sanctissime rex, o nobilissiine et clarissiinc rex, rex clarissirne, o clarissime rex, rex (bis)» 
(cap. IV); «rex» (cap. V); nnobilissime rcx, rex» (cap. VI); arex (tris), mitissime rex» (cap. 
VII); «rex (tris)» (cap. V111); «o rex (bis), clarissime rex» (cap. IX); «rex, o nobilissime rex, 
mitissime atque clirissiine rex, rex» (cap. X); «o reges, rcx» (cap. XI); «rex clanssime,.cla- 
rissimc rex, rex (bis)» (cap. XII); «rex» (XIV); «rex)> (cap. XV); «rex (quater)~ (cap. XVI); 
«rcx (bis), mitissime rex» (cap. XVIII); «clanentissiine rex» (cap. XIX); «rex (bis))) (cap. 
XX); «rex, clarissime rex, prudentissiine rex» (cap. XXI); ((mitissime atque nobilissime rex, o 
rex» (cap. XXII); «mitissime rex (tris), rex» (cap. XXIV); adiscretissime rex, clarissime rex, 
rex» (cap. XXV); arex, iargissiine rex» (cap. XXVI); <(o rex, rex» (cap. XXVII); «rex» (cap. 
XXVIII); ((iustissime atque rectissime rexn (cap. XXIX); «clementissime rex, domine, iustis- 
sime ac piissiine rex» (cap. XXX); ~<clarissime rexa (cap. XXXI); ~fidelissime rcx» (cap. 
XXXII). 
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El rei ha de conservar sollicite els dons rebuts del Senyor i defensar-los, 
i li recorda que el temps de la vida és exigu 'i que cada dia ens apressem amb 
una cursa ripida cap a la patria promesa': hi ha, doncs, dues patries, la terre- 
nal i la de la promesa; clara evocació de les dues ciutats de sant Agusti: 'dava- 
lles de prosapia reial, et correspon regnar sobre molts reialmes'; 'la unció del 
sagat crisma, la professió de fe i la teva conducta et confirmen com a rei'; 
'per tal de rebre amb Crist el regne etem, el Rex regum et va adoptar miseri- 
corditer'. L'autor es pregunta per aquel1 cami que ens ha de conduir, lliures 
de lladres i de vicis,feliciter a la patria desitjada (Jr, VI, 16), per on cal cami- 
nar cauce discreteque (Prov, XIV, 12). 1, per si al@ se'n desvia, convindri 
escoltar un preceptor (Is, XXX, 20) com feren els israelites en el seu exode 
(Nm, XXI, 22)lOo. 1 conclou 1' autor dient que aquesta és la via sancta Os, 
XXXV, 8), i proposa: 

Vet aquí que comeuqaré, amh la misericordia del Senyor, a descriure't el cami 
reial [= propi d'un rei]; en el seu recorregnt no tindras cap obstacle, sinó que, 
al final, aconseguiris del Senyor, amb goig, el regne perfecte i etem. En 
aquesta via, posem, en primer lloc, com s'hi escau, el pas de l'amor. 

11. A més d'aquesta carta introductoria, la Via regia compren trenta dos 
capitols. Capitol 1: 'Sobre l'amor a Déu i al proisme'. Basant-se en una cita 
no textual del Deuteronomi (VI, S), l'autor recorda el fonament de tota exis- 
tencia: 'Estima, doncs, benignissim rei, el Senyor, com el1 va manar, és a dir 
amb tot el cor, tota l'anima i tota la teva virtut'. Doncs, bé, la primera cosa 
que ha de fer un rei 6s estimar segons l'exemple de Crist: 'Germans, esti- 
mem-nos els uns als altres, ja que el1 ens ha estimat primer' (lJo, IV, 19). 1 
és que la fragilitat humana no podria fer res sense Ell: 'el Senyor t'ha estimat 
abaiis, i, per aixo, et va crear perque existissis', idea que recolza en el llihre 
de la Saviesa (Xi, 25). 1 demana al rei que 'obri els ulls del seu cor', perque 
reconegui que el Senyor Jesucrist el va estimar abans que nasqués, i que no 
dubti que va vessar la seva sang per ell, i que no anteposi un altre amor al de 
Déu, consell que fonamenta en I'evangeli de Mateu (X, 37). 

L'amor a Déu comporta l'amor al proxim, 'd'aquests dos manaments 
depenen tota la Llei i els Profetes' (Mt, XXII, 40), i per a fonamentar que el 
veritable amor té aquestes dues vessants, Déu i el proxim, I'autor enllaqa qua- 
tre cites neotestamentanes: ' qui no estima el seu gema que veu ...' (lJo, IV, 
20), 'us dono un nou manament ...' (Jo, XIII, 34-35), 'caríssims, estimem-nos 

'00 La proincsa de la patria celestial s'estén tainbé a tot mistia, pero el rei, o el pdncep, hauri 
d'kser a ~ n h  m6s ra6 el primer i el model pera la resta de la cristiandat. Aquestes tres aspec- 
tes, I'existAncia d'un cami, la possibilitat d'inclinar-se cap a la dreta o I'esquerra i el demanar 
consell constituiran els continguts nuclears de tot aquest speculum. 



els uns als altres.. .' (1 Jo., IV, 7), i 'sigueu, doncs, assenyats i sobris.. . Abans 
que tot, tingueu els uns amb els alters una caritat ardent ...' (lPe, IV, 8). 
Assentat aquest principi: Lqui és el proisme? Respon l'autor: 'tot cristia', és 
a dir, la propia muller (Col, 111, 19), els fills (Ef, VI, 4), els esclaus (Col, N, 
1; Ecli, XXXUI, 31) i els enemics (Mt, V, 44), car l'amor 'abraqa tot el món, 
nodreix les virtuts, esborra els pecats, oprimeix la ira, reclou els odis, expul- 
sa l'avaricia, refrena les disputes, evita tot vici, ho tolera tot, tot ho creu, tot 
ho espera (lC, 13,4-6), etc.'lO' 

Capítol2. Assentat el principi de l'amor, el príncep ha d'acomplir la llei 
divina: 'Si m'estimeu, guardeu els meus manaments' (Jo, XN, 15). Així, 
«som, doncs, estimats per a que estimem, som amats per a que amem, som 
coneguts per a que coneguem, som ajudats per a que actuem i ens enriquim 
practicant les viriuts ..., perquk tant ames en la mesura en que fas ... : 'Si algú 
m'estima ..., guardad la meva paraula, i el meu Pare l'estimari, i vindrem a 
ell, i en el1 farem estada...'» (Jo, XIV, 23), idees que fonamenta en llargs tex- 
tos de 1'Antic Testament (Jb, XXXVI, 7, 10-12, i XXIII, 11-12; M, N, 1; X, 
12-13; wI, 11 ; XXViU, 1-7; Lv, XXVI, 3-8 i 141 7; Is, XLVIU, 18-19): tot aixo 
s'acomplira si el rei es comporta bé, de manera que 'la teva pau es multipli- 
cara feliqment, i el teu goig s'omplirh com un riu per I'etemitat'. 

Les virtuts del príncep (caps. 3-20) i els seus actes rectes constitueixen el 
cos d'aquest speculum. 

Capítol 3. De timore: el tercer pas per la uia regia és el temor de Déu per 
part del príncep (F's Ii, 11; Pau, F1,11, 12), de manera que el príncep no es 
vanagloni dels seus kxits, sinó que els agraeixi a Déu, ja que d'Ell provenen 
(Ps CXIII, 1 l), idea que enllaqa, en certa mesura, amb el pensar del rnón gre- 
co-llatí, on s'advertia que l'orgull per l'kxit personal era una falta de hybris, 
car la supkrbia era una cosa punible per part dels déusloz. 

Capítol4. De sapientia: la saviesa esta entrellaqada amb el temor: 'Car la 
corona de la saviesa 6s el temor del Senyor' (Ecli, 1,22; 6.20 i 25; Sa, I,4), 
tal i com el llibre de la Saviesa recomana, i especialment en els reis (VI, 10- 
13 i 21). Pero l'autor no pot deslliurar-se de la cirrega doctrinal que el llibre 
de la Saviesa li ofereix, motiu pel qual li afegeix un llarguíssim text referit al 

'0' 1 conclou: 'Veritablement, aquesta vinut, segons que scmbla, és una virtut propia d'un rei, 
la qual parteix el pa dc I'alegria pm a tots a palau, pera tots aboca el vi de la gracia, a tots dis- 
tnbueix d o l ~ o s  besos, i ainb amor els abraqa tots amb lec tnans obertes. Practica, doncs, ob 
rei clatissim, aquesta virtut tan radiant, tan rica i tan regia; que amb t u  creixi, que amb tu 
romangui, que amb tu ressorgeixi, que umb tu avanoi, que amb tu s'alegri i convisqui: és pre- 
cís, doncs, que una v imt  tan regia estigui present contínuament en el banquet del rei'. 
'm Cf. també Ex, XV, 2; Ps. XVII, 2-4: Pr, X, 27; timor Dominifons uifae, Pr, XIV, 27; iimor 
Domini dat urtam, Pr, XIX, 23: Is, XXXVIII, 10-12; Ecli, 1, 18-20; 11, 6-9; X, 25; XXV, 13; 
XL, 18: XXV, 15; MI, IV, 2. 



rei Salomó, que constitueix un veritable speculum bíblic. 1 la saviesapartici- 
pem Dei amicitiae constihiit (la saviesa 'converteix [el rei savi] en partícip de 
l'arnistat de Déu'). A més, la saviesa confereix al rei les quatre virtuts cardi- 
n a l ~  i totes les virtuts humanes, corn també les qualitats i kxits inherents al 
carrec, pels quals 'obtindri la corona de la immortalitat', idea que s'arrosse- 
ga, corn a punt més irnmediat, pel cap baix des de Ciceró (en el seu Somnium 
Scipionis), idees que sosté en una cita del llibre de Job (XXVIII, 12-15, 17- 
18,20-23,28): la saviesa supera totes les altres riqueses, ' corn pots veure, la 
veritable virtut del rei és la saviesa, i els reis 1'han.d'estimar per damunt de 
tot', virtut que el rei ha d'amar per a ser amat per ella (Pr, VIII, 1.7). 

Capítol 5. De pmdentia: 'la pmdencia és anomenada gairebr providen- 
cia', fet que comportara prendre corn a exemple el rei Salomó (Pr, XXIV, 3). 
car la 'pmdencia 6s l'omat de totes la virtuts' (Ecli, XXI, 24) i la guardiana 
dels sentits'(Ibid., 28; XXVIII, 29; Pr, XXXI, 8; XII, 14; M1, 11, 5 ;  Pau, Col, 
m, 6).  

Capitol 6. De simplicitate: la prudencia del rei ha d'estar acompanyada 
per la simplicitat de cor ('sigueu, doncs, astuts corn les serpents, p ~ r 6  cando- 
rosos corn els coloms', Mt, X, 16), virtut que ja apareix en els sants i e  I'Antic 
Testarnent (Job, 1, S), especialment en Moisks (Nm, XII, 3), i és proclamada 
per als reis i els seus ministres per la Saviesa ('en la simplicitat del :or cer- 
queu el Senyor', Pr, 1, 1, XI, 3, i XXVIII, 18). Pau escnura: 'vull quc sigueu 
inte1,ligents peral be, i chdids peral mal' (Rm, XVI, 19). 

Capítol7. Depatientia: sobre la pacBncia que el rei ha de tenirlo3, l'autor 
n'és ben diafan: 

Gran és la virtut de la paciAncia, que no fereix el qui fereix, sin6 que l'estima; 
que perdona les injúries a qui injuria, no les retorna; que no fa mal a qui pot 
danyar, sinó que ho perdona. La paciencia ens recomana davant de Déu, i ens 
custodia i salva de tots els mals. Ella apaivaga la ira, ella refrena la nostra 
llengua, ella govema la nostra ment, ella custodia la pau, ella executa la dis- 
ciplina amb moderació; trenca ella la fina de la libido, comprimek la vio- 
lencia del furor, extingeix I'incendi de la rivalitat, restringeix el poder dels 
ncs, mitiga la pobresa dels pobres; ens fa humils en la prosperitat, forts en 
I'adversitat, pacifics davant les injúries i les ofenses; combat les temptacions, 
suporta les persecucions. Ella és la que protegeix fermament els fonaments de 
la nostra fe; ella és la que promou cap amunt els ascensos de la nostra espe- 
ranqa; ella ens govema, perqut: puguem mantenir-nos en el camí de Crist; ella 
ens fa forts, perque perseverem com a fills de Diu. 

Capítol8. De iustitia: és propi de l'officium d'un rei 'fer justicia i presidir 
els judicis', corn testimonia Jeremies (XXII, 1-5). 'Estima, doncs, la justícia, 



rei, si vols gaudir de la vida perpetua, si vols ésser honrat per ella per a sem- 
pre', tal i corn e s a  escrit (Ez, VIII, 5). Recolza I'autor la justicia amb un altre 
text de Jeremies (IX, 24), pera sentenciar, 'amb totes les teves forces has d'i- 
mitar aquel1 amb qui esperes viure en l'etemitat' (Ez, XVIII, 5-9), és a dir 
posa Déu corn a mira11 exernplar del princep: tota una teologia a l'abast de la 
criatura! 1, a continuació, l'autor desgrana tots els beneficis que se'n despre- 
nen d'ella (Ecli, 1,7), ja que el príncep 'ha de temperar la justicia, i amb mol- 
ta sol.licitud ha de guardar-se de la sinistralitat de la cmeltat', car, 'si no es 
ternpera arnb cautela, tipidament es cau en la cmeltat'. Veritable gran consell 
aquest últim, en unes circumstancies politiques que no ajudaven precisament 
Lluís el Pietós a mantenir-se en l'equilibri propi d'un rei cristih. 

Capitol9. De iudicio: el tema dels desvalguts retorna insistentment, quan 
el rei ha d'exercir de jutge: 

En el judici, sigues misencordiós corn un pare amb els menos d'edat, i siguis 
corn un espos amb la mare d'ells: i seras tu corn un fill obedient de I'Altissirn, 
i Ell tindri misericordia de tu més que una mare' (Ecli, IV, 10) . . . lo4 

Si vols, doncs, oh rei, que el teu tron sigui fortificat pel Senyor, no cessis de 
justificar el pobre i el jove, no cessis de subvenir a la viuda i I'opnmit, no ces- 
sis de defensar I'estranger i el desolat; ampara el desgraciat, aixeca el qui jau 
enfonsat, consolida I'afeblit, conforta i enrobusteix el caigut; no cessis de 
recolzar el mendicant amb les teves riqueses, no cessis d'alliberar I'opnmit 
per lama del pecatios. 

Insisteix Esmaragde en l'atenció que el rei just ha de prestar als pobres per 
part del rei, car 'Déu diu que el1 és llur deutor i el seu restaurador, als quals 
dona& de menjar en la ventable tema' (Is, LVI, 7; Ps XXVI, 13), i el mateix 
Déu 'concediri els bens de la vida eterna a aquells reis que aqui seyin  defen- 
sors dels pobres'lo6. 

Capitol 10. De misericordia: 'Efectivamcnt, qui, arnb I'ajuda del Senyor, 
desitja defensar piadosament els pobres i les vidues, els estrangers i els joves 
amb cor misencordiós, si pot, ha de dissipar la seva pobresa arnb els seus pro- 
pis bens, i ha d'apuntalar sovint la seva mendicitat amb almoines', corn 

'"Cf. Jb, XXIX, 15-17,25; Pr, XXIX, 14. 
'05 Consells que recolza ainb textos dels Salrns (LXXXI, 3), de 1 'Eclesiaific (IV, 9) i d'lsalas 
(1, 17-19), 
'06 i conclou. 'Que fclic 6s la vida dels reis justos! ... Aquí 6s nodrit arnb delicies terrestres, alli 
SETA vestit arnb la gloria del d d r u m ;  aqui és voltat per multituds de pobles, alli sera acom- 
panyat pels cors dels angels; ... aqui brilla vestit amb I'estola reial, allí refulgirh arnb la gloria 
de la iininortalitat; aqui porta la diadema de rei, allí ressaltara amb el goig dc I'exultació; aqui 
és anoinenat fill d'un rei terrenal, alli sera confirmat mm a f i l l  del rei celestial ... Perque aixi 
s'esdevingui, o rei, no cessis de treballar amb tots les teves forces.' 



ensenya 1'Eclesibstic (IV, 1-5,s; XXIX, 12, 15, 18), com a f m e n  Salomó (Pr, 
XX, 28), David (Ps XL, 1) i Job (XXXI, 16-22), almoines que 's'han de 
repartir amb alegria, car sens dubte es donen al mateix Senyor, en tant que es 
reparteixen amb alegria als pobres' (Mt, XXV, 34-36), ja que El1 va dir: 'en 
la mesura que ho vau fer a un d'aquests germans meus tan petits, a mi m'ho 
féreu' (Mt, XXV, 40). 'Rei, si dónes pa i allargues la teva m& als pobres per 
Crist, obtindras l'eterna misericordia eterna' (Pr, XXI, 14; Tb, XII, 8-9): 

Que bé obtindras, oh rei nobilissim, que dolc i suau, quan el mateix creador, 
redemptor i govemador teu t'hagi parlat juut amb els altres 4avant tots els 
ingels i archgels, patriarques, profetes i apbstols, i de tot l'univers, és a dir 
congregada la multitud del cel i de la tema, assegut tu misericordiosament a la 
seva dreta- d'aquesta manera: Yenite, benedicti Patris mei, possidetepraepe- 
ratum uobis regnum a conrtitutione mundi (Mt, XXV, 34). 

Aixi, doncs, el rei haura d'ésser generós per les obligacions inherents al 
seu carrec: 

Ha de donar a Crist en la tema vestit, menjar i beguda, perque mereixi perve- 
nir al banquet etem junt amb Abraham, Isaac i Jacob, d'on obtindra I'eterna 
alegria ..., i ha de fer que els pobres siguin partícips del h i t  o rkdit de les 
seves possessious terrenals, i aixi fara el matek Crist particip, de manera que 
Aquest el fara cohereu dels béns celestials: el que t'ha concedit, et prega que 
ho convertekis en almoina per als pobres. 

Conseqükncia de la misencbrdia seran les bones obres (cap. 11) i el bon 
ús de les nqueses (12): a aquestes últimes dedica els següents cinc capítols 
(caps. 12-1 6). 

Capital 11. Vt operibus Dominus honoretur: capitol complementan de 
]'anterior, on les fonts literaries concreten i desenvolupen les obres que hon- 
ren Déu: Pr, XIV, 31 (misereturpauperis); Ecli, VII, 33-36 (da illispartem ..., 
pauperi porrige manum tuam); Ps XLM, 23 (sacrificium laudis); Ps 
LXXXV, 12 (glorificaba nomen tuum); Pr, VIII, 12, 14-18 ('per mi [la savie- 
sal els rei regnen ..., per mi els pnnceps govemen i els poderosos practiquen 
la justícia ...; amb mi són les riqueses i la gloria'). El capitol acaba comparant 
allb que el rei ha rebut a la terra amb allo que rebra al cel: 

Aqui et va erigir ñns a un regne terrenal, alla et va prometre un imperi celes- 
tial. Aqui et va concedir un plaer temporal, alla et va prometre un plaer etem ... 
Aquí ja et va vestir amb la poipra reial, alla et vestira encara amb l'estola de 
la immortalitat. Aqui ja va posar al teu cap la diadema reial, pero alla et posa- 
ra encara la corona de i'etemitat ... Aqui [et] va amuntegar riqueses terrenals i 
en gran mesura, alla [et] va prometre les celestials i en comunitat amb tots els 
sants, és a dir aquelles etemes sobre les quals diu i'Apbstol: 'El que l'ull no 



ha vist rnai, ni I'orella ha sentit, ni ha entrat mai en un cor d'home, ho ha pre- 
parat Dku per als qui l'estimen' (1Co,II, 9). 

