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Sòcrates

La narració de la mort de Sòcrates ens ha 
pervingut a través del diàleg platònic Fe-
dó i de les Memòries de Xenofont, entre 

alguna altra font. Sòcrates havia estat acusat 
pels atenencs de burlar-se dels déus de Grècia 
i de pervertir la joventut. Va ser jutjat per 500 
ciutadans lliures, va ser considerat culpable 
per 280 vots contra 220 i castigat a morir pels 
efectes de la cicuta, una planta verinosa: se’n 
aixafaven unes quantes fulles, es barrejaven 
amb aigua i una mica de vi per fer més agra-
dable el beuratge i hom havia d’aviar-s’ho.  

Sòcrates hauria pogut recórrer al, diguem-
ne, Tribunal Constitucional d’Atenes, però no 
ho va fer: va assumir que havia comès una cul-
pa, que els jutges i els ciutadans sempre obra-
ven amb justícia, i es va empassar l’apòzema. 
Li van dir que si volia fer-ne via convenia que 
caminés després de beure el verí, i va fer-ho. 
Després les cames li van fer figa, com succeïa 
sempre; es va estirar de panxa enlaire i el bot-
xí li va prémer els peus, les cames i l’abdomen 
demanant-li si se’n sentia. Sòcrates anava di-
ent que no. Sabia que quan el beuratge fes efec-
te a l’altura del cor es moriria. Sabent-ho, va 
dir unes paraules cèlebres: “Recorda, Critó, 
que li devem un gall a Esculapi”. Era el déu de 
la medicina, i se’n va trobar una escultura que 
el representa a Empúries. “Així ho faré”, va dir 
Critó, i Sòcrates va traspassar després d’una 
esgarrifança. 

És gairebé irònica la versió que Xenofont 
dóna d’aquesta mort als seus Records de Sòcra-
tes. Quan Hermògenes li va pregar que apel·lés 
la sentència de mort, Sòcrates va dir: “Per 
Zeus, el cert és que ja m’havia posat a medi-
tar la defensa que presentaria als meus jutges; 
però la divinitat se m’ha mostrat contrària... Si 
jo visc més temps potser hauré de pagar els tri-
buts de la vellesa: veure-hi i sentir-hi menys, 

tornar-me més dur d’enteniment, perdre la 
memòria, ser inferior a aquells que abans su-
perava... Ara, si moro injustament, això serà 
una vergonya per a aquells que injustament 
m’hauran fet morir; perquè si la injustícia és 
una vergonya, ¿com no ha de ser també una 
vergonya un acte injust?”  

Aquesta va ser la mort de Sòcrates, cap als 
setanta anys. Va ser un gran patriota i un de-
fensor a ultrança de la democràcia. Va fer po-
lítica, és cert, però sempre pel biaix de la mo-
ralitat i del respecte envers les lleis d’Atenes. 
Va educar els joves, al gimnàs, però el dia que 
va jeure amb Alcibíades no li va tocar ni un pèl: 
creia més en el diàleg i l’esperit que en els pla-
ers de la carn. La seva dona, Xantipa, era tan 
lletja com ell i, damunt, malagradosa i crida-
nera: no dialogava mai. I s’ha acabat la histò-
ria. El mestratge de Sòcrates perviurà men-
tre existeixi una cosa anomenada “amor al 
 saber”: filosofia.✒

WIKIPEDIA

La veritat i altres 
mentides 

El periodisme que juga 
amb els recursos de la 
ficció excepte un 
Leila Guerriero (Junín, Buenos Ai-
res, 1967) és una periodista que es-
criu com vol. Valora tant el què com 
el com, i no creu que el periodisme 
sigui una escriptura de baix voltat-
ge ni un entrenament per arribar a 
escriure ficció. El seu compromís 
amb l’ofici i amb les paraules es tra-
dueix en uns textos que desperten 
–em desperten– una admiració pro-
funda, sincera i motivadora. 

El llibre Zona de obras, publicat 
per Círculo de Tiza, recull articles i 
conferències de Leila Guerriero a 
l’entorn del seu ofici, que és el meu. 
I, creieu-me: te’l fa estimar com mai 
abans. L’autora reflexiona en pri-
mera persona sobre el periodisme 
literari o periodisme narratiu, el 
que es cou a foc lent, el que pot jugar 
amb tots els recursos de la ficció ex-
cepte un: el d’inventar. Un periodis-
me que s’aprèn –o això sospita 
Guerriero– llegint novel·les de John 
Irving i contes de Lorrie Moore. Lle-
gint Paul Auster, Richard Ford, 
Juan Rulfo, Franz Kafka, Alice 