Capítol 12. De decimis etprimitiis: a més de les viriuts, el rei ha d'oferir 
al Senyor les dkcimes i les primícies dels seus bens, recordant-li, bíblia en 
mh, que mors non tardar (Ecli, m, 11; M, XXVI, 12-14; MI, IiI, 10-1 1. 

Capital 13. Vt thesaurus in coelo collocettrr: capítol connectat temhtica- 
ment amb l'anterior. Esmaragde insisteix en el tresor celestial citant només 
textos delNou Testamen!: Mt, XM, 21 ('Si vols serperfecte ..., vés, ven el que 
tens, i dóna-ho als pobres, i tindds un tresor al cel; després vine, 
segueix-me'). Perb el rei ha de posar el seu tresor en el cel, patria enim hta 
paradisus es!, recordant un cop més la seva comunió amb els patriarques, 
profetes i santes. 1, a continuació, les exclamacions de ritual: 'Oh, quina gran 
alegria és d'ambar fins al consorci de tots aquests sants, de venir fins a la 
felic abracada de tots aquests! Quina gran i perpetua felicitat és de veure alla 
els gloriosos cors dels apbstols ... !', i afegeix: 'L'bome bo treu del tresor del 
seu cor el que és bo. L'bome dolent treu del seu tresor dolent el que és dolent' 
(Lc, IV, 45). 1 crida: 

La superbia I'infla, la iracúndia I'inflama, la rapacitat l'inquieta, la cmeltat 
l'estimula, l'ambició el delecta, la libido el precipita: ¿quina alba cosa fa sinó 
amuntegar per a si tresors d'iniquitat? 

Pensaments i idees que l'autor fonamenta encara en Pau (Rm, I,28-31, i 
U, 5). 

Capítol 14. Qualem et quantum thesaurum in uita sibi homo reconderit, 
talem et tantum post mortem inueniet: un t m b d  en el cel el tresor que acu- 
mula des de la tem, car escriu l'apbstol Pau: 'No us enganyeu, de Dku, nin- 
gú no se'n burla ... Aixi, doncs, mentre tinguem temps, fe1 el bé a tothom' (Gl, 
VI, 7-10), com Salomó assenyala: 'Qui sembra iniquitat recolliri mals. Qui 
és inclinat a la misericordia sed  beneit' (Pr, XXII, 7-8). 1 insisteix dient: 

Actua d'aquesta manera, rei, posa el teu pa a les entranyes dels pobres, per- 
que puyis trabar-lo multiplicat a la patria eterna ... Posa el teu pa sobre les 
aigües que passen, perquk després de molt de temps el trobatas (Ecle, XI, 1). 

Les 'aigües que passen' són els pobres, als quals s'ha de donar alnioina, i 
el 'després de molt de temps' és el segle futur. 

Capítol 15. De nonfidendo diuitiis: les riqueses d'aquest segle són cadu- 
ques; el rei ha de sentir les paraules de I'Apbstol: 'Als rics d'aquest segle, 
recomana'ls que no siguin altius ni posin l'esperanca en la incertitud de les 
riqueses, sinó en Déu, que ens proveeix de tot en abundancia peque en 
fruiim; que facin el bé, que siguin ncs en bones obres, que donin amb libera- 



litat, amb generositat; així s'atresoraran un bon fonament per a l'esdevenidor, 
a fi d'assolir la vida veritable' (lTm, VI, 17-19), seguint aixi la linia marca- 
da per Salomó (Ecli, V, 10; Pr, X, 2, i XI, 28) i David (Ps LXI, 11). Els 'qui 
posen el seu cor en les riqueses' no trobaran després res (F's LXXV, 6) ,  i res 
d'ells no romandrh sota el Sol (Ecle, I,4-11). No és que el salmista condem- 
ni tenir riqueses, sinó fixar el cor en elles, car amb elles podris ajudar els 
necessitats, els pobres, els pelegrins, els nens, les viudes, els famolenc, els 
assedegats i els malalts. 

Capítol 16. De non gloriando in diuitiis, sed in humilitate: aquest capítol 
continua insistint en la humilitat que han d'observar els rics (Jm, 1, 9; Ecli, 
III, 20) i acaba: 'Apreneu de mi que sóc benigne i humil de cor, i les vostres 
animes trobaran repbs' (Mt, XI, 29; Is, LXVI, 2). 'Si vols que Déu et miri, 
humilia't' com diu Jaume (Jm, lo), i com el 'fortíssirn rei i sacerdot David 
clamava' (F's CXXX, 1-2). AixO no obstant, la humilitat, 'admirable mare i 
educadora de totes les virtuts', és concedida pel Senyor, i no hi ha dubte que 
aquesta virtut és també regia. D'on es pot sobreentendre: 'Com que tu et vas 
sobreestimar davant dels teus ulls, has estat fet petit i abjecte davant dels 
mens ulls'. El rei David es va humiliar per Déu als ulls de l'orgullosa Mikal, 
filla de Saül (2R, VI, 22) i va ser escollit rei d'Israel en el lloc del seu pare, 
escena que acaba recordant: 'Aquel1 qui s'exaltara a si mateix sed  humiliat, 
i el qui s'humiliara a si mateix sed exaltat' (Mt, XXIII, 12). 'Humilia't, 
doncs, rei, davant dels teus ulls, perque siguis exaltat davant els ulls de D k  
perque quant més humil hagis estat en la teva presencia, tant més gloriós 
seris en la presencia de 1'Altíssim'. 

Recupera Esmaragde, a partir d'aquest punt, el llistat de virtuts que ha de 
constituir el mira11 del rei Lluis el Pietós. 

Capítol 17. De pace: la humilitat del capitol anterior és complementada: 
He, XII, 14 (la pau com a condició pera veure Déu); Mt, V, 9 ('Benaurats els 
pacificadors, perque seran anomenats fills de Déu'); i 'us dono la meva pau' 
(Jo, XIV, 27); i el salmista: 'Aparta't del mal i fes el bé; busca la pau i 
segueix-la' (Ps XXXIII, 15). Conclusio 'Si volem ésser hereus de Crist, si 
som fills de Déu, hem d'ésser pacífics'. 

Capítol 18. De zelo wctitudinis: 'el rei no ha de torcer-se ni a la dreta ni 
a l'esquerra en aquest cami reial, tot conservant el camí de la humilitat i de 
la pau, pera no apartar-se del zel de la rectitud', i recorda: 'El zel de la vos- 
tra casa em consumia' (Ps LXVIII, lo), que reforca amb les paraules del 
Senyor a Moises (Nm, XXV, 11-13), la qual cosa permet a l'autor d'escriure 
un dels fragments més lúcids de tot aquest speculum: 

1 que a tu, doncs, rei tan pacific, et devori, raonablement, el zel de la casa del 
Senyor; en aquesta casa de Dku i de Cnst tu ets un membre: en efecte, els 



membres han de seguir el cap (membrum ... : habent etenim caput sequi 
membra). 
Si per casualitat haguessis vist alguna perversitat en 1'Església de Crist, dóna't 
pressa a corregir-la, i no cessis d'esmenar-la. 
Si haguessis vist que algú a la casa de Dbu, que és I'Església, corre cap a la 
luxúria, la borratxera, li ho prohibeixes, oposet'hi, atemoreix-lo, si el zel de 
la casa de D&u et devora. Si l'haguessis vist inflat per la supirbia, o enfuris- 
mat per la iracúndia, o embnagat per la viol+ncia, o envejós del seu gema per 
la maldat, o ences perla libido, o sotmks a la rapinya per I'avarícia, o violent 
per la cmeltat, reprimeix-los tots, amenaca'ls tots, i refiena'ls tots molt seve- 
rament. 
Fes tot el que puguis per la persona que portes dins, pel ministeri reial 
(ministerio regali) que transportes, pel nom de cristiti que tens, per Les vega- 
des de Crist (pro uice Christi) que realitzes. No descansis de guauyar-te 
Crist, peque has estat guanyat per Crist, i realitzes en tu el re1 de la casa que 
em devora. Car aquest zel proporciona la salvació, manté la fe, observa la 
pudicicia, estima la rectitud i custodia 1'Església de Dku amb la seva glono- 
sa vivacitat. 

Es repeteixen el tres aspectes fonamentals que donaran el perfil social de 
la reialesa cristiana, el qual a la manera de tesi anih reapareixent en els suc- 
cessius specula: ',iu ets membre de Crist: els membres, doncs, han de seguir 
el cap pel ministeri reial i pel lloc que ocupen de Crist' (tu membrum es 
Christi"J7: habent etenim caput sequi membra ministerio regali i pro uice 
Christi) El rei, doncs, 6s un membre actiu del cos mistic de I'Església, amb 
la qual cosa Esmaragde ha incorpomt la doctrina de Pau (Rm, VII, 5; XII, 4; 
IC, Vi, 15; Xii, 12-31; Ef, 1, 22; 111,' 19; N, 13; V, 30; Col, 1, 18). L'estil 
impetuós i l'abundbcia d'imperatius recorden l'argue, obsecra, increpa de 
sant Pau (2Tm, IV, 2). 

Capítol 19. De clementia: 'aquest zel farh que no abandonis I'oficium de 
la humilitat i de la clemencia' (Pr, XI, 19), car és 'aquesta la virtut que ens 
prepara la vida immorial i eterna'. 1 immediatament afegeix: 'Encara que bri- 
llis amb l'or i la porpra, no has de rebutjar la clemhcia de la humilitat; enca- 
ra que brillis amb l'atractiu reial, no t'allunyis de la clemencia de la humili- 
tat; encara que estiguis envoltat per una multitud de pobles, tu, a pesar de tot, 
retingues la pietosa clemencia: car és una virtut reial, i és la custodia dels 
bons reis; observant-la, es conservad la teva estirp, i el seu tron es consoli- 
dara', com diu Salomó: 'La misericbrdia i la veritat custodien el rei, i el seu 
tron es robusteix amb la clemkncia' (Pr, XX, 18). La clemencia 'confereix 

'0' Esmuragde és partidan de !a uncid reial com a font de la seva elecció divina: capul tuum 
oleo sacri chrismafis liniuit, ef  dignanfer injiliurn adoptauif. Constiluit fe regempopuli ferrae, 
etpmprii Filii sui in caelofieri iirssit hoeredern (cit., col. 933). 
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alegria a tots els de palau, dóna regals a tots els nens ..., reparteix petons a 
alguns, i a la majoria dóna'ls abravades'. Sembla que així la clemencia és 
converteix en la virtut que afecta la imatge del rei: 

Vull, doncs, clementissim rei, que també en el teu rostre respleudeixi inces- 
santment la v h t  de la clemkncia , la qual administra alegna i amor a tots . 

Capital 20. De consilio: el rei ha d'escoltar els consells divins (Pr, XIII, 
16; Ecli, XXXII, 24; Pr, XIX, 20, i XIII, 10 ['Els qui ho fan tot amb consell 
són regits per la saviesa']; Pr, XV, 22, XXVII, 9, i XXIV, 6 ['hi hauri salva- 
ció on hi ha molts consells']), i per a confirmar aquest espill d'advertiments 
peral rei, conclou amb 1'Eclesiistic: 'L'or i la plata fan la mama ferma, i per 
damunt d'ambós beneplicits roman el consell' (XL, 25); i per demostrar que 
el consilium és una virtut regia, Esmaragde fa desfilar davaut de la conside- 
ració del rei totes les autoritats de 1'Antic Testament que donaren mostres 
d'ell: No&, Abraham, Jacob, Moises, Aaron, Finees, Josue, Samuel, David, 
Salomó, Elies, esments que corona recordant els martirs, les verges i els con- 
fessores 'que perseveraren en el servei del Senyor f i n ~  al final'. Aspectes que 
recomana al rex amb una altra citació (Ecli, XXXVII, 19-20), i finalitza: 

Car, si el Senyor excels ho vol, t'ompliri de l'espent d'intel.lig&ncia, i el1 
mateix t'enviara, com la pluja, paraules de saviesa, i, en la teva oració, obrira 
la teva boca en el bé ..., i fins al final dels temps no s ' e s b o d  la teva memo- 
ria (Ecli, XXXIX, 6-9). 

A partir d'aquest punt, Esmaragde abandona l'estil educatiu d'aspecte 
positiu, 'que has de complir, rei, auxiliante Deo', i es posa a analitzar els vicis 
que el rei ha d'evitar. 

Capitol21. Vt caueat unusquisque superbiam: 'no és indici de menor vir- 
tut d'evitar els mals que d'acumular els béns'. El rei, doncs, ha de custodiar 
uiam regiam discrete, que és la de la dreta, és a dir, la de la virtut de la humi- 
litat; perb existeix també la de l'esquerra, que representa el 'vici de la super- 
bia, que nodreix els altres vicis', i condueix a la perdició eterna: 'cm la super- 
bia és el primer i el summe vici', com diu 1'Eclesidstic: 'La superbia 6s odia- 
ble davant de Déu i dels homes. L'inici de tot pecat és la superbia ... Déu per- 
dé el record dels superbs i conserva la memoria dels humils' (X, 7, 15-21). 
La seva afirmació queda reforqada encara per Ezequiel (XVII, 24), que coro- 
na amb Mateu: 'Aquel1 qui s'exaltarh a si mateix sera humiliat, i el qui s'hu- 
miliarti a si mateix sed  exaltat' (XXIII, 12). Encara Jeremies (L, 31) certifi- 
ca el mal que provoca la superbia, i recorda que la superbia precipita el dia- 
ble del cel: «Tu, doncs, pmdentissim rei, tem i evita el tan gran mal de la 
superbia. Declina la servil sinistra, i corre veloqment per la via de la dreta, 
que és la regia ... », i 'atén a les paraules de l'Eclesiastic': 



Et va posar com a president seu: no t'exaltis; sigues entre ells com un d'ells. 
Tingues sol.licitud per ells, i aixi confia, i acompleries les obligacions amb 
tota cura descansa, per alegrar-te per ells, i rebre l'omat de la gracia com a 
corona (XXXII, 1-2). 

En aquests capítols amb format ncgatiu i prohibitiu (21-30). Esmaragde 
sempre acabad aconsellant al rei no només que eviti el vici, sinó que practi- 
qui les virtuts oposades. 

Capitol 22. De zelo et liuore: la gelosia i I'enveja són pecats grans i dia- 
bblics, ja que satanas no pogué contenir l'enveja de la seva gelosia davant 
l'home fet ad imaginem Dei: 'La mort entra en I'orbe de la terra per l'enve- 
ja del diable' (Sa, II,24). En aquests vicis caigueren Caín, Esaú, els germans 
de Josep, Saül, els jueus que mataren Crist: 'és l'arrel de tots els mals, i font 
de vicis'. 1 conclou: 'Tu, doncs, dolcíssim i nobilissirn n i ,  estima tots ... (Jm, 
111, 16), ... Ama la pau arnb tots ... Abrava tots arnb mansuetud i caritat'. 

Capítol 23. De non reddendo malzrm pro malo: 'No diguis: tomaré mal. 
Espera en el Senyor, i el1 t'alliberara' (Pr, XX, 22). El rei ha de perdonar el 
qui l'ha ofes, i no ha de venjar-se, tal con1 aconsella 1'Eclesihstic (XXVIII, 
l), ja que és rei i fill del summe rei, a qui ha d'imitar: 'fes arnb el teu prois- 
me el que vulguis que el teu Déu faci arnb tu', i 'no sigui venqut pel mal, sinó 
que vencis el mal arnb el bé' @m, XII, 21). En els dos Testaments es llegeix 
'el que no vulguis que et facin, no ho facis a un altre' (Tb, 4, 16; Mt, VII, 12; 
Lc, VI, 31; Rm, XIII, 8-10), i si 'algú pensa fer a un altre el que vol que li 
facin a ell, es produiri tot tipus de béns'. 

Capítol 24. De reprimenda ira: l'autor fonamenta la no-ira en textos 
biblics: 'Indigneu-vos i no pequcu. Que el Sol no se posi sobre la vostra ira- 
cúndia. No doneu peu al diable' (Ef, IV, 26). La preskncia del Sol evoca Crist, 
i I'ocas, el diable. En la mateixa linia segueixen els consells de Pau (Col, 111, 
8), Jaume (I,20) i Salomó (Ecli, XXX, 26), per continuar amb una potent Ilo- 
a q a  del Senyor, de qui diu que «es l'omat i el decbrum de tota la seva 
Església, el seu predicador i doctor, el seu cxemple i figura, el seu creador, el 
seu govemador i rector, que ens aparta totalment de la ira contra el gema, car 
diu: 'Tot aquel1 que s'enfurisma contra el seu genni s ed  reu de judici' (Mt, 
V, 22)», i conclou recordant que 'com el rugit del lleó, així és la ira del rei' 
(Pr, XD(, 12), i que 'la ira del rei és el nunci de la mort' (Pr, XVI, 14). 

Capital 25. De non consentiendo adulatoribus: I'adulació fou ja analitza- 
da extensament per Ciceró (De amicitia, 89-99). El rei, doncs, ha d'evitar els 
adulatores, no ha de congeniar arnb ells, 'no sigui que donant-te de mamar i 
Iloant-te et desviin de la via regia i et facin posar els passos de les teves obres 
en la uia non recta' (Pr, XVI, 29, XXIX, 12, XXVI, 28, XVII, 4 i Xi, 9: 'Per 
la seva boca , I'impiu arruina el seu amic'; Is, 111, 12; Pr, XXVII, 21, XVI, 
13. 



Capítol 26. De cauenda auaritia: Esmaragde recorre als Evangelis,: 
'~uardeu-vos de tota avarícia, perque la vida d'gn, encara enmig de rabun- 
dhpcia, no li ve de les coses que posseeix' (Lc, XU, 15; cf. Py, XXIX, 4; XV, 
271, que concorda amb IyEclesiast&: '~'ava; no quedani satisfet amb els 

-diiers;.i el qui estima les riqueses no obtindri el h i t  d'elles' (V, 9), doctri- 
na que recolza en Habacuc (II,9) i la carta als Efesis (V, 5). Registre en posi- 
tiu: rei, 'sigues munific amb tots, esplendid per a tots, de manera que pel teu 
mitja la tema del teu regne no sigui destruida pel mal, sinó que s'erigeixi 
felicment', car l'avarícja és com el foc que tot ho devora (Jb, XV, 34), i 'l'a- 

de tots els mals és l'avarícia' (lTm, VI, 10.) 
Cagitol27. Vt de impensis alienis domus non aedificehrr (cap. XXVII): el 

rei, amb les mans netes de tot ús nociu Os, XXXIII, 15), no ha d'engrandir-se 
amb els béns destinats als pobres (Ecli, XXI, 9; Jr, XXII, 13; Is, V, 8; Pr, 
m, 10): 

Vés en compte que no et construeixin una mansib reial amb les Ilagrimes dels 
pobres i amb els pagaments dels desgraciats. 

Capíto128. Vtpro iustitia facienda nulla a iudicibus requiranhrrpraemia: 
el rei ha de vigilar que els jutges imparteixin justicia sense lucre, tant als 
pobres com als rics @t, XVI, 20), car 'tot aquell que jutja amb rectitud por- 
ta a la seva ma la balanca; en I'un i l'altre treball porta la justicia i la misen- 
cbrdia: perb perla justicia fa veure la sentencia del pecat, i per la misericbr- 
dia tempera la condemna del pecat'. 

Capítol29. Ne statera dolosa inueniatur in regno tuo: el rei ha de prohi- 
bir les balances falsek @t, XXV, 13-16; Pr, XX, 23; XI, 1); és una acció dia- 
bblica el fet de canviar els pesos fraudulentament sota l'aparenca de quelcom 
legal, car 'tota la llei dephn de l'amor a Déu i al proisme' (Mt, XXII, 40). 

Capítol30. Prohibendum ne captiuitasfiat: el problema de la captivitat 
va constituir un mal endkmic en 1'Edat Mitjana, h i t  de les contínues guerres 
expansionistes i feudals. Esmaragde puntualitza recordant al rei que, cada 
dia, Fsa Pater nostei; qui es in coelis (Mt, VI, 9), i li aconsella, 'imita fidel- 
ment aquell q b  qui esperes regnar perennement', car Moises ja advirti que 
aquell que vengués un gema seu seria ajusticiat (M, XXIV, 17; Amds, 1, 6 
i 9; 11, 6). 1saTa.s intercedeix per l'alliberament cesclaus (Is, LVIII, 61, i 
l'Ecles{d+vtic (W, 22-23) sentencia dient 'estima l'esclav intelligent comsi 
fos la teva anima', i repeteix (VII, 21) si est tibi seruusfidelis, sit tibi quasi 
n n M  %e! qu@sifi?&rn sic eum tractp, car el Senyor ja ya dos?? P-ceptes 
clars al poble d'1;rael sobre els esclaus (la cita bíblica mes llarga de to@ Yo- 
bra: Jr, 13-17). 1 és que l'home ha d'obeir els preceptes d i y h  i p,er 
wons o+@t ha de de- llNres els esclaus, que no ho són p p  naturalesa, 
sin6 per ylpa, 'car h~ @tat cwts igualmqt pera la nostra consqacib' ... 
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'Rei justissim i piíssim, no cessis d'obeir els preceptes del teu Déu per 
damunt de tot, carpro omnibus howoriJicauit te': 

Sigues el pare dels pobres, el criador de nens, i'amador dels orfes i el defen- 
sor de les viudes, l'educador dels peregrins, el defensor i el rector de tots 
segons l'acompliment [ministerium] de la Ilei. Que estiguis -essent Crist el 
dador, donant tu perla seva gracia- ple de saviesa, que estiguis revestit de la 
prudencia, que estiguis emiquit amb la simplicitat, que estiguis fonamentat en 
la paciencia, pero erigit amb el zel de la rectitud. Sigues amb tots senzill i 
pacific, pero erices pel zel de la rectitud. En la cerca de la justicia, sigues un 
indagador sol~licit; en els judicic, sigues un executor cautissim, de manera que 
sempre s'anteposi la misericordia al judici. Recorda que aquel1 que hagi estat 
indulgent amb el gema rebra del Senyor la seva miseric6rdialo8. 

Capítol 31. De praesidio Domini requirendo: el rei trobara la seva forta- 
lesa en el Senyor: 'El nom del Senyor és una torre fortíssima: devers el1 corre 
el just, i sed  exaltat' @r, XVIII, lo), car 'la salvació no consisteix a tenir una 
multitud de pobles, sinó en el nom del Senyor', com el rei David proclama 
@S LX, l), perque Déu l'exaltii sobre la pedra i el va custodiar a la torre de 
la fortalesa, i la pedra i la torre signifiquen Crist, sobre el qual el rei trobari 
la seva seguretat. 

Capítol32. De oratione: en aquesta ciutadella celeste arriba el rei David, 
car digué: 'Escolta, oh Déu, la meva oració quan et suplico: allibera la meva 
Anima del temor de l'enemic. Em vas protegir de la societat dels malvats ...' 
(Ps LXIII, 1). A continuació, els exemples de Salomó (Pr, XV, 29; Ecli, 
XXXV, 1 i 21), per completar l'espill amb citacions evangkliques: 'Tot el 
que haureu demanat en l'oració amb fe, ho rebreu' (Mt, XXI, 22, Lc, XXI, 
36); 'perseverant en l'oració, pregant en tot moment ...' (Rm, XII, 12; Ef, VI, 
18); 'pregueu els uns pels altres per salvar-vos, car té molt de poder la pre- 
gana fervent del just' (Jm, V, 16). 

Recordem que aquesta obra reflecteix la vasta formació bíblica del seu 
autor: per les citacions bibliques, s'ha de concloure que només un monjo 
podia escriure aquesta obra; la pau del monestir, I'allunyament del món i la 
meditació i i'acompliment diari de i'opus Dei monastic eren les immillora- 
bles coordenades per a escriure aquesta obra excepcional. Esmaragde recol- 
za la seva doctrina en els llibres sapiencials, sobretot els Proverbis, dels quals 
emanen els elements constitutius de l~specz~lumprincipis. Amb tot no hi figu- 

!%a també EzequieEfXTvX, 24-26. j ?1-13), i el Salm 88 contra el faraó: 'Tu bencares la for- 
$a de laseya espp&inp I'has auxjli@ la guerra' 88,44); la vict6"a vindrti del Senyor(Ez, 
XXXIX, 17-20). La cqnclusió, en dos,pplitols, a aqu?! llarg recorregut virtu.& perla uia regia 
spta dedues últimes rcqqanacipns en p.pitiu: el pnncep ha de cpnfiar en Déu (29), i el 
fin* ha dc l l i u r a r ~  a la pregsna . . (3.0). 
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Pel que fa a l'obra de Jonis, bisbe d'orleans (ca. 760-841?), remarquem 
el seu interks per la defensa de les classes socials menys afavorides, que han 
d'ésser objecte d'una atenció especial per part del príncep: 

Regale ministerium specialiter est 
populum Dei gubemare et regere cum 
aequitate et iustitia et, ut pacem et con- 
cordiam habeant studere. Ipse enim 
debet primo defensor esse ecclesiarwn 
et semonim Dei, uiduarum, orfanorwn 
ceteronimque pauperum necnon et 
omnium indigentium ... Scire etiam 
debet quod, causa, quam iuxta ministe- 
num sibi commissum administrat, non 
hominum sed Dei causa existit ... Et 
ideo oportet ut ipse, qui iudex est iudi- 
cum, causam paupennn ad se ingredi 
faciat et diligenter inquirat, ne forte illi, 
qui ab ea constitutui sunt et uicem eius 
agere debent in populo, iniuste aut 
neglegenter pauperes oppressiones pati 
permittanti'o. 

El ministen reial consisteix especial- 
ment a govemar el poble de Déu i regir 
arnb equitat i justicia, i a dedicar-se a 
tenir pau i concbrdia. El1 ha d'ésser, en 
primer Iloc, defensor de les esglbies i 
dels servents de Déu, de les vidues, 
orfes i de la resta de pobres i tamb* de 
tots els indigents ... També ha de saber 
que la causa, que administra segons el 
ministen que li ha estat confiat, no és 
una causa dels homes sinó de Déu ... 1 
per aixo cal que, com a jutge que 6s dels 
jutges, faci que la causa dels pobres i'a- 
fecti i que inquireixi diligenhnent no 
sigui que aquells, que el1 ha constitui't i 
han de fer les seves funcions en el poble, 
pemetin, injustament o negligenhnent, 
que els pobres pateixin opressions. 

Del cercle de BERNAT DE CLARAVALL (1090-1153) he trobat l'opuscle Ad 
quid uenisti?lll, que, a més de totes les exigkncies de la vida rnonistica en si 
mateixa, aporta una descripció del monjo que ha fet una opci6 lliure a una 
vida pobra, i aquest escrit és d'una excel.lhcia tal que m'ha semblat molt 
interessant de citar-ne algunes Iínies aquí; en  el1 es donen precisament con- 
sells al monjo que ha fet explicitament el vot de pobresa: 

Que l'amiga pobresa de Crist et plagui en tot i abrqa-la amb gran afany en 
els menjars, vestits, utensilis, llibres, edificis, en tot. Fixa't en quins gestos 
més humils tenen els pobres, quines respostes donen més simples, quin espe- 
rit més atemotit tenen. Que mai no se senti de tu cap qneixa per algnn defec- 

XVIII); 111, 8 (cap. XXIV); 111, 12-13 (cap. V11); 111, 19 (cap,I); IV, 1 (cap. 1); IV, 6 (cap. V). 
IC, 11,9 (cap. XI); VI, 15 (cap. XVIII); XII, 12-31 (cap. XVIII); XIII, 4-6 (cap. 1). Ef, I,22 
(cap. XVIII); 111, 19 (cap. XVIII); IV, 13 (cap. XVIII); IV, 26 (cap. XXIV); V, 5 (cap. XXVI); 
VI, 4 (cap. 1); VI, 18 (cap. XXXII). GI, VI, 7-10 (cap. XIV). He, XII, 14 (cap. XVII). Jm, 1, 
4 (cap. VII); 1,9 (cap. XVI); 1,20 (cap. XXIV); 111, 16 (cap. XXII); IV, 10 (cap. XVI); V, 16 
(cap. XXXII). 1 Jo, I1,3 (cap. 11); IV, 7 (cap. 1); IV, 19 (cap. 1); IV, 20 (cap. 1). IPe, IV, 8 (cap. 
1). FI, 11, 12 (cap. 111). Rm, 1,28-31 (cap. XI11); 11, 5 (cap. X111); VII, 5 (cap. XVIII); XII, 12 
(cap. XXXII); XII, 21 (cap. XXIII); XVI, 19 (cap. VI). ITe, V, 14 (cap. VII). 2Te, 111, 4-5 
(cap. XXXII). ITm, VI, 10 (cap. XXVI); VI, 17-19 (cap. XV). 
110 DLJBREUCQ, cit. (nota 95), cap. IV, 1-24. 
111 De insiiiutione regia, ed. ALAIN DUBREUCQ, Sources Chrétiennes 407, Paris 1995, IV, 1. 



te en el menjar, o en la beguda, o en el vil vestit. Considera't sempre indigne 
de les coses que tens, perquk la mancanca exterior acreix I'augment de la &- 
tia interior i les nqueses de la bona consciencia: per contra I'abundhcia exte- 
rior genera inopia interior. 

Un altre autor que ens ofereix un text orginic sobre la conducte del prh-  
cep i l'art de governar és RAMON LLULL (1232-1316). Són nombroces les 
obres 1ul.lianes d'estricte doctrina política que representen un volum de cita- 
cions molt valuoses per a poder constituir un Corpus doctrinal suficientment 
satisfactori sobre el pensament polític de Ramon Llull. Ara bé, Ramon Llull 
pot tractar de qualsevol tema en cada una de les seves obresll2. De totes 
maneres, recollim només alguns títols per a donar una idea sintktica del pen- 
sament politic de Ramon Llull, tenint en compte el material de contingut poli- 
tic refent tant al rei con1 al govemant espiritual, el papa, i a tota la societat, 
car es tracta de construir una ciutaf del món justa, i aixd necessita una refor- 
ma radical a tots els nivells. 

La idea base que prkviament hem de recordar del pensament filosbfic de 
Ramon Lluil gira entom de la idea platbnica de la unitatli3. En efecte, 
1'Església és una, la pau és una i universal, l'impen ha d'ésser un, només hi 
ha un Déu, raó i fonament de tota unitat. Així, les relacions socials entre els 
diversos ordines hauran d'estar coordinades i tots hauran de treballar pels 
mateixos objectius. 

1. Llibre de contemplació en Déu"4. Aquest llibre és origen de tota i'obra 
posterior de Ramon Llull, i en aquest sentit es pot assegurar que les espori- 
diques incidencies en el camp de la política constitueixen el fonament per a 
futurs desenvolnpaments del tema en obres postenors. Una de les idees mes- 
tres que s'hi desenvolupa 6s la de la Christianitas, que esta en la linia de l'a- 
gustinisme politic: 

En aixi, Sknyer, com I'aigua mou lo roder e lo roder mou la mola e la mola 
mol la farina ... Aixi com lo roder no es poria moure sens lo moviment de I'ay- 
gua, ni la mola sens lo movimet del roder, ni la farina sens lo moviment de la 
mola ..., los individus de la C (= Christianitas, tots els cristians) no es poden 
moure a convertir la E (= món) sens lo moviment intel.lectua1 e sensual de la 
major G (franc poder,%aber i voler dels cristians) qui és en la E (= món) loc- 
tinent de la A (= Jhesu Christ)lis. 

112 Com, per exemple, en I'Ars generalis ultima. 
183 Cf. F. SUREDA BWNES, Bases criteriológicos del pensamiento luliano, Palma de Mallorca 
1935. 
114 1273-1274, a Montpeller (?), ORL II-VIII, 1906-1914. La cronologia de les obres és la 
donada per ANIUNI BONNER, Obm selecte8 de Ramon Llull, Mallorca 1989,11,539 i SS. 

1's Libre de Contemplació ..., cap. 346; hi he vanat I'ortograiia en alguns punts. 



Una vegada mes, Ramon Llull introdueix la seva concepció unitaria de la 
societat, en la qual tot element esta relacionat i coordinat d'una manera intnn- 
seca: els pobres i els necessitats hauran de tenir el seu lloc social i rebre I'a- 
juda dels poderosos i de 1'Esglesia. 

2. Doctrinapueril~~6. Els capítols 80-83 d'aquesta obra estan dedicats 
ais estaments socials, com són els prínceps, els clergues, els religiosos i els 
missioners. La definició que Ramon Llull dóna sobre el pnncep anticipa 
també una espuma clanvident, essencial, de tot el desenvolupament del seu 
pensament politic posterior: 

Príncep és l'horne que té senyona per elecció sobre altres homes, per tal que 
els tingui en pau per temor de la justicia. On aitals homes que són obligats a 
tenir justicia tenen en guarda els homes que són sota seu en nobilitat, a la qual 
guarda són obligats més que els alires. Sapigues, fill, que cap home no 6s tan 
obligat en el seu ofici corn el princep o el prelat (cap. 80, 1-2). 

3. Llibre de I'Orde de Cavalleriall7. No hi ha dubte, que aquesta obra 
dóna el perfil del cavaller en tant que restaurador de l'harmonia social, car 

defalli caritat, Ileialtat, justicia i ventat en lo món; cornenca enemistat, des- 
Ileialtat, injuria i falsedat, i per aixo bi hagué error i torbament en lo poble de 
Déu, que era creat perque Déu sigui amat, conegut, honrat, servit i temut per 
l'hornelis. 

Amb aquest plantejament, doncs, Ramon Llull concep que l'home cava- 
ller ha d'exercitar les quatre potencies anímiques, precedides de l'amoricxi- 
tat: així, 'conegut' = pmdencia; 'honrat' = justicia; 'servit' = fortaiesa; 
'temut' = temperanqa. Aquest plantejament, doncs, modela la figura del qui 
haud de regir els destins de la seva societat, i en aquest sentit 6s presentat 
com aprimum caput, i val a dir que 6s assimilat al governant en la seva face- 
ta cavalleresca. Un cavaller aixi ha de defensa el seu senyor, la justicia, la 
terra i les persones, els pobres i desvalguts. En definitiva, Ramon Llull ela- 
bora tota una metafísica del poder terrenall'g. 

116 Ramon Llull, Doctrina pueril, ed. GRET SCHIB, Ed. Barcino, Barcelona 1972, 16 i SS. De 
I'any 1274-1276, i m8s concretament el 1275; dedicat al seu fill; escnt a Mallorca segons 
deducció ineva, d'alhes, a Montpeller). 
117 De 1279-1283, possiblement escnt a Montpeller, segons la meva intuició; ORL 1,201-247; 
Livro da ordem de cavalaria, ed. i trad. de Ricardo da Costa, Instituto Brasileiro de Filosofia 
e Ciencia Raimundo Lúlio, Editor* Giordano, Sáo Pnulo, 2000. 
118 OBRES DE RAMON LLULL (ORL), Libre de Cavalleria, primera part, ed. de M. OBRAWR Y 

BENNASSAR, Palma de Mallorca 1906,208. 
119 Cf. RCAROO DA COSTA, La caballería perfecta y las virfudes del buen caballero en el 'Libro 
de orden de caballería'(ca. 1279-1283). de Ramon Llull, en Ramon Llull. caballero de la fe. 
El aríe Iuliana y supmyección en la Edad Media, eds. A. Fidora - J. G Higum, Servicio de 



4. Llibre d'Evast i d2loma e de Blaquernalzo. Aquesta obra filosofico- 
moral assenyala sobretot les obligacions públiques que ha &observar el papa 
Blaquerna, la figura del qual resplendeix per la vida plena de virtuts i de des- 
eiximent que porta, fms al punt d'anibar a renunciar al papat i a retomar a la 
vida d'ermita. ~Blaquema, amb un natural iuclinat a la perfecció mitana,  es 
veu obligat a passar, un cop refusat el matrimoni, per diversos estadis de vida, 
com el de religiós, prelat, papa121 i, a la fi, el d'enita. 

Cert, el procés de formes de vida que adopta la persona de Blaquerna en 
els seus diversos estadis socials no és estrafolari, sinó del tot coherent. Aquest 
llibre és una anhlisi de la societat distribuida en cinc estaments segons el 
nombre cinc de les 'nafres, les quals nostre senyor Déus Jesucnst prengué en 
I'arbre de la vera creu. [...] Lo primer és de matrimoni; lo segon és de religió; 
lo tercer 6s de prelació; lo quart és d'apostolicali estament, qui és en lo papa 
e cardenals; lo cinquk 6s de vida ermitana' (prbleg). Llull ja parteix de la bon- 
dat dels pares Evast i Aloma (caps. I-D), fonamentada en actes de virtut i en 
el compliment de les benaurances dins de l'orde de matrimoni; les arrels, 
podnem dir, eren ben sanes; és logic que el fill continués en aquesta línia i, 
que fins i tot, en certa manera, la superés. Es planteja el tema del dret diví i 
dret hurna (cap. III), i Blaquema contesta a favor del dret diví i a favor de la 
primera intenció. Evast proposa a Aloma (cap. IV) d'entrar en algun orde 
religiós, atks que el fill ja era gran; Aloma s'hi resisteix, al.legant que els cal 
romandre en l'orde del matrimoni, perque ha estat la primera intenció que 
D6u els ha indicat; a mis, deixar el reialme en mans de Blaquerna tan jove és 
una tementat; a la fi convenen romandre a casa per portar una vida de pregh- 
na. L'endemh (cap. V) posen tot el poder en mans de Blaquema (primera 
temptació), pero aquest no l'accepta, ja que 'la raó final per que som en lo 
món és per conkixer, amar, loar e contemplar Déu', i vol encaminar-se cap a 
la vida ermitana, com Elias i sant Joan. Aloma, desconsolada, anh a veure una 
amiga seva, Nastasia, que tenia una filla molt bella, Natana, demanant que 
aquesta parlés amb Blaquema (segona temptació) per inclinar-lo a I'orde del 
matnmoni; Blaquema supera la prova, i manta a l'ermita (caps. VII-VIII). 
Els pares venen la seva hisenda i fan un hospital (cap. X), on passaran la res- 
ta de la seva vida servint, tot combatent els set pecats capitals (caps. XI- 
XVIII: gola, luxúna, avarícia, superbia, accidia, enveja, ira, vanagloria). 

El segon llibre, 'lo libre de I'orde de-les dones' (colofó al cap. XLI), pre- 
senta la conversió de Natana a la vida monhstica, on arriba a ésser abadesa: 

P-licaciones de la Universidad de Navarra, 2001, 11-40, amb esquema sobre les virtuts i amb 
abundant bibliografía. 

' '20 Del 1283, Montpeller; ORLIX, 1914, ed. Salvador GALM~S.  
'2' Cf. F. VALU Y TABERNER, "Ramon Lull i el problema de la renunciabilitat del Papat", 
Estudis Franciscam 47 ( 1  93S), 1 S1 i SS. 



dóna doctrina a les seves monges sobre la manera d'usar els cinc sentits 
(caps. XM-XXIX), sobre les virtuts teologals (caps. XXX-XXXII) i cardi- 
nals (caps. XXXIII-XXXVI), les tres potencies de l 'hima (XXXVII- 
XXXIX), sobre l'oració (XL), i arriba a crear la figura de l'espia (cap. XLI), 
perque 'prenga guarda de $0 que vosaltres farets, e que ninguna de vosaltres 
no sipia qual dona sia espia', tant dins del monestir (sobre I'abadessa també, 
perquk hi hagi algú que l'acusi davant de les altres de les seves faltes) com a 
ciutat. 

A partir del capítol XLII s'obre una segona part: es parla dels deu mana- 
ments (cap. XLII), de la fe i veritat (cap. Z I l I ) ,  enteniment (cap. XLIV), 
devoció (cap. XLV), diligencia (cap. XLVI), auirs (cap. XLVII), valor (cap. 
XLVIII), consolació (cap. XLIX), foríitudo i caritat (cap. L), temptació (cap. 
LI), penitencia (LII), perseverawa (LUI), obediencia (cap. LIV), consell 
(cap. LV), ordenament de I'estudi (cap. LVI), vanagloria (cap. LVII), acusa- 
ci6 (LVIII). Blaquema és elegit sagrista (cap. LIX) i abat (cap. LX), i escnví 
el llibre d'Ave Mana (caps. LXi-LXVI), 

El tercer llibre e s a  dedicat al bisbe Blaquerna i a la manera com govema 
el seu bisbat (caps. LXVII-LXXVII). El quart llibre explica com Blaquema 
és elegit papa i com regeix l'església (caps. LXXVIII-XCV). 

En el llibre cinquk es conta que el papa Blaquema 'envelli, e remembrh lo 
desig que solia haver d'ésser en vida ermitana', i dimití el c h e c  per tomar a 
la vida d'un desconegut (caps. XCVI-XCVIII). És aleshores que escriví el lli- 
bre d'Amic e Amat (cap. C): l'autor arriba al món místic. 

Al final de tota aquesta obra hi ha 1'Art de contemplació (caps. CI-CXIV), 
en el qual es conta com l'ermiti Blaquema es lliura a la contemplació de les 
virtuts i de l'essencia de Déu, de la unitat i trinitat divines, l'encarnació, el 
Pare nostre (caps. CVIII), 1'Avemaria (cap. CIX), els deu manaments (cap. 
CX), el 'miserere mei Deus' (cap. CXI), els set sagraments (cap. CXII), les 
set virtuts (cap. CXIII), els set vicis (cap. CXIV)122. 

122 JoAN PONS 1 MARQUES, Ramon Llull. Obres essencials, Ed. Selecta, Barcclona 1957, p. 115: 
'El llibre esta dominat per I'absorbent preocupació de radical reforma i rccristianització del 
món, la vocació missionera i apostdlica d'unitat que, per alba banda, és sempre present en tota 
la producció lul.liana. Les mateixes incidincies i replecs de la prosa narrativa no ens allunyen 
mi¡ del tot d'aquells ideals constants i perennes d'apostolat q i  foren per a Llull la convmió 
dels infidels i la nrenaració adeauada dels missioners. la fundació de wl4eeis de Ileneües. la ~ ~ . . . - - .  ~ ~ 

wmposició de llibres i més Ilibres .... El Blanquerna significaria, segons Carreras i Artau, un 
intent d'organihació de la pau cristiana dins d'imperi papal. És sens dubte, a h e n ,  la més 
wmpleta i agosarada incursió de Rainon Llull en I'organització teórica de la pau cristiana'. Cf. 
M. CALDENTEY, La paz y el arbitraje internacional en Ramón Llull, Madrid 1943; T. 
CARRERASARTAU, "Ética en Ramón Llull y el Lulismo", EL 1 (1957), 1-30; T. r J. CARRERAS 
I ARTAU, Historia de la Filosofía Española:j?losofh cristiana de los siglos Xll l  a IXV,  Madrid 
1939-1 943 (ed. fac., Hrithria de la Filosofia Espanyola:fiiosofía cristiana del segie NI/ al W, 
Institut d'Estudis Catalans, Barcelona-Girona 2001), vol. 1,631-634. 



Ramon Llull hi formula clarament les seves considemcions entom del 
dominium del papa, tot mantenint-se en la línia agustiniana: 

E fo complida la figura com los emperadors de Roma qui foren senyors de tot 
lo món e havien missatgers qui els feien saber tot I'estament del món, en qo 
que figuraven que el papa sera loctinent de Dku e senyor de Roma123. 

En aquesta declamció, sembla que Ramon Llull defensi una unitat entre el 
poder eclesiastic i el secular en mans papals, que des de Gregon VI1 s'havia 
anat arrelant dins l'Església, esborrant-se, en conseqül.ncia, l'antiga doctrina 
de col~laboració entre les dues institucions. També Ramon Llull s'esplaia 
entorn del tema de la pau, i dedica tot el capítol88 a estudiar la seva conser- 
vació; insistira en la preocupació del papa Blaquema per la pau, quan escriu: 

Estava lo papa Blanquema en pensament com pogués tractar pau e concordia 
enke les comunitats, qui són en gran discordia per qo car no han concordan- 
cia en esser obedients a un princep tan solament, qui tengués pau e justicial24. 

Dut pel seu platonisme, Ramon Llull intensifica les seves propostes d'u- 
nitat, tant entre tots els prínceps com fms i tot en el Ilenguatge, que ha d'és- 
ser el llatí. Contesta el cardenal al papa Blaquema, 

Senyer apostoli, a qo que vós demanats, és necessiria cosa que vós e vostra 
cort siats agradables e amables als prínceps crestiaiis, e que eUs e lurs sohne- 
sos concordets en costunies, eligent les millors costumes, e que per cada pro- 
vincia sia una ciutat en la qual sia parlat lati per uns e per altres; car lati és lo 
pus general lenguatge, e en lati ha moltes paraules d'altres lenguatges, e en 
lati són nostres libres ... ; e en aixi per longa continuacio porets aportar a fi com 
en tot lo món no sia mas un lenguatge, una creenca, una fe, consegüent un 
papa aprks altrel2'. 

La unitat, doncs, lingüística i la concordia entre tots els poders terrenals 
perfilen el concepte de la Christianitas universal a I'estil més pur de la idea 
platonica de la unitatl26. 

La conclusió, tanmateix que es pot extreure d'aquesta obra és una altra: el 
deseiximent voluntari del poder, del benestar i de les riqueses, i I'abandona- 
ment de la pdctica afectiva com a delimitació del lliurament personal a la 

123 Blaquerna, cap. 88. En el Libre de Demosrracions (IV, cap. 48, de 1274, ORL XV) ja s'in- 
sisteix en !a rccepció per pm de !'Es!ksi& remana. de !'!rnpwi rama i d'altres orincipats. 
Ramon Llull, doncs, transmet els mntinguts de la donario Constantini, segons la qual el papa 
hauria rebut tot el poder temporal de mans de I'emperadorcristianitzat. 
1" Blaquerna, cap. 95. 
125 Blaquerna, cap. 94. 
'Z6 Al final del Blaquerna és citat el Llibre de doctrino de princep, que no ens ).a ambat. 



contemplació de Déu. Es tracta, doncs, d'una vida de pobresa en qualsevol 
dels cinc estadis per on passa Blaquerna, car en tots ells roman ferma la pri- 
mera intenció, que és la d'entendre, recordar i estimar el creador: la vida d'er- 
mita simbolitza la pobresa més absoluta i, alhora, la riquesa més exquisida, ja 
que la criatura penetra en l'ambit de la divinitat sense contraprestacions. 

5. Liber deprima et secunda intenfione /Llibre d'intencib (1283; segura- 
ment a Montpeller). Aquest llibre també esta dedicat al fill de Ramon Llull. 
L'obra comenqa parlant de Déu i del seu projecte de redempció, per passar a 
elaborar uns capitols de moral, en els quals són tractades les virtuts.teologals 
i cardinals, per acabar amb els set pecats capitals; a continuació, I'autor s'en- 
dinsa en una exposició sobre I'oració i els sagraments, introdueix unes refle- 
xions sobre les ciencies i els infidels, i desenvolupa la seva doctrina social 
sobre les riqueses i la pobresa, sobre I'honor i l'ús dels elements, per acabar 
passant revista als ordines: De praelatis, De religios&. De clericis, Deprin- 
cipibus, De equitibus, Depopulo. Tata l'exposició esta dirigida a demostrar 
la preeminencia d'una actuació ktica regida per la primera intenció, que sera 
la que concordara amb els principis divins, que haud de presidir totes les 
actuacions individuals i, d'una manera especial, les de les persones comunes 
amb responsabilitats de govern. 

Fent una valoració global d'aquesta obra, hom ha de concloure que conté 
tots els elernents imprescindibles que es troben en la configuració dels spe- 
cula tradicionals, fins al punt d'anibar a constituir-se en un autentic specu- 
lum principis et ordinum a I'estil dels primers espills eixits de les rnans de 
monjas. 

6 .  F2lix o Llibre de meravelles~27. La part VI1 d'aquesta obra porta el títol 
de Llibre de les bhties: una faula satírico-política, inspirada en el Roman de 
Renard, protagonitzada per besties, les quals sinibolitzen la conducta huma- 
na en els seus registres de poder i ambició. "La intenció política del llibret és 
ben palesa i el diferencia radicalment del propbsit de les altres parts del Llibre 
de meravelles. 1 com si no fos prou I'encoberta shtira de les ambicions i enve- 
ges humanes, feta sota la figura dels animals que formaven la cort del lleó, el 
capítol cinque, que tracta de la missatgeria al rei dels homes, és una critica 
dura i sostinguda contra els vicis de la seva societat. Unes vegades són el lle- 
opard i l'onqa, ambaixadors del lleó, els que se senten sorpresas de la immo- 
ralitat de la cort; d'altres és i'hostaler, o són els representants d'unes ciutats 
els qui es planyen de la inutilitat de les corts i dels abusos dels mals oficials 
del rei. La pintura és implacable, pen5 no sembla reproduir una realitat con- 

"' Dcl 1288-1289, París: potser destinat al jove re¡ de Fmnqa, Felip IV cl Bell, de vint anys, 
hrs de regnat, nebot de Jauine 11 dc Mallorca; Obresselectes de Romon Llull, vol. 11, Mallorca 
1989, 19 i SS., ed. Antoni BONNER 



creta. És com una generalització sintktica dels vicis, i dels greuges que en 
denvaven, de la vida politica dels temps."128 

La part VI11 esta consagrada a l'home, al qual dedica l'apartat 111. De 
regiment, que tracta del bon rei i del rei o persona pública corrompuda pel 
diner. Pero tot aixd parteix de la definició que Ramon Llull dóna sobre el con- 
cepte de govem: 'Regiment és per conservar la final entenció a la qual hom 
és creat; e aquest regiment se pren primerament en la anima, i puixes passa 
en lo cors, e del cors retoma a la inima'. 

10. APbor imperialislz9. La doctrina política de Ramon Llull esta exposa- 
da, d'una manera metodolbgica i detallada, en 1'Arbor imperialis (Ilibre VII), 
i d'una manera complementaria en 1'Arbor exemplificalis (llibre XV) i en 
1'Arbor quaestionalis (llibre XVI). També cal adjuntar-li dos llibres que par- 
ticipen d'una bona part del seu contingut i tenen un profunda incidencia en la 
concepció del sistema politic lul.lia: l'Arbor moralis (llibre VI) i 1'Arbor 
apostolicalis (llibre VIII). És a partir d'aquests cinc llibres que es pot pene- 
trar en el centre de la doctrina politica i social de Ramon Llulli30. 

Cada un dels setze llibres que comprkn l'Arbor scientiae esta dividit en 
set parts, les que corresponen a les parts d'un arbre, figura que Ramon Llull 
sublima per a organitzar tot el seu metode arbori en graus ascendents de com- 
prensió. Efectivament, tots els éssers, segons Ramon Llull, mostren més o 
menys la semblanqa divina, el seu artífex, i l'enteniment va descobrint Cuna 
manera ascendent aquestes sernblances: cinc graus de sernblances divines 
hom pot trobar en les criatures, la de l'ésser elementat, la de l'ésser vegeta- 
tiu, la de l'ésser sensitiu, la de l'ésser imaginatiu, i, finalment, la de l'ésser 

128 JORDI RUBIÓ I BALAGUER, Ramon Llull i el lul.lirme, Publicacions de I'Abadia de 
Montsemt 1985, pp. 318-329. 
129 Del 1295-1296, Roma; Arbor scieniiae, VII; ROL XXlV [XXV-XXVI], 2000, ed. Pere 
VILLALEA: Arbre de Sciencia, ORL, Moss. Salvador Galmés, Mallorca, 191 7, 1923 i 1926). 
130 El millor estudi especific sobrc les idees politiques lul-lianes en I'Arbor imperialis es deu 
al Prof. JURGEN MIETHKE, "Die Arbor rmperialis des Ramon Lull von 129511296", en Arbor 
scientiae: Der Barim des W~ssens vol1 Ramon Lull, Instrumenta Pabistica et Mediaevalia XLII, 
Sndia Lullinna 1, Akicn des Inicmaiionalen Kongrcsses aus Anlnss dc, 40.jLihrigeri Jdhiljums 
des RAIMUNDCS-LUI.LUS-INSTITUT dcr lJni\erriiiii Fmiburr. i. Br. cdd. F. Domineucz ~ ~~ ~ -~ ~ ~~ - 
ReboimslP. Villalba VamedaR. Walter, Brepols Publishers, Turnhout 2002, 175-1 96 (Miethke 
assegura que Ramon Llull no coneix 'anscheinend' I'escrit de I'Aquinat, i tainpoc la Politica 
d'Aristótil, i que els punts de contacte són 'nur eine Analogie' que simplcment responen a un 
'systanatischen Willen' (p. 188). opinib que ens seinbla quelcom precipitada: és cert que els 
dos autors discrepen en el sistema d'exposició, pero coincideixen en els continguts i en la seva 
argumentacib i fonamcntació, diferenciats entre si per la mateixa discrepancia que es dóna 
enhe un llenguatge totalrnent racional (Tomas d'Aquino) i un de simbdlic, el lul.lii; Ramon 
Llul estiguk a Paris des de I'abnl-rnaig de 1288 a la tardor (?) de 1289, possibleinent); pera 
una visió aprofundida, perb global, de les inateixes idees, vegeu els germans CARRERAS I 

ARTAU en IaHisloria de la Filosojia Española ..., cit., vol. 1,621-634. 



humA, concebut l'home com dotat d'una anima racional capaq de compren- 
dre coses que ultrapassen els sentits, que pot ambar al coneixemeut de la per- 
fecció infinita, que 6s Déii. Aquesta és, doncs, la síntesi de l'exemplatisme 
lul.lia, la concepció de l'univers com un sistema de signes reveladon de Déu. 

Centrant-se en la capa inferior de la societat, és a dir els pobres, Ramon 
Llull els concep com a objecte privilegiat de la providencia divina, encara 
que aixb als nostres ulls, tan materialitzats, resulti una mica sarchtic: els 
pobres han de rebre i'atenció necesshia per part de tota la societat. Així, 
doncs, cal partir de la bondat de les persones i dels governants, i les coses cre- 
ades han d'anibar al fi pel qual han estat creades, per aixb 'l'home bo utilit- 
za els béns creats segons els seu ordre, en tant que els destina al fi pel qual 
són, com és el cas del pa i els diners, que són elements creats, i d'ells fa 
almoina als pobres que els demanen posant com a mitjancer Déu, que els ha 
creats perque els rics i els pobres puguin viure' (Arbor moralis, A, 1, lín. 
20-25). L'home bo reuneix els béns per fer les actuacions que hononn Déu i 
per viure'n, 'dóna d'ells igualmeni almoina als pobres, per la indigencia dels 
quals 1'Arbor uegetalis els ha portats sota terra o de la terra, i els fa devenir 
en h i t .  1 l'home just els aplega i els reparteix amb justícia i catitat a aquells 
que els necessiten, i en prenen amb justicia i temperhcia perque puguin tenir 
una vida bona, amb la qual puguin servir Déu' (ibidem, lin. 28-36). 

També la pobresa és concebuda comuna prova divina per als homes, 'per- 
que esdevinguin més forts i utilitzin més sovint els habits de les virtuts, per- 
que com més les utilitzin molt millor estan disposats perque el Déu benei't els 
transmeti la seva gracia' (ibidem, lin. 98-101). Déu, doncs, permet que hi 
hagi pobres i els greus perills, 'perquk tinguin confianqa en la bondatde Déu i en 
el seu poder' (ibidem, E, 234-235). 1, wimentant la v h t  de la catitat, conclou: 

Com que els diners i les possessions s6n les riqueses dels rics, aixi la caritat 
és la riquesa dels pobres. La caritat, certament, vol que els rics satisfacin els 
pobres en les seves necessitats amb les seves riqueses. També la caritat és la 
riquesa dels n c s  en els homes pobres, perque la caritat requereix que els 
pobres serveixin els rics en les seves necessitats. Per aixb, la caritat té un peu 
en els rics i I'altre en els pobres, i I'estimar tendeix per La caritat cap a Déu, 
qui és I'estimat' (ibidem, 111,257-265). 

La cantat, tanmateix, pot ésser corresponsable fins i tot entre els pobres, 
car passa en 'l'home pobre, que fa almoina a un altre pobre; la tal almoina és 
molt dura, perquk el1 té necessitat d'allo que dóna a l'altre (ibidem, lin. 
481483). 

La societat lul,liana, doncs, no esta desestabilitzada, ella mateixa troba 
recursos reparadors quan es basa en la bondat i en el fi ultim, que és l'amor 
de Déu. 



El rei poderós hauri de participar amb els pobres comprenent les seves 
necessitats (ibidem, Iín. 452-453). 

En la segona part de 1'Arbor moralis (B), Ramon Llull ataca els 'cristians 
ncs avars, que deixen que els béns comuns estiguin ociosos i en la privació 
del seu fi contra els pobres' (ibidem, B, 1, lin. 137-138), i en tractar de l'ava- 
rícia i supkrbia, assegura que 'quan els rics donen dels seus béns als pobres, 
la humilitat fa davallar els rics fins a aquells i els fa ascendir contra la super- 
bia i l'avarícia. [1 afegeix amb sarcasme:] Per aixb hi hagué un ric trasbalsat, 
perqub no sabia si havia d'educar el seu fill per a l'avarícia o pera la gene- 
rositat' (ibidem, B, 223-227). 

En l'Arbor aposiolicalis (N, 176 i SS.), Ramon Llull proclama que Déu 
vol ésser sewit amb els sis sentits i estimat amb totes les forces que té l'ho- 
me, car han estat creats per a aquesta fi. 1 conclou: 

aquel1 qui no el serveix amb tots ells, tot i tenir-ne la potestat, col,loca les 
seves forces en l'ociositat i les buida del seu fi. Com i'home ric i avar que 
col4oca els seus diners .en l'arca, dels quals no surt o no prové cap h i t .  En 
realitat aquells diners són dels pobres que tenen fam, set i fred, perque no 
poden tenir aquells diners. 1 per aixi, Déu va demostrar que el1 estimava la 
fam, i la set i el fred de les coses que els homes negligents posen en I'ociosi- 
tat, quan diur 'Vau veure que tenia fam i no em satisféreu~~~. 

S'aniba al súrnmum del coneepte de pobresa, quan Ramon Llull I'aplica 
a les relacions que hi ha entre la humanitat i Crist en ocasi6 de la seva mort, 
amb paraules clares: 

Cal$&, doncs, que la humanitat honorés tot el que pogué la deitat: amb pros- 
peritats i delicies no la pogué pas honorar, perquk la deitat no requereix els 
honors de les prosperitats ni de les delicies, peri, requereix que I'home sigui 
pobre en aquest món i que suporti heballs i la mort per a honorar-la. 
Fon convenient, doncs, que Crist, en tant que home moris, per tal que la 
humanitat honorés la .deitat i €os exemple per a altres d'honora-la (Arbor 
aposiolicalis, VI, 1840-1848). 

Bé, el tema dels 'Pobres' en Ramon Llull esta per estudiar a fons, com en 
altres tants escnptors medievals. Deixarem el tema així, només enunciat, 
pero caldra aprofundir-hi. Aixb no obstant, Ramon Llull és obstinat en les 
seves posicions doctrinals, i de ben segur que, aplicant-hi el seu sistema filo- 
sofic, el procés sempre sera el mateix, és a dir reclamara la bondat més radi- 
cal en l'individu i en la societat conduint a la bondat divina: una ciutat fun- 
dada sobre aquestes coordenades seri justa i viuh en paul32. 

. . . . - - , . - . 
1" En iqucst sentir, \ ,c~L.u CI Ltber de ciu!rofe nlu~!</i, 1101. 11, cd J o t i ~ \ ~ l s  STOHR, Palmae 
Maiuncamin 1960. 169.201 \'cpeu idmbc I'cxcclletii edicio criiica del YiuJ<irtu»a prlncpfim 



A fmal de 1'Edat Mitjana i comenqament de 1'Edat Moderna la literatura 
va adoptant temes de la vida del carrer, alhora que se separa dels generes tra- 
dicional~ de fort encuny religiós i de les aules universithries. L'historiador de 
l'evolució de les estructures socials i de I'obra literhia trobari una bona font 
en una nova literatura de menys volada conceptual, perb que esta m6s ailibe- 
rada dels convencionalismes existents i apropa més la realitat quotidiana al 
lector, tot agmpant petites histbries que nomalment no són enregistrades per 
les pretensions litedries de gran volada. En aquest sentit, la novel.la i el tea- 
tre, alliberats de la carrega reglamentada dels segles antenors, es constitueix 
en portaveu d'una realitat social que escassament havia estat recollida per la 
secular dinimica literhia. En un canvi d'ambient aixi és on se situa la pre- 
sencia gairebé constant dels miserables, dels vagabunds, dels desheretats, 6s 
l'anomenada literatura realista, en la qual queden plantejats com a minim dos 
ambients socials, el dels que no tenen foriuna i el dels burgesos. Aquest tipus 
de literatura té un ingredient benefactor, consistent a exposar les particulari- 
tats dels dos caracters socials contraposats a fi d'aconseguir donar un caire 
essencialment didactic a aquesta nova manera de fer literatura. 1 és en aquest 
punt on totes les literatures europees coincideixen, atretes pel personatge vili- 
pendiat i astut alhora, que intenta subsistir a través de les seves imprevistes 
astúcies: una figura i una conducta ben diferents de la que apareix al llarg del 
recorregut histbric que nosaltres hem fet. 

Centrant-nos en les literatures europees de 1'Edat Moderna hem de recor- 
dar que totes elles foren productores del que s'ha qualificat de 'literatura de 
vagabunds' o 'liteiatura de la misena'i33. Les coordenades histbriques del 
segle XIV vénen representades per crisis socials i catastrofes econdmiques en 
una gran part dels territoris europeus, a les quals cal afegir les propagació 
d'epidkmies, les crisis alimenthies que provocaren fams i una pobresa gene- 
ralitzada entre els més debils econbmicament: un món veritablement confús 
i confós sense gaires esperances, que arrossegava multituds de desvalguts cap 
a les grans ciutats amb la il.lusió de trabar-hi la solució de la seva vida, quan 
en realitat agreujaven el propi destret i afavonen la formació d'una opinió 
malevola contra els mateixos pobres, alguns els quals subsistien fent treballs 
ocasionals, demanant almoina, fent de padsits, enganyant, creant situacions 
complexes i fms i tot arribant alguns a cometre crims: fou el preu que s'ha- 

(1391-1392) d'Andreas de Pace (Franciscana 9: Oficina di Studi Medieval; - Biblioteca 
Frnncescana, Palenno 2003), que I'editor DIEGO CICCARELLI m'ha fet arribar gentilment a les 
mans mcntre s'imprimia aquest discun. 
133 Cf. BRONISLAW GEREMEK, La estirpe de Caúi, Biblioteca Mondadon, Mndnd 1991 (origi- 
nal: Siviar 'Operyzebraczej, 1990), 17 i SS.. 



gué de pagar en el procés de la modemització, mentre restava una societat 
més integrada sota les estmctures feudals existents encara, les quals intenta- 
ven jundicament mantenir els pagesos ais seus llocs de treball. ES així com 
la doctrina cristiana de la misericordia, vilida fins aleshores, hagué d'ésser 
replantejada amb tota profunditat durant els segles XVI i XVII, ates que el 
pobre deixa de presentar-se com a tal per a convertir-se en una plaga moles- 
ta i com una figura perillosa per a I'ordre social. 

Aquesta situació nova en la seva presentació del pobre trobi la seva empa- 
tia en les literatures europees, en les quals es barreja la reflexib sbciopolitica 
i teolbgica amb el fenomen de la pobresa voltat de nombroses fantasies i 
diversos estils de rebuig. Sembla que la LITERATURA ALEMANYA és la inicia- 
dora de la descnpció del m6n de la miseria, a partir del segle xiv. Hem d'es- 
mentar, doncs, la primera obra sobre les malifetes dels pidolaires, la Basler 
Betrügnisse der Gyler, escrita entre 1340 i 1444, seguida per La nau dels 
necis (Narrenschiff; sobretot el capítol 63) atribuida a Sebastian Brant, de 
1494, aixi com l'obra anbnima de 1505, Der bouen orden (= Der 
Bubenorden), i l'obra principal d'aquest genere, el Liber uagatorum, de 
comencament del segle XVI, entre altres títols que ani rebent en les diverses 
publicacions, de caracter pamfletari i satiric, i en la darrera, impresa de 1535 
a 1755, s'hi desxifra el celebre Rotwelsch o argot de lapzírria, existent ja des 
de 1250'34. El Di1 Ulenspiegel (o Eulenspiegel, edició en la segona meitat del 
segle XV) presenta la figura de l'esbajurrat que entra en el servei de totes les 
classes sociais fingint-se estúpid i aprofitant-se de la ingenuitat de la gent. 

La LITERATURA FRANCESA comenca a mostrar una galena de pidolaires en 
el segle XIII amb el Roman de la Rose de Jean de Meung (1275-1280), on la 
miseria dels pobres es fa evident a les portes de les esglésies; segueixen cls 
Miracles de Notre Dame par personnages que presenten autentics actors de 
l'ofici de pobre. El funcionar¡ de tribunal Eustache Deschamps (1346-1406) 
ofereix tota una h p l i a  desfilada de vagabunds i pidolaires en les seves poe- 
sies de caricter didictic. El teatre frances dels segles XV i XVI continua ofe- 
rint un reyitzell de pobres arnb les seves fackies. Franqois Villon també 
tocad en la seva poesia aspectes biogdfics molt significatius dels esparra- 
cats. Seguirien altres obres sobre la mateixa temitica: Noel du Failen (1547) 
i dos llibrets més (La vie généreuse des mercelotz gueux et boesmiens, de 
1596, Le Jargon ou langue de Z'Argot reformé, després de 1606), en els quals 
la professió de mendicant és tractada clarament sota el prisma de la delin- 
qüencia, i encara la Histoire général des larrons, de 1623. 

'3' Altres obres en GEREMEK, cit., 30-32, i SS.: Thoinas Murner, Narrenbeschwonrng (1512); 
H .  J. Chr. von Grimmelshausen. Der ahentheurliche Simplicissimus Teulsch (1669), 
Lebensbeschreibung der Landstortzerin Corrrage (1670); Ungarischer oder Dacianischer 
Simplicissimus (primera edició de 1683) i Türkischer Vagan1 (1683). 



En la LITERATURA ITALIANA, ¿¡$ore, atribuida al Dante, presenta la manca 
de religiositat dels pidolaires i fins i tot els dimonitza, i en les nove1,les del 
Quatre-cents, com el Decameron de Boccaccio i les Trecentonovelle de 
Sacchetti, els pobres són de poca categoria. Cal destacar sobretot 1'Speculum 
Cerretanorum (ca. 1485) de Teseo Pini, i II vagabondo (1621) del dominic 
Giacinto de Nobili, ambdues obres dedicades íntegrament als vagabunds. 

La LITERATURA ESPANYOLA presenta un ginere novel.listic gairebé innova- 
dor, el de la picaresca: el 'bribónn' viu en un estat de pobresa amb alternances 
bones que aviat se li acaben; és nbmada, vagabund i pidolaire, cercant sem- 
pre la fortuna i fent de la mendicitat el mitjii de la seva subsistencia. &xi, El 
libro del buen amor (1330' i 13432) recull, sobretot en el Cantar de ciegos, 
escenas de la temhtica que estem tractant, on els pobres són el mitjh entre Déu 
i el qui fa almoina, i Juan Ruiz eleva el pidolaire a una categoria que frega la 
mística, en tant que la primera almoina del dia porta benestar al pobre i a l'o- 
ferent. Aquesta obra influí en La vida de Lazarillo de Tonnes (1525-1553), 
prototip i primera obra de la literatura picaresca, en la qual el protagonista va 
passant per escenaris diversos: acompanyant d'un pobre cec, d'un religiós 
pobre, d'un cavaller empobnt, d'un venedor d'indulgkncies, d'un monjo 
pocavergonya, d'un pintor, d'un capella, d'un batlle per acabar com a fun- 
cionari pregoner de la ciutat. Seguirien el Crotalón (1552-1553), anbnim, en 
el qual un gall es reencarna en el fill d'un pobre pagks, que desprks es con- 
verteix en estudiant i acaba demanant almoina i representant el paper d'un 
monjo pobre. El Viaje de Turquia (155&1557), d'Andrés de Laguna, exposa 
el diiileg de tres captaires vagabunds que asseguren que prefereixen morir 
que viure tancats. Pero l'obra picaresca més important és la Vida delpicaro 
Guzmán de AIfarache (1559 i 16041, de Mateo Alemán, en la qual el fill d'un 
comerciant genoves i Cuna dona facil va errant durant quinze anys, es fa 
vagabund a Sevilla, fa de mendicant professional fent-se el malalt; perb I'au- 
tor n'elogia la seva llibertat total, la seva astúcia, inte1,ligencia i sensuali- 
tatl35. Ya en el segle XVII Francisco de Quevedo publica el 1626 la Historia 
de la vida del buscón llamado don Pablos, excel.lent panorama de la mendi- 
citat a Madrid i Sevilla, si bé el protagonista aconsegueix la fortuna. Del 
mateix autor són les Capitulaciones de la vida de la Corte, amb un clar pano- 
rama de les classes de pobres a Valladolid, que fugen del beba11 i practiquen 
tota mena d'enganys per a obtenir l'almoina. El Don Quijote i algunas 
Novelas ejemplares (1613) de Miguel de Cervantes mostren els diversos des- 
tins dels mendicants i el seu sistema en corporacions de picaportes o captai- 

135 No hi faltaren tampoc obres serioses en defensa dels pobres, cotn la de Joan Lluis Vives, 
esmentat m& amunt, i el Traiudo de remedio de pobres, de MIGUEL DE GIGINTA, publicat a 
Coimbra el 1579 (ed. i introducció de Felix Santolana Sierra, Anel Historia, Barcelona 2000). 



res. Els Romances de germania (1609) de Juan Hidalgo ofereixen una serie 
de balades escntes amb la gerga propia dels pobres, I'esmentada Rotwelsch 
dels alemanys, i La desordenada codicia de Carlos García representa I'ofici 
del lladre en diverses vicissituds. El teatre espanyol presenta també les figu- 
res dels captaires i els problernes d'aquest submón136. 

La LITERATURA ANGLESA prefereix, en aquest tema, adoptar un aspecte més 
aviat pamfletari, i s'inicia amb dues obres importants de la segona meitat del 
segle Xn! William Langland, en The vision of William concerning Piers the 
Plowman, critica les institucions eclesiistiques que no respecten els postulats 
de la fe, i ofereix quadres de venedors d'indulgencies, pidolaires, picaportes, 
eremites i mendicants que destinen l'almoina al vi i a les diversions. Els 
Canterbuly Tales de Geofiey Chaucer presenten un panorama social similar 
al de Langland exaltant el parasitisme dels frares, autors d'embolics i xerra- 
des. No és tan abundant la literatura anglesa en temes picarescos, perO en el 
segle XVI hi floreixen les traduccions alemanyes de Sebastian Brant i 
1'Eulenspiegel. Robert Copland, amb The hye way to the Spyttelhous, ofereix 
tota la galeria dels individus que conformen la marginalitat social: la pobre- 
sa és co1,locada al mateix nivel1 dels enganys dels pidolaires, distingint entre 
rics rics, pobres pobres, ncs pobres i pobres rics i cnticant, Iogicament, les 
dues darreres categories. L'obra més important per la seva base histonca és 
The Cavet or Warening for Commen Curselors, vulgary called Vagabondes 
(1566) de Thomans Harman, que, d'una vida pública en el govem local de 
Kent, ha& de retirar-se per raons de salut: féu passar gairebé tres-cents 
vagabunds per casa seva, dels quals descriu el seu aspecte exterior, el seu on- 
gen, les seves tecniques delictives, la seva organització, la seva llengua secre- 
ta (el cant) i un munt d'histbries plenes d'elernents picarescos. La literatura 
dels bergants i bnvalls rep un bon impuls em les cinc obres de Robert Greene, 
a finals del segle XVI, el qual a partir del pamplet A Notable Discovery of 
Coosnage (1591) en traurri quatre parts més, les tres pnmeres essent un repor- 
tatge de les seves própies experikncies, mentre que les dues segones s'incor- 
poren al genere picaresc. El segle XVII sed  ric en aquest tipus de pamflets, 
perb en ells s'inclouen crdniques de la vida a presons i de l'aciuació policía- 
ca, ambant-se a produir ventables obres enciclopediques sobre l'ambient 
dels delinqüents. El teatre angles es fari igualment resso de tota aquest món 
de vagabunds, amb una notable proximitat al teatre de Shakespeare. 

La LITERATURA CATALANA també conté un eco d'aquesta atenció a la pobre- 
sa i al qui la pateix. Només citaré autors tardans com a model del que he dit 

1% Lcs tres darreres obres de la picaresca espanyola scrien Esiebanillo González (1646), las 
Meriendas (1663) d'Andrés del Prado, i Periquillo, e/ de lair Callinerer (1668) de Francisco 
de Santos. 



i com a expressió d'una sensibilitat arrelada en els grans canvis socials del 
segle XIX. Aixi, Victor Catala (186%1966), dins els Drames rurals, ens edu- 
ca amb el conte d'En Met de les Conques, entre altres opuscles, en el qual 
recrea el món incomprks i cruel dels pobres i rebutjats per la societat. Narcís 
0116 (1846-1930) té L'Escanyapobres, tito1 que per el1 mateix ja revela tot el 
dibuix de l'arc de la miseria, amb una perspectiva moral i social basada en la 
figura de l'avar i dels marginats, sota l'impacte del capitalisme en el món 
rural. Mosskn Cinto Verdaguer (1845-1902) és una deu de pensaments sobre 
la misencbrdia i els desvalguts. A part del recull intitulat Caritat i la poesia 
Caritat, té la carta XI, que també porta el títol de La caritat, del 5 de setem- 
bre de 1897, en la qual llegim: 

La supressió de la caritat em doni mes pena que tots los mals queja m'haví- 
en vingut y que tots los mals que m'havien de venir encara. Se socomen amb 
ella més de trescentes families de les més pobres y necessitades de Barcelona. 
Se podia donar la mi a algun dels mols que cauen; se podia cercar remey a 
alguna malaltia de les moltes que venen; afavonr el qui ha tinguda una des- 
gracia; cercar un aculliment al qui no'n té, un guia pel cech, un peu pel cok 
y una mare per I'orfanet qui i'ha perduda. Se podia oferir un bocí de pa al 
pobre de poca f& qui, en un acte de desesperació, va a suicidar-se; se podía 
sacorer al qui, vengut en la batalla de la vida, pert l'esma y cerca lo hist des- 
consol de fer desgraciats als demés, y detenir al qui, veyentse rebutjat d'una 
societat sense cor, sense fe ni pietat, se fa anarquista per venjarse d'ellai37. 

Finalment, es pot dir que un moviment similar es donava en la literatura / 

polaca i en la literatura eslava en generali38. 
Cal referir-nos ara a algunes actuacions que la societat ha anant empre- 

nent per tal d'apaivagar la set i portar la justícia al món, tal com es va mar 
desenvolupant des de 1'Edat Mitjana fins als nostres dies, en el ben entes que 
només es tracta de donar unes pinzellades a l'estil dels pintors impressionis- 
tes, de manera que almenys la primera impressió no ens espaordeixi i ens posi 
en el bon cami, sabedors que el tema sobrepassa la millor intencionalitat enci- 
clopedica. 

3.8. NORMES DE PREVENCIO DE LA M I S ~ R I A  HUMANA 

Ho repetiré sense vergonya de fer-me massa insistent. Dic, doncs, que, fet 
el recorregut pels escnptors i les obres amb m8s sensibilitat per algun tipus 
de pobresa material o mancaqa moral, ara és el moment de fer algunes con- 
sideracions sobre els esforcos d'alliberament que la societat ha fet per des- 
prendre's de les xacres de la miseria humana a qualsevol nivell. Avui dia en 

137 Obres completes de Jacinto Yerdagr~e>: Biblioteca Selccta, Barcelona 1943, 1250-1 25 1 
'38 Cf. GEREMM, cit., 47-49. 



diem treballar per la consecució plena dels drets humans, pero ja des de 
1'Edat Mitjana havia anat prenent diverses denominacions: tota una h p l i a  
literatura i una acció política per a prevenir guerres, fams, misenes, injustícies. 

Una expressió que sona molt bé i esta a l'ordre del dia és la dels 'Drets 
humans'. Afortunadament la societat ha anat avancant en aquest llarg carní de 
reconeixement de la igualtat de drets a tots els humans. Aixo, tanmateix, ja 
ve de Iluny, els seus ongens els hem vistos en els móns més arcaics. Pero 
l'expressió arrenca practicament de 1'Edat Mitjana, si bé no amb els matei- 
xos termes. A casa nostra, hem d'esmentar amb satisfacció l'actuació &un 
abat medieval, l'abat Olibal39, que, a més d'haver estat una figura histbrica 
molt important en la confecció d'una Catalunya en pau, fou sobretot el crea- 
dor d'un fet jurídic revolucionari, desconegut aleshores en tot Occident. 
Oliva consigna que el diumenge i els dies propers al diumenge fossin dies de 
pau. 

Efectivament, en el document de la 'Pau i Treva'l40 legislada el dia 16 de 
maig de 1027, l'abat Oliba, en el Sinode de Toluges (al Rosselló), va confu- 
mar uns dies obligatoris de pau: aplegats bisbes, eclesihstics, comptes i fidels, 
es va invocar la misericordia de Déu, perque dirigís els seus cors i les seves 
ments'4'. 

Sis anys més tard d'aquesta efemkride (el 1033) se celebra una assemblea 
de bisbes i abats, de comtes i vescomtes, de magnats i de cristians a la ciutat 
de Vic, per iniciativa del seu bisbe Oliba, el qual era també abat dels mones- 
tirs de Ripoll i de Sant Miquel de Cuixi. Doncs bé, en el documentl42 que en 
sortí es conserven les conclusions a quk ambaren els reunits a Vic, entre les 
quals s'estableix el que es coneix per les 'Constitucions de Pau i Treva'. Diu 
així: 

119 Oliba, nascut I'any 971 (?), era fill del comte Oliba Cabreta i d'ermengarda, era germti de 
Bernat Tallaferro, de Guillem i de Bcrengucr; en retirar-se el seu pare, Oliba fou comte de 
Berga i de Ripoll (988-1002), fou abat del monestir de Sant Miqucl de Cuixa i de Ripoll (des 
del 1008) i bisbe de Vic (des del 1007). Olibs es féu inonjo de Ripoll l'any 1002. Oliba funda 
els monestirs de Montserrat (1023-1025), de Sant Miquel de Fluvia (1045), cl dcl Canigó 
(1009), el de la Portella (1018) i el de Sant Feliu de Guixols (1045). 
140 Cf. EDUARD JUNYENT I SUBIR& Diplomarari i escrirs literaris de l'abai i bisbe Oliba, a cura 
d'Anscari M. Mundó, lnstitut d'Estudis Catalans, Barcelona 1992. 
141 'Deteminaren que ningú, que habités en aquel1 comptat o episcopat, no assaltés cap ene- 
mic des de I'hora nona del dissabte fins a la primera horadel dilluns, per tal que tothom pogues 
satisfer el degut honor en el diumenge. Quede cap manera no s'assaltés cap monjo o clergue 
que anés sense armes, ni cap home que anés cap a I'església amb la seva familia, o en tomés, 
ni cap home que anés ainb dones, i que ningu no s'atrevis a violar o assaltar I'església, o les 
cases situades a 300 passes d'ella. En aquest pacte, pero, o treva, rcduida al ininim, segons que 
es Ilegeix, hi abundava la iniquitat, i la caritat es retiedava'. I acaba dient: 'Aquell qui no vul- 
gui acoinplir-110, que sipiga que sera multat; si no es reforma, sera excomunicat'. 
142 Guardat avui dia a la Biblioteca Nacional de Catalunya. 
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Aquesta es la pau que confmen tots els presents, segons la qual 'a partir d'a- 
quest dia, cap home no podd atacar l'església, ni les cases que hi hagi al vol- 
tant de l'església o que hi hagi fins a h-enta passes ... Col.loquem en aquesta 
defensa aquelles esglésies que tinguin castells i fortaleses ... Les cases dels 
pagesos o dels clergues que no porten armes, que cap home no les ataqui ni  
destrueixi. Que ningii no rapti cap pagks o cap pagesa, ni els prengui els ves- 
tits, ni els fereixi ni els afebleixi, ni els mati ... Que ningú no incendfi les mes- 
ses de ningú ni faci caure les seves.olives. Tot aquel1 qui infiingeixi aquesta 
pau que proposem ..., si han passat quinze dies, que ho retomi pel doble ... Pel 
que fa al pacte del Seuyor, que els pagesos anomenen 'treva', els bisbes 
esmentats més amunt en confirmaren els dies de la seva aplicació ... Ped,  si 
al&, dins d'aquests dies de treva, comet algun mal, que ho repari pel doble ... 
Pero si algú, dins d'aquesta treva, mata algú voluntiiament, ha estat deter- 
minat per consens de tots els cristians que se'l condemni a l'exili per tots els 
dies de la seva vida ... Tots aquells qui trenquin l'esmentada heva o la violin ..., 
que caigui sobre ells la ira i la indignació de Déu, i que aquests tals no tinguin 
comuuió ni contactes ni amistat amb els fidels cristians, sinó que se'n vagin 
amb els impius ... A més, que siguin excomunicats i expulsats de les santes 
esglésies de Déu. 1 si algun d'aquests mor en la seva maldat, que cap sacerdot 
o diaca ni algit s'atreveixi a entem-lo. 

LES PRIMERES CONSTITUCIONS D'EUROPA. Uns cent anys m6s tard apare- 
gueren els famosos Usatges de Barcelona143 -conservats en  un codi de mit- 
jan segle XII-, en  els quals hom pot observar una enorme quantitat d'aten- 
cions a favor dels drets humans, dins del procés d'evolució de  la historia de 
la Humanitat, i una sensibilitat pels desvalguts. Aquests Usatges són una 
compilacib de lleis, costums i constiiucions, feta abans del 1150, que els jut- 
ges consultaven quan havien d'aplicar les lleis en les seves sentencies. 
Podem dir, doncs, que és la primera Constitució conservada per escrit ante- 
rior a totes les altres constitucions de la nostra Europa144; després en  segui- 
ren d'altres. 

Els Usatges de Barcelona conlencen aixi: 

Abans que els Usatges fossin recopilats, els jutges solien jutjar de manera que 
totes les malifetes fossin sempre corregides -si no podien &ser deixades de 
banda- pel sagrament (= jurament) ...'. 
Quan el senyor Ramon Berenguer el vell, compte i marques de Barcelona, i 
subjusticiador $Espanya, tingue honor, i veié i s'adona que les lleis dels gots 
no podien ésser observades en tots els plets i en tots els afers d'aquesta tem,  
i veié moltes queixes i plets que les lleis no jutjaven especialment, per Iloan- 
Fa i consell dels seus prohoms, juntament amb la seva muller Adalmoda, dona 

143 És a dir, els Vsatici Barchinonae. Segueixo I'esplkndida edició dc J. BASTARDAS, Usatges 
de Barcelona, Fundació Noguera, Barcelona 1984. 
1" Hi ha, pero, una traducció catalana del segle xiii. 



molt intel.ligent, establi i féu públics els Usafges, sota els quals es fessin totes 
les queixes i malifetes ... 1 el compte féu aixo per l'autontat del Llibre del 
Jutge ... 

Vet aqui alguns articles que tracten el nostre tema: 

13. Si algú fa mal a la cara a un altre, que li doni cinc sous; si és amb el puny, 
amb el peu, amb una pedra o amb una fusta, que li doni deu sous; i, si li surt 
sang, vint sous. 
75. La ireva declarada, tant entre amics com entre enemics, que sigui guarda- 
da i tinguda sense engany. 
107. També establiren que, si algun fill dels grans homes de la term, tant dels 
majors com dels menors, haun fet algun mal a algun home del castell del seu 
pare ..., que obligui el fill i els homes que tenen la seva tema a redimir el mal 
que han fet, o que el1 mateix ho redimeixi en lloc d'aquells. 
119. Els pares poden desheretar els seus fills, o els néts o les nétes, si aquests 
són tan presumptuosos que arriben a pegar greument el pare o la mare, l'avi 
o l'avia:.. 

La redacció d'aquests articles recorda, sens dubte, l'estil auster i dur del 
Codi d'Hammurabi i de les Lleis de les Dolze Taules romanes. Poden també 
decepcionar d'entrada, perb són un exemple més de l'immens esforq que la 
Humanitat ha anat fent, amb encerts i equivocacions, al llarg d'uns quants 
segles. 

La CHARTA MAGNA de 1215145. Uns cent anys rnés tard, neix la Charta 
Magna dels anglesos foqada per les pretensions pel poder de part de Joan 
sense Tema, el 15 de juny de 1215, fill d'Enric 11 dlAnglatem. El papa 
Innocenci IIí el va excomunicar i va afavorir la invasió d'Anglatem pel 
monarca franc6s Felip August. Els nobles anglesos aprofitaren les circums- 
thcies  exigint garanties polítiques, econbmiques i judicials al pretendent 
Joan, si aquest esperava d'ells la seva col~laboració. Veritablement, el text 
presta forqa atenció a la llibertat, a la seguretat i al benestar dels subdits, reta- 
llant els poders dels monarques. Vet aqui alguns dels punts més importants: 

1. El rei no creara nous impostos sense el consentiment del Commune 
Consilium (format per comtes, barons, eclesiktics). 
2. El rei descent~alitzarii la justicia. 
3. El rei retornad. les llibertats a la ciutat de Londres. 
4. El rei condonara les multes i els castigs imposats injustament. 
5 .  Els comtes i barons només podran ésser jutjats pels seus iguals. 
6. Quan una persona mori intestada, I'Església seri I'encamgada de distribuir 
els béns entre els familiars. 

'45 Quant als apartats sobre els Drets que segueixen, vegeu I'excel4ent estudi de NAZARIO 
GONZALEZ, LOS Derechos Humanos en la Historia, Bellaterra 1998 



7. Hi hauri un tribunal de 25 membres que vetllari pel compliment d'aques- 
ta Carta Magna. 
8. En el nostre reialme, hi hauA una sola mesura de cervesa i de blat, aixi com 
també per a les robes, i es prohibeix als nobles que disposin dels béns perso- 
nals dels seus vassalls. 
9. Cap oficial no podra prendre els cavalls ni els carros dels seus súbdits. 
10. Excepte en període de guerra, tothom, i d'una manera especial els merca- 
ders, podra viatjar lliurement per l'intenor del Reialme i sortir-ne. 
11. Cap oficial no podri sotmetre a la llei un súbdit només pel seu propi tes- 
timoni. 
12. Els detinguts seran jutjats aviat. 
13. A ningú no es negad la justicia, i la justicia no es podra comprar. 
14. Una falta menor sera penalitzada amb un castig també menor. 
15. En morir el marit, la vídua rebra immediatament la parí dels béns que li 
correspongui. 
16. Si al&, en morir, deu diner a un jueu, i els hereus del íinat són menors d'e- 
dat, el jueu no podra cobrar la usura fins que el menor amibi a la majona d'edat. 

Aquesta Charta Magna pot semblar-nos insuficient i arrencada de les 
n m s  d'un rei que es trobava en una situacio de necessitat i malalt. Joan sense 
Terra signi la Charta, i mon mig any desprks, el desembre de 1216. Els seus 
successors, els Plantagenet, bagueren de signar aquesta Charta; d'aquí neix 
la seva importincia, ja que, a partir d'aleshores, tots els reis I'hagueren de 
ratificar; de fet es coneixen 44 confumacions de la Charta entre els anys 
1347 i 1442. Amb el temps, representants de les ciutats i els mercaders for- 
maren part de l'esmentat Commune Consilium, els quals no pertanyien ni a 
la noblesa ni a I'Església, i foren ells els que propiciaren un canvi de l'eco- 
nomia agrícola a una de monetaria. 

La PET~TION OF RICHT de 1628. Aquesta Petició 6s un document del 
Parlament angles en contra de la política absolutista dels Estats modems. 
Entra a governar la diiastia escocessa dels Stuards, la qual s'oposari cons- 
tantment al Parlament, que és el custodi de la Charta Magna. El segon dels 
Stuards, Carles 1, amba a imposar nous impostos per pagar les guerres i la 
frivolitat de la cort. El Parlament s'hi oposa. Carles 1 es revela en contra, i 
posa impostos i castiga els jutges que no condemnin els desobedients de les 
ordres reials. 

És aleshores quan Edward Coke, membre dels Comuns, redacta la Petició 
de Drets, en la qual es qualifica l'antiga Charta Magna de Gran Carta de les 
Llibertats d'Anglaterra. Vet aquí alguns punts importants d'aquest nou docu- 
ment: 

Cap home lliure no pot ésser detingut o empresonat o privat de les seves Ili- 
bertats, ni declarat fora de la llei, ni desterrat o anullat en la seva personali- 
tat, si no es fa per un judici legal dels seus iguals i per la llei del país. 



Que ningú no sigui obligat a prestar diners ni a pagar impostos que no hagin 
estat pennesos per una llei del Parlament. 

Carles 1 tanca el Parlament, el qual durant onze anys estigué en la clan- 
destinitat. L'any 1640, el rei hagué de pactar arnb el Parlament, perquk 
Escocia li havia declarat la guerra per la intromissió de protestants dins les 
seves fronteres. El Parlament imposa al rei condicions dures: s'inicia una 
guerra entre el rei i el Parlament; Carles 1 és derrotat i executat l'any 1649. 
El Parlament, pero, dominat pels puntans més durs (Parlament dels Sants), 
representa una veritable dictadura politica i moral, dirigida per Oliveri 
Cromwell. Mort aquest (1658), s'intenti un equilibri entre Carles 11 i el 
Parlament, que es trenca amb el regnat del seu gema Jaume 11, duc de York, 
famós per haver arravatat als holandesos la ciutat de Nova Amsterdam, que a 
partir d'ell adopta el nom de Nova York (l'any 1664). 

Jaume 11 no estigué a l'alqada de la seva bona fama: exkrcit propi, com- 
pra de vots al Parlament, imposició de penes (també la pena capital) sense un 
judici previ, política reconciliadora amb Roma; es casa, un cop vidu, amh una 
catolica, la italiana Maria de Mbdena. El Parlament s'esved, i cnda el pro- 
testant Guillem d'orange, casat precisament amb una filla de Jaume iI. El rei 
fuig amb la intenció de reunir un exkrcit amb l'ajuda d'Irlanda, Franca i 
Espanya. Amb aquest buit de poder, el Parlament redacta el BiM of Rights de 
1689, els punts més importants del qual són aquests: 

1. Les eleccions dels membres del Parlament seran Iliures. 
2. Els parlamentaris tindran llibenat d'expressi8 dinhe i fora de la cambra. 
3. El rei no pot anul,lar una llei votada pel Parlament. 
4. El rei no pot crear exercits propis. 
S. El rei no pot imposar únpostos propis. 
6 .  En els judicis, no hi haura chstigs excessius. 
7. Els noms dels membres del jurats seran públics. 

La DECLARACIO DE VIRG~NIA de 1776. En arribar al segie XVIII, ens tro- 
bem amb un conjunt de pensadors que aportaren notables contribucions a la 
definició dels Drets Humans naturals en tota 1'Europa Occidental. ES el segle 
de la Il~lustració, és a dir, el segle que projecta grans llums sobre la cultura i 
il.lumina els grans principis socials. Aixi, Montesquieu, Voltaire, Beccaria, 
Condorcet, Hume, Rousseau entre molts d'altres fan contribucions impor- 
tants, fms al punt que les seves idees estaran presents en els textos de les pri- 
meres declaracions dels temps moderns. Aixi, doncs, la separació de poders 
és imprescindible per a l'exercici de les llibertats individuals, i les formula- 
cions sobre la tolerancia, la llibertat religiosa, etc., constitueixen un cos doc- 
trinal ben actual. 



Les colonies angleses en el continent amenci aconseguiren un notable 
nivel1 de vida, a base d'una economia agrícola (tabac, anos, sucre ...) susten- 
tada per la m i  d'obra d'una població negra d'ongen africh, sotrnesa a una 
situació d'esclavitud: eren els immigrats, els miserables, els 'negres' amb 
sentiments infenors, i calia tractar-los com animals infenors. Fou la colonia 
de Virginia la que protagonitzana un liderat comercial i politic entre les tret- 
ze colonies angleses, fundades entre els paral,lels 35-45, que oferien un terri- 
tori i un clima molt semblants al dels fundadors anglesos. 

La situació es féu insostenible pel que fa a la capacitat política, i Vigínia, 
la primera colonia fundada (1585) protagonitzi la secessió d'hglaterra. A 
aixb, cal sumar-hi la situació economica dificil per la qual passava 
Anglatem: deute de 14.500.000 lliures, quan signa la Pau de París l'any 
1763. Anglaterra imposd nous impostos. 

Amitjan abril de 1776, Virginia convoci eleccions, i el 15 de maig es pro- 
clama la seva independkncia d 'hg la tem;  es nomenh una cornissió perquk 
preparés una Declaració de Drets i una Constitucib: naixien els himentosos 
Estats Units. Vet aquí els punts fonamentals de la Declaració de Drets del 
bon Poble de Keinia: 

1. Tots els homes són p q  naturalesa igualment lliures i independents, i tenen 
certs drets innats ... : goig de la vida i de la Ilibertat, drets d'adquirir i posseir 
la propietat i de buscar i d'obtenir la felicitat i la seguretat. 
2. Tot el poder és inherent al poble. 
3. El Govem és instituit, o ho hauna de ser, per al bé comú. 
4. Cap home o gmp d'homes no té dret a rebre de la comunitat pagaments o 
privilegis exclusius o especials. 
5.  Els poders legislatiu, executiu i judicial de I'Estat han d'estar separats. 
6. Les eleccions de representants del poble reunit en Assemblea han de ser 
Iliures. 
7. La facultat de suspendre les lleis ... sense el consentiment dels representants 
del poble és perjudicial per als seus drets. 
8. En tot procés judicial ..., l'acusat té el dret de saber la causa i la naturalesa 
de l'acusació. 
9. No s'exigiran fiances excessives. 
10. El registre de les llars sospitoses, sense proves del fet comes, o la deten- 
ció ... sense especificar el delicte i sense proves són cruels i opressors. 
11. En litigis perla propietat i plet s... I'antic judici de dotze homes és preferible. 
12. La llibertat de premsa és un dels grans baluards de la Ilibertat. 
13. Una milicia ben reglamentada ... constitueix una defensa natural. 
14. El poble té dret a un govem uniforme. 
15. Cap poble no pot tenir una fama de govem Iliure ..., sense justicia, mode- 
ració, tempranqa, fmgalitat i virtut, i sense un retom constant als principis 
fonamentals. 



16. La religió o els deures que tenim amb el nostre Creador i la manera de 
complir-los nomks es poden regir per la raó i la convicció, no per la forqa o la 
violencia; per tant, tots els homes tenen igual dret al lliure exercici de la reli- 
gió d'acord amb el dictamen de la seva consci&ncia. 

Tota una serie de temptatives anaren apareixent a partir del segle XVIII, 
en les quals els valors de la justicia, la llibertat i els drets humans prenien 
cada vegada més cos doctrinal i juridic. Aixi, la DECLARACI~ DE DRETS DE 

L'HOME I DEL CIUTADA de 1789, la DECLARACIÓ de 1793, els DRETS HUMANS 
de 1848, 1898, 1899 i 1907, la DECLARACIO COMUNISTA de 1918 i la 
DECLARACIÓ UNIVERSAL DE DRETS HUMANS del 10 de desembre 6.e 1948 (30 
articles) constitueixen les fites inexcusables per a constituir una societat més 
justa, i l'oblit dels compromisos aprovats en aquests documenta comporta 
l'increment de la pobresa i la malversació dels valors etics que han estat les 
aspiracions de I'home des dels seus ongens. 

La primavera de 1945, doncs, un cop acabada la Gran Guel~a, nasqué 
l'ambiciós projecte de fer una Declaració de Drets. Tres anys després -fa, 
doncs, ara 56 anys-, les NN.UU. (ONU) van fer pública la DECL.~RACIO 
W R S A L  DE DRETS HUMANS. No va ésser fins després d'un procks 
llarg i dificultós que es va arribar en aquesta Declaració. Amb aquesta 
DECLARACIO UNNERSAL (= Carta Magna) a les mans es va poder tre- 
ballar amb una fmalitat clara: elaborar un Pacte Internacional que cbligués 
els Estats a complir la DECLARACIÓ UNNERSAL, pacte que rep~ssenta- 
n a  un desenvolupament dels mateixos continguts de la Carta Magns de les 
NN.UU. 

Perb ni la Convenció de drets civils i politics del Consell dYEuropa del 
desembre de 195 1, ni les reunions de 1952 ni 1953 de les NN.UU. donaren 
els resultats esperats; fou en la sessió anual de 1954 quan la Comissió de 
Drets Humans va enviar dos documents, l'un sobre els drets civils i polítics 
(paisos capitalistes), i l'altre sobre els drets economics, socials i culturals 
(paisos socialistes) per a la seva aprovació. Setze anys quedarien aquests 
documents aturats enmig de discussions inacabables. En la sessió anual de 
desembre de 1966 es van aprovar, finalment, els dos textos sense constituir 
un sol document, pero no podien entrar en vigor si no eren aprovats pel50% 
dels pai'sos membres de les NN.UU., proporció que no s'aconsegui fins l'any 
1976. Dels 185 paysos membres actuals, 133 pai'sos han signat el primer text, 
i 134 el segon text. L'abolició de la pena de mort, per exemple, ha estat sig- 
nada per 30 pai'sos (Info-Pack-February 1997, 38 i SS.). 

La Declaració de I'any 1976, doncs, comprenia els tres apartats temitics 
següents: 

1) Pacte Internacional de Drets Econbmics, Socials i Culturals. 
2) Pacte Internacional dels Drets Civils i Politics. 
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3) Protocol Facultatiu d'aquest datrer pacte. 
Aquests pactes requereixen que els paisos que els ratifiquin reconeguin 

una Amplia llista de drets protectors dels essers humans, i els portin a la pdc- 
tica, i admetin denúncies per qualsevol infracció. El govern espanyol va sig- 
nar aquests pactes I'any 1976 (el 29 de desembre de 1978 s'aprovana la 
Constitució espanyola). 

Des de 1966 fins avui s'han produc més de 75 convencions a tot el món. 
Vet aquí algunes: 

- 1969: Convenció dels Estat Amencans (Costa Rica). 
- 1969: Carta Africana dels Drets Humans (26 de juny). 
- al llarg dels trenta últims anys, han proliferat les convencions a favor 

dels col.lectius més d6bils de la societat o sobre la problematica tecnolbgica 
(dones: 18 de desembre de 1979; nens: 20 de novembre e3 1989; emigrants; 
discriminació pel color: supressió de I'Apartheid el 30 de novembre de 1973; 
sobre la protecció de i'individu davant de la informatica: 26 d'agost de 1981 
eA:c.). 

- les guerres: des del 1945 fins al 1990 hi ha comptabilitzats 185 conflic- 
tes b&l.lics; convenció sobre l'ús de certes armes convencionals (10 d'octu- 
bre de 1980); sobre les amies quúniques (convenció del 13 de gener de 
1993). 

- el medi ambient: sobre la pol(lució de les mars (desembre de 1972); 
sobre 1'Antartida (20 de maig de 1980); sobre els animals i la capa d'ozó 
(Viena, 22 de mar$ de 1985); sobre la diversitat biolbgica (S de juny de 
1992). 

-les grans religions també s'hi han sumat amb les seves aportacions: l'en- 
cíclica Pacem in terris ( 1  1 d'abnl de 1963) ha estat considerada com la incor- 
poració de 1'Esglesia Catblica al moviment dels Drets Humans; la Carta h b  
dels Drets Humans fou aprovada el 15 de setembre de 1994, precedida de la 
Declaració I s lh ica  Universal de Drets Humans de 1984. 

Els diversos drets proposats han estat acceptats diversament pels estats: el 
genocidi i els drets dels nens han estat acceptats per una gran majoria; els 
drets dels immigrants, per una minoria. 

PACTE INTERNACIONAL DE DRETS ECON~MICS, SOCIALS T CULTURALS. 6 s  ara 
el moment de proposar a la nostra consideració alguns dels drets aprovats en 
la Convenció de 1966: compren trenta-un articles ordenats en cinc parts. 
També s'aprova un segon PACTE INTERNACIONAL DELS DRETS CIV~LS 1 

POL~TICS, que compren cinquanta-tres articles ordenats en sis capítols. En 
principi concorden tots dos pactes, tenen la mateixa Iniroducció, pero el 
segon hi afegeix alguns punts de vista propis o be insisteix mes sobre alguns 
temes. Els punts vigents mes irnportants son els següents: 



Considerant [els Estat Participants] que ... la Ilibertat, la justicia i la pau del món 
tenen per base el reconeixement de  la digniiat inherent a tots els membres de  la fami- 
lia humana i dels seus drets iguals i inal(lienab1es ..., que aquests drets emanen de la 
digniiat inherent a la raqa humana ..., que no es pot realitzar I'ideal de  l'ésser hurna 
Iliure, alliberat de  l'angoixa i de la miseria, si  no  es creen unes condicions que per- 
metin a cada persona de gaudir dels seusdrets econbmics, socials i culturals, i tam- 
bé dels seus drets civils i politics ..., convenen en els articles segÜentsl46: 

Drets economics, socials i culturals Drets civils i polítics 

Art. ler. 1.  Tots els pobles tenen el dret a la Art. ler, l.: Tots els pobles tenen dret a la 
lliure detenninació. En virtut d'aquest lliure determinació. En virtut d'aquest 
dret estableixen lliurement la seva dret hauran d'establir lliurement la 
condició política, i realitzen cl seu seva condició política ... 
desenvolupament econbinic, social i Art. 20n., 3: Tota persona ... podd interposar 
cultural. un recurs efectiu encara que aquesta 

3. Els Estats Participants en aquest Pacte, violació I'haguessin comesa persones 
fins i tot aquells que tenen la respon- que exercissin funcions oficials ... 
sabilitat d'administrar temtoris no Art. se.: 2. No es podri admetre cap res- 
autónoms, i temtoris en fideicoinís, tricció o inenyscabament de cap dels 
promouran l'exercici a la lliure deter- drets fonamentals reconeguts o 
minació ... vigents en un Estat Participant en vir- 

Art. 20n. 2. Els Estats Participants en tut de Ileis, convencions, reglaments o 
aquest Pacte es comprometen a garan- costums. amb el pretext que aquest 
tir I'exercici dcls drets explicitats Pacte no els reconeix o els reconeix 
sense discriminació per motius de poc. 
raca, de color, de sexe, d'idioma, de Art. 6e.: El dret a la vida és inherent a la 
religih d'opinió política ni de cap persona humana. Aquest dret sera pro- 
altra índole: origen nacional, posició tegit per la Ilei. Ningú no podri ésser 
econdinica, naixement o qualsevol pnvat de la vida arbitdriament. 2. En 
altra condició social. els paisos que no hagin abolit la pena 

Art. 6&. 1.: ... reconeixen el dret al treball ... capital, solament es podri imposar la 
2. ... pera aconseguir la plena cfecti- pena de mort pels delictes m& greus i 
vitat d'aquest dret. hi hauri dc figurar d'acord amb les lleis que estiguin en 
I'orientació i formació tecnico-profes- vigor. .. 4. La persona condemnada a 
sional ... mort tindd el dret de sol.licitar I'in- 

Art. 7e. 1.: ... reconeixen el dret de cada dult o la cominutació de la pena. 
persona a gaudir d'unes condicions de L'amnistia, I'indult o la commutació 
treball equitatives i satisfactóries ..: a) de la pena capital podran ésser conce- 
Una remuneració que proporcioni ..: dits en tots els casos. 
un sou equitatiu i igual per un treball A*. 8&.: Ningh no sera somi& a I'esclavi- 
d'igual valor, sense distincions de cap tud. 2. Ningú no sed  somi& a la ser- 
classe; i especialiiient s'hauri d'asse- vitud. 3. Ningú no sera constret a rea- 
gura a les dones unes condicions de litzar un treball, ni forqat ni obligat. 

146 Els Pacres Internacionals deis Dreu Humam, publicats pels Amics de les Nacions Unides 
a Espanya, Barcelona 1976. 



treball que no siguin infenors a les 
dels homes. amb un sou igual üer un - .  
treball igual ..., la seguretat i la higiene 
en el treball. Igualtat d'opominitats 
pera tothom ..., el dcscans, el Ileure, la 
limitació raonable d'hores de hebali. i 
les vacances periódiques pagades ... 

Art. Se.: ... el dret de cada persona a fundar 
sindicats i d'atiliar-sc ... 

Art. 96.: ... reconeixen el dret de cada persk- 
na a la seguretat social. 

Art. lo&.: S'ha de concedir a la familia, que 
és l'eleinent natural i fonainental de la 
societat, la més ainpla protecció i 
assistencia ... S'ha de concedir protec- 
ció especial a les mares durant un 
periode de temps raonable abans i 
després del pa rt...., se'ls hauri de con- 
cedir una Ilicencia remunerada o amb 
prestacions adequades de I'asseguran- 
$a social ... ; inesures de protecció 
especials i d'assistbncia per a tots cls 
infants i adolescents, sense discrimi- 
nacions ... 

Art. 13e.: ... reconeixen el drct a tothoin a 
I'educació ... : I'ensenyament priman 
ha d'ésser obligatori ... i gratuit. 
L'enscnyament secunda ti... ha d'ésser 
generalitzat i posat a l'abast de 
tothom ... in~plantant progressivament 
I'cnsenyament gratuit. L'ensenyainent 
superior ha d'isser també a I'abast de 
tothom ..., implantant progressivainEnt 
I'ensenyament gratuit 

Art. 96: Cada individu té el dret a la Iliber- 
tat i a la seguretat personal. Ningú no 
podri ésser detingut o empresonat 
arbitriuiament. 

Art. 106.: La persona privada de llibertat 
haura d'ésser tractada humanament i 
ainh tot el respectc degut a la dignitat 
inherent a tot &ser humi ... 

Art. 14e.: Totcs les persones són iguals 
davant cls tnbunals i c m  de justicia ... 

Art. 176.: Ningú no podri ésser objecte 
dSinger6ncies arbitraria o il.legals en 
la swa vida privada ... 

Art. 186.: Tothom té el dret a la llibcrtat de 
pensainent, de conscibncia i de reli- 
gió ... 3. La llibertat de manifestar la 
propia religió o Ics prbpies creences 
dependra únicament de les limitacions 
prescrita perla llei que siguin neces- 
sanes pera protegir la seguretat, I'or: 
dre públic, la salut o la moral pública, 
o els drets i les Ilibertats fonamentals 
dels altres ... 

Art. 20A, 2.: Totes les apologies d'odi 
nacional, racial o religiós, que incitin 
a la discriminació o a I'hostilitat o a la 
violencia estafan prohibides per la 
Ilei .... 

Art. 23e.: La familia 6s I'element natural i 
fonamental de la societat, i de 
I'Estat ... 

Art. 242.: L'infant té el drct sense discrimi- 
nació de raca, de color, de sexe, d'i- 
dioma, d'origen nacional o social, de 
posició economica o de naixement, a 
inesures de protecció ... 

Art 266.: Tothom és igual davant la Ilei ... 
An. 276.: En els Estats on existeixen mino- 

ries etniques, religioses o lingüísti- 
ques, no es podd negar a les persones 
que pertanyin a aquestes minones el 
dret que els pertoca en comú amb els 
alhes manbres del seu gmp a tenir la 

-seva propia vida cultural, a profcssar i 
a practicar la seva propia religió i a fer 
ús del propi idioma ... 



Caldrh donar unes conclusions a aquest parlament, després del recorregut 
histbrico-literari que hem fet: podem avanqar, en primer lloc, que aquest 
recorregut ens ha demostrat les tesis inicials: que no n'hi ha prou a 'tenir el 
suficient pera viure', sin6 'viure segons justicia'. 

Ara bé, si ens decidim a fer un judici general de la conducta humana al 
llarg de la seva historia no pot ésser mes negatiu. De fet la nostra societat és 
un projecte totalment fracassat, o una suma de projectes inútils sobre el que 
cal fer, ates que no ha eradicat el problema més simple, el de la pobresa, el 
de la pobresa a tots els nivells. No oblidem que amb 20.000 milions d'euros, 
que és el que gastem en cosmktica, solucionaríem tots els problemes bisics 
de la miseria que hi ha al món. 

Perb pregunto: ¿De qui és la Terra? O millor: ¿De qui són les parcel4es 
sobre les quals es planten els vegetals, hi pasturen els ramats i s'hi cons- 
tmeixen pisos? De ningú! ¿De qui 6s el petroli, el gran desestabilitzador de 
les economies? De tots. 1 si algú presumeix de la possessió d'aquests mitjans 
d'enriquiment veritablement obsck, només cal dir-li que és un lladre, o que 
ho ha estat algun dels seus avantpassats. Els estenc la m i  oberta per dema- 
nar-los que tinguin present que aquestes idees responen ja al pensament dels 
escriptors clissics, no són meves: la tema pertany a tothom, i la seva propie- 
tat privada no és més que un robatori, una possessió i1,licita. 

És cert que hi ha hagut ments clares que han advertit del problema, així 
ho hem llegit. Perb aquesta situació critica no es desfa amb la sola denúncia 
dels crims a la humanitat, sin6 que el seu exit més aviat esti sotmes a la més 
o menys recepció del missatge per part de la resta dels humans: aquesta 
recepció del missatge no s'ha produit. Els nostres intel.lectuals han parlat, i 
¿qui"se'ls ha escoltat? Ells, també, han tingut un preu. Els politics parlen i 
parlen, i ~ s ' ho  creuen, el que diuen? Si no es deixa parlar la prbpia conscien- 
cia, el món no té solució possible. 

Els moments presents que estem vivim confirmen aquestes considera- 
cions que acabo de dir. Les guerres, els odis, l'avarícia, els negocis de les dro- 
gues, del sexe, del trific d'brgans, la clonació, els presoners de Guantánamo: 
vet aquí l'hedncia rebuda i que rebran. La humanitat esta al Iímit de I'aten- 
ció psiquiitrica urgent: maltractaments, robatoris, fam, malalties, amenaces, 
desafiaments, turments, policia, exercits, crim organitzat, venda de persones 
i un llarg etcktera. El que acabo de dir no és pas exagerat ni pessimista, és 
encara insuficient, hi faig curt, car puc afirmar que la mateixa Ilengua, és a 
dir la nostra capacitat expressiva ho revela d'una manera clarivident, i la llen- 
guano menteix mai, és filla de tots els humans, i afirmo que no té un regis- 
tre semhtic més en ric paraules que aquel1 en el qual recull totes les xacres 
de tota mena que pateix i provoca l'home. Limitant-nos als noms aplicats a 



tota la turba dels pobres, afegim que la llengua alemanya, per exemple, té un 
registre de les categories de vagabunds en els segles XV-XVI que sobrepas- 
sa les vuitanta denominacions, la llengua anglesa passa de les vint, la llengua 
ffancesa amba a les setze i la llengua italiana amba als trenta14'. 

Apropem-nos, tanmateix, a la nostra llengua, i només com a exemple 
observem algunes paraules, que he ordenat en nou apartats, entre les quals 
llegeixo les següents: 

1. En relació a la idea de pobresa: misMa, estretor, necessitat, indigencia, 
penúna, pnvació, carestia, escassetat, mancanca, pnvació, inexisthn- 
cia, etc. 

2. En relació al pobre: pobrissó, miserable, carestiós, necessitat, indigent, 
pelat, pelacanyes, insolvent, poca-roba, vergonyant, captaire, mendi- 
cant, demanaire, pidolaire, picaportes, escarransit, migrat, esquifit, 
arronyacat, mancat, dissortat, insignificant, desvalgut, desemparat, 
indefens, orfe, abandonat, desates, nu, feble, sol, inerme, desabngat, 
exposat, desarmat, dkbil, malmenat, estossinat, nafiat, apallissat, esto- 
vat, afligit, encaparrat, vencut, humiliat, menyspreable, baix, vil, infa- 
me, innoble, ignominiós, malnat, abominable, avomble, execrable, 
indesitjable, repulsiu, ominós, atziac, funest, vitand, etc. 

3. En relació a xacres diverses: prostituta, marcolfa, puta, donota, mun- 
dana, meuca, meretriu, marfanda, barram, barjaula, dtuda, cortesana, 
concubina, bagassa, bardaixa, folla, fembra, dona de la vida, efeminat, 
doneta, castrat, capat, emasculat, afemellat, eunuc, faldiller, desvírilit- 
zat, banyut, etc. 

4. En relació al poder adquisitiu: proletari, obrer, treballador, plebeu, 
assalariat, pobre, etc. 

5. En relació als aspectes extems: abandonat, desidiós, negligent, esplo- 
matgegat, descurat, adam, inciirós, malendregat, tronat, deixat, etc. 

6. En relació a estats anímics: abaltiment, ensopiment, cansarnent (avui 
s'ha convertit en una malaltia reconeguda), anorreament, debilitat, 
decandiment, letargia, Ilangor, espessiment, sopitesa, afeixugar, abatre, 
llangorós, lhnguid, inapetent, anokxic, abandonament, deixament, 
desempatanqa, inassistkncia, deixadesa, desidia, incúria, apatia, inac- 
ció, abatiment, aflicció, derrota, prostració, basca, aixafament, cons- 
ternació, aclaparament, desconhort, torbació anihilament, capolament, 
candiment, decandiment, extenuació, fluixedat, fatiga, esgotament, 
estressat, rendiment, adolorament, tristor, tombat, abatut, -fulminat, 
esbalaiat, descoratjat, pertorbat, atribolat, desanimat, desmoralitzat, 

147 Cf. GEREMM, cit., 425429, 



afligit, atuit, arraulit, enfonsat, desbordat, desplomat, caigut, las, 
malenconiós, Ilangorós, moix, bogena, alienació, esgarriament, anor- 
mal, abrivament, impetuositat, violencia, abraonar-se, aferrissar-se, 
contendre, barallar-se, intrkpid, arrauxat, covard, abulia, inconstancia, 
indolencia, desgana, prostrat, debilitat, desgastat, esgotat, malaltis, 
afligit, afleixugat, prostració, etc. 

7. En relació a actituds animiques: avaricial48, baixesa, vilesa, roinesa, 
indignitat, grolleria, deshonor, infamia, accidia, peresa, mandra, negli- 
gencia, addicte, etc. 

8. En relació a la negativitat: aflicció, aclaparament, adolorament, agonia, 
amargor, calvari, crucifixió, disgust, precipitar, enfonsar, submergir, 
destruir, englotir, engolir, absorbir, abisme, estimball, precipici, timba, 
abismal (abismós, abissal), abominació, renegar, abus, excés, concus- 
sió, prevaricació, extorsió, mortificació, Ilatzkries, atribular, colpir, 
enfastidir, inquietar, torturar, desolat, anguniejat, pesarós, injusticia, 
engany, extralimitació, frau, burla, insidia, violació, bandidatge, extor- 
quir, estafar, burlar-se, explotar, monopolitzar, abassegar, retenir, 
apropiar-se, enfrontament, acamissament, ferocitat, harbaritat, cruel- 
tat, violencia, cafrada, bestialitat, irracionalitat, bmtaiitat, ferocitat, 
afeixugar, oprimir, empobrir, depauperar, prostrar, afeblir, acovardir, 
acoquinar, astorar, atabalar, atemr, desanimar, desesperangar, desmo- 
ralitzar, esglaiar, espantar, esparverar, esporuguir, esverar, horrontzar, 
inquietar, intimidar, intranquil,litzar, sobresaltar, acollonir, calumniar, 
improperi, injúria, murmuració, repressió, fals testirnoni, reny, blasme, 
empobnr, pejudicar, adulador, llagoter, falsejar, adulterar, desnatura- 
litzar, embastardir, corrompre, viciar, degenerar, hostil, etc. 

Es pot concloure sense por d'equivocar-se que més d'un setanta per cent 
de les paraules de qualsevol llengua pertanyen a l'esfera de la negativitat, 
indiquen parcel.les de pobresa i de mancances que, al seu torn, generen mes 
pobreses, en una progressió geomktrica: a una paraula de registre positiu li 
corresponen, com a mínim, set de caire negatiu. Potser caldria que ens ho fés- 
sim mirar! 

La vida, ah, sí la vida! Quina importancia li donem més contradictoria! 
¿És que la vida és guanr-se els refredats o prevenir la grip del pollastre? ¿És 
la vida un triomf clamorós i sense substancia en una competició esportiva, o 
l'exit d'un artista del tipus que sigui, o la sensualitat estrafalaria exhibida per 
les passarel~les de moda? ¿ES la vida guanyar riqueses amb la facilitat prbpia 

'48 Dant escriuria: 'E se mio frate questo antidevesse, / I'avara poverta di Catalogna / gii  fugi- 
ria, perchk non l i  offendesse' (Paradís, VIII, 76-78). 



dels lladres, amb l'engany i la cobdicia, amb la cultura 'del pelotazo'? Li 
donem molta importancia a la vida, pero només és de paraula, i tenim cura 
d'una vida que no és tal vida, confonem l'ombra que capten els sentits amb 
la realitat que tapen. En canvi l'autentica vida, la interior, la que no segueix 
els trasbalsos de les vel.leitats, dels interessos inconsistents, la que dura sem- 
pre des del naixement fins a la mort, la que portem arreu on anem, aquella de 
la qual no podem desempallegar-nos, aquesta vida és la gran desconeguda, 
la més oblidada i vilipendiada: tant, que fins i tot venem la nostra conducta, 
la nostra etica, el nostre món ric de sensibilitats, fem la vida objecte de mer- 
cadeig, i, doncs, diposithria de pobresa. Confonem la butxaca amb la vida de 
debb, equivoquem l'aparenqa cosmetica amb la joia del cor, preferim les 
tenebres del no-res a la llunl de la veritat, optem perque ens arrosseguin on 
sigui a mantenir-nos en els principis nniversals. 1 després ens omplim la boca 
de paraules de commiseració pels pobres, desvalguts i per les xacres del món 
a nivel1 mundial, pero les veiem de lluny estant, com si no ens pertanyessin. 
Ens pertanyen, tanmateix, vulguem-ho o no, perquk tots anem en el mateix 
vaixell, i aquesi vaixell fa aigües, sempre n'lia fet, d'aigües, ben cert!, pero 
avuimés que mai, avui quan la intolerancia i l'agressió es confonen amb la 
fortalesa d'esperit, quan la petulhncia ocupa el lloc de la intel.lig&ncia, quan 
la iniquitat, el lladronici i la denigració de l'ésser etem que portem dins és 
s o t d s  als capricis d'una justicia que no compleix amb el seu nom, perque ha 
trucat els platets de la seva balanqa, quan la violencia bel4ica es considera un 
signe de distinció i entra a formar part del glamour de la inconsistencia i de 
la nullitat de l'ésser que, en principi, ha estat definit com a 'ésser racional': 
¿de que li haura servit tanta racionalitat? Amb aquests pressupostos, i enmig 
d'aquest nanfragi &tic, és comprensible que sigui molt dificil que hom pugui 
pensar una mica en els meus amics els Indis Guaranís, que viuen abandonats 
en una reserva de Sáo Paulo, al final del carní que no porta enlloc. 

Irremeiablement som, estem i ens movem en la pobresa més absurda, i 
tots!, quan no obnm els ulls a un món ple de llum, de plantes i animals fas- 
cinants, voltats d'una mar infinita i fecunda, quan podent alcar els ulls vers 
les constel~lacions i coneixer-ne les seves magnituds i qualitats, no ho fem, 
quan vivim en un cosmos ple de belleses i saturat de la bellesa inalterable, 
ordenat segons l'aritmetica, la geometria, la filosofia, la retbrica, l'astrono- 
mia, la gramhtica i la música, un firmament ple de llums i d'harmonies insos- 
pitades, jcom poden1 tirar per la borda tot aixd, inclosa la moral, i'ktica i el 
company de cami? 

1 insisteixo en la vida. No podem oblidar que la mort d'un ésser humi és 
la més alta manifestació de pobresa, car la humanitat perd amb el1 un cúmul 
d'expedncies, es crema amb el1 tota una biblioteca del bon saber, de conei- 
xements i de sensibilitats, que, o bé no han estat transmeses mai -cosa que 



passa en un tant per cent molt elevat de persones- o bé les ha transmeses una 
minona i aquesta encara en una mínima part. Amb tot, la humanitat ha pro- 
gressat, diuen, s'esti fent més humanitat, afirmem il.lusionats, si bé el seu 
progrés no és lineal, sino astral, és a dir a l'estil dels epicicles dels planetes, 
que avancen fent reculons, ens enganyen la vista, car ami són aquí i demi 
alli, o mes aval1 o més amunt, perb avancen, malgrat tot, al llarg de la seva 
el.líptica, d'aquí que els grecs els anomenessin 'planetes', ésa dir 'els qui van 
errats': potser el destí de I'home és anar errat perpetuament enmig d'una 
pobresa comunittiria, permanent. Doncs, bé, davant d'aquest cataclisme 
moral no podem malgastar la nostra energia en superfluitats, ans hem de reac- 
cionar amb que només ens instal.lem en la protesta continua, en la constant 
oposició a allb que els ulls veuen i l'oida sent pero que no és realment ni el 
que venen ni el que senten. 

Afortunadament, poden rememorar, i aixi acabo, els constnictors del poc 
de bé que hi ha en aquest vaixell de la vida que porta per nom 'Humanitat': 
en són uns quants, perb vull ésser en aquest punt també parc i pobre, per aixb 
esmento només els noms de Francesc d'Assís, tingut per un boig qualsevol, 
el de la mare Teresa de Calcuta, tinguda per una pobra dona esquifida, i el de 
Vicenc Ferrer, considerat un visionari llunitic: aquests són els revolucionaris 
del cert, aquests han capgirat el que aparentment era irreversible. Sota la seva 
ombra, per sort, s'hi aixopluguen uns quants més, no els esmento, així prac- 
tico la pobresa de la innominació, com ells van preferir i segur que preferei- 
xen, car no són morts, viuen en la consciencia universal d'aquesta humanitat 
capgirada, descomposta i que no mira cap al seu interior. 

COLOF~. Seguult el costum dels copistes medievals, vull afegir unes 
paraules en forma de colofó, com si fos el segell del final d'un escrit, els 
grecs en deien u+payic, com li agradaria di al nostre academic fmat Eudal 
sole. 

Xenofont d'Atenes (V-IV aC) explica, en la Cirop>dial49, I'educació i la 
vida del rei persa Cir el Gran (ca. 599-ca. 530 aC); l'autor, doncs, centra el 
seu interes en un personatge no grec, és un persa, un barbar, i ja el fet de dedi- 
car-li un llibre fou considerat com un senyal denunciador d'un escriptor pro- 
gressista i, fins i tot, anatema. Xenofont explica, al comenpment del primer 
llibre, que els nens perses feien l'escola a la plaqa pública anomenada 
"Lliberiat", davant de tothom, i en aquesta placa no s'hi muntaven les para- 
detes dels venedors d'hortalisses i cam, com passava a les igores gregues: no 
convenien a la tendra Anima infantil les imatges perverses del mercantilisme, 
i 'peque no es barregés el seu aldaniil amb les bones m e r e s  de fer de la 

149 XENOFO~, Cimpedia. ed. de NUWALBARRI, FBM, B a d o n a  1965. 



gent educada', escnu (3). Els nens perses eren instniits en l'assignatura de la 
'Justícia', i dintre d'aquesta materia hi ha un capítol dedicat a ensenyar-los 
el tema de '1'Agraiment7, perque 'els sembla que la ingratitud és companya 
sobretot de la impudicia, i aquesta sembla ésser la guia més gran que porta 
cap a tots els vicis vergonyosos' (7). Doncs, bé, em faig un alumne més d'a- 
quest estudi sobre l'agraiment, per poder dir que, si sóc aquí, ocupant ja gai- 
rebé un seient en aquesta Reial Academia, és ghcies a la benvolenqa de tots 
els senyors academics, pero voldria esmentar-ne dos que, sens dubte, han 
estat al darrera de tot aix6 d'una manera especial. Del primer, professor i 
investigador incansable, en record0 accions envers la meva persona d'una 
gran exquisitesa que l'honoren com a ésser humi i com a mestre excel.lent: 
a ell, doncs, dono les gricies més entranyables; del segon, el pare Alexandre 
Olivar, he de dir que li agraeixo ben de cor l'acceptació de contestar el meu 
discurs d'investidura d'una manera tan despresa, propia del monjo savi que 
porta dins seu, propia d'un estudiós del ver estudi, signe indefectible de la 
pobresa assumida anys i més anys. A tots dos, repeteixo, gratias ago uobis 
quam plurimas propter amicitiam, qua signa mente manibusque tangi pos- 
sunt! Aquestes dues persones eminents han fet possible, per la seva cordiali- 
tat, que s'acomplissin entre ells i jo alguns d'aquells trets que caracteritzen 
l'autkntica amistat, aquella amistat que tan bé van descriure Plató, Aristbtil i 
~ i ce ró .  

Amb aquest colofó, en el qual. he explicat i practicat aquella lliqó rica en 
matisos d'una gran sensibilitat espiritual, extreta de la pedagogia persa, em 
penso que Xenofont d'Atenes i el Conseller d'educació de l'antic i terrible 
irnperi persa no se sentiran pas defraudats, sinó més aviat afalagats: almenys 
Wit-i-cinc segles després d'ells encara es troba gent que wmpleix una part 
del seu pla d'estudis'5o. 

Senyores, senyors, senyors Academics, senyor President, tot agraint-los 
la seva atenció, vull manifestar que m'agradaria haver aconseguit dibuixar, 
almenys, els principals parhetres que estan inclosos, com amagats, en aque- 
lla fiase del mestre jueu que he llegit al comenqament: 

De pobres, en tindreu sempre amb vosaltres. 

'$0 Agraeixo als professors José Enrique Ruiz Doménec, Candida Ferrero, Alessandro Musm 
(Universitat de Palmo),  L. Jean Lauand (Universitat de SáoPaulo), Esteve Jaulcnt (Institut 
del Brdil dePilosofiai'Ci&ncia "Ramon Llull", Sáo ~aulo), Óscar deía C w ,  Pere Lluis Font, 
Ramon Tomé, Fenmido Domingua (Universitat de Freiburg i. Breisgau), Alexander Fidora 
(Universitat de Frankfurt am Main), PaoloEvangelisti (Roma) i als senyors Albert Corbeto i 
Jadi  Pardoel seu recolzamcnt empitic i els mnsells que m'han donat per a la confecci6 d'a- 
quest dismrs d'investidura 





Senyor President 
Senyors Acadkmics 
Senyores i Senyors 

Estic agreit al Senyor President per haver-me designat per a aquest 
moment, ja que així, en nom de I'Acadkmia, puc donar la benvinguda al 
Dr. Pere Villalba com a membre numeran de la nostra corporació. Ja era 
col.lega nostre, perquk, com a membre corresponent, durant aquests últims 
nou anys, ha estat en contacte amb 1'Acadkmia i hi ha donat mostres de la 
seva erudició i de l'afecte que sent pels seus membr. Els treballs que el pro- 
fessor Villalba ha publicat fins ara, no menys que el discurs que acabem de 
sentir, manifesten el seu gran coneixement de les lletres clAssiques, les gre- 
gues i les Ilatines, aixi com també de la literatura medieval. Pero la seva 
bibliografia dóna testimoniatge incomplet de la seva erudició i de la seva activi- 
tat intel.lectua1, perque en ella no consta el treball que ha desplegat com a 
docent i com a col~laborador en empreses cientifiques importants, on, de 
vegades, les col.laboracions queden anonimes. 

L'actual professor de la Universitat Autonoma de Barcelona, nascut l'any 
1938, va cursar els estudis a la Universitat de Barcelona, en la qual obtingué 
la llicenciatura en Filosofia i Lletres el 1967, i el doctorat en Filologia Clis- 
sica el 1981. Aquesta formació universitiria ha estat completada per estades, 
com a invitat, a la Universitat de Münster de WestBlia i sobretot en la de 
Friburg de Brisgovia. En el centre d'estudis Raimundus-Lullus-Institut d'a- 
questa última ha treballat en I'edició crítica de 1'Arbor scientiae de Ramon 
Llull. L'estada a Münster, l'aprofita per anar completant la preparació del seu 
llibre sobre els mktodes histories de Flavi Josep, una obra que ha tingut molt 
resso en el món científic internacional. És un llibre publicat en anglis; perl, 
em sembla poder dir que el tarannh cientific de Pere Villalba és, més aviat, 
germhnic. 

La seva dedicació a Ramon Llull, sens dubte important, i, de pas, la d'un 
contemporani de l'Il.luminat, sant Bonaventura, apareix com quelcom de 



més aviat ocasional dins del camp científic del Dr. Villalba. El seu domini és 
prbpiament el món antic. Domini vast, que compren fins i tot estudis d'ar- 
queologia, sobre el vidre antic, per exemple, i sobre la historia de la monar- 
quia i de la república romanes. Al costat de la seva afecció per Roma, és 
curiosa la que ha tingut per Olimpia, pel lloc i per l'esperit que revelen els 
Jocs Olirnpics. Si aixo úlüm produí una edició molt bella L'any 1994, cal 
esmentar com a produccions irnportants del seu coneixement de les Ilengües 
clbsiques les versions al catalh de Cablímac, Avik, Cató el Ve11 i Ciceró; sbn 
edicions que honoren una col~lecció que considero com a expressió exceblent 
de la cultura catalana: em refereixo a la de la Fundació Bemat Metge, que 
esta anbant al seu volum 350. 

La bibliografia del Dr. Villalba és tan nombrosa que no puc entretenir-me 
a detallar-la tota. Pero no em resisteixo a citar encara alguns dels seus ele- 
ments. L'autor ha fet també una incursió en el món patrístic traduint les obres 
De sacramentis i Officiis de sant Ambrds; al meu entendre, l'estil del bisbe 
de Mili no desdiu de la bellesa del llati clissic, l'antenor al segle IV. Tampoc 
puc deixar de recordar, encara que es tracti d'etudis menors, els que dedica a 
Hispinia i, més en concret, a allb que ara en diem els Paisos Catalans, vistos 
pels autors antics, grecs i Ilatins. 

A proposit de la bibliografia de Pere Villalba hi ha una cosa que mereix 
ésser remarcada: I'interes que s'hi veu, algunes vegades, de posar a l'abast de 
cercles amplis de lectors, en general, i, en particular, del món estudiantil, la 
riquesa dels seus coneixements de I'antigor. 

Perla seva qualitat científica, el Dr. Villalba ha merescut diferents cairecs 
i nominacions. Entre altres coses, podem recordar que és fundador de ~ ' A R -  

CHIVIVM LVLLIANVM i director de la revista Faventia, ambdues coses depe- 
nents del Departament de Cikncies de 1'Antiguitat i de 1'Edat Mitjana, de la 
Universitat Autonoma de Barcelona; és membre de l'lnstiluto Brasileim de 
Filosofin e Ciencia Raimundo Lúlio ("Ramon Llull") i codirector de la 
Revista Internacional d'Humanitats de la Universitat de Sio Paulo, i és 
igualment codirector de l'empresa editora de les Raimundi Lulli Opera 
Latina del Raimundus-Lullm-Instilut de la Universitat de Fnburg. 

Davant aquesta gran activitat científica, investigadora i didactica podem 
preguntar-nos: quin sentit dóna el professor Villalba al seu treball? Ja el dis- 
curs que ens ha Ilegit, el1 sol, evidencia que no l'incita únicament el desig de 
trobar-se amb el pensament antic i de fruir-ne la bellesa, i que en el1 hi ha 
quelcom més que la voluntat d'exercir un bon professorat. Hi ha, per damunt 
d'aixb, una preocupació moral, que podria venir-li dels mateixos clissics; 
perb jo crec que el1 té altres motius. El seu parlament ha comenqat amb una 
citació d'Homer i amb una altra de l'Eclesiast&s. En el pdrtic del discurs, titu- 
lat, una mica sorprenentment, amb una sola paraula: "Pobres", cita l'autor 



una frase d'un filbleg jueu que ha influit molt en el pensament social 
d'occident (Pere Villalba cobreix el nom d'aquest filbsof amb el ve1 del res- 
pecte); la frase és: "De pobres, sempre en tindreu amb vosaltres" (Mateu 26, 
11; Marc 14, 7). Són paraules, confessa el dissertant, que sempre l'han cor- 
pres i que, a mesura que han passat els anys, l'han interessat cada vegada 
més. 

Perb que entén Pere Villalba per "pobre"? A part de la pobresa assumida 
amb llibertat en la vida religiosa i que es una opció amb vista a i'obtenció de 
nqueses superiors i per a tenir posada la confianqa només en Déy el nostre 
orador ha parlat de la pobresa dut per una preocupació social i, conseqüentment, 
política. La pobresa constituia també -ha dit- una preocupació social en 
i'Edat Mitjana, en la qual els pobres condicionaven d'una manera viva el com- 
portament moral dels poderosos; els polítics i la societat en general hi han 
correspost d'nna manera molt poc satisfactoria. Les conclusions a que ha 
arribat l'autor tenen un color pessimista, cosa que fa que el discurs prengui el 
to d'una protesta. 

Arnb aquest discurs Pere Villalba ens ha donat no solament una nova pro- 
va del seu saber, sino que ens ha fet veure que en la seva activitat científica 
no es mou per una mera afecció humanística, sin6 principalment per uns sen- 
timents humanitaris. 1 jo penso que per quelcom més encara. 

Gdcies, Dr. Villalba. Li desitjo que se senti ben acollit en aquesta 
Academia, ara com a membre numeran. 

Alexandre Olivar 
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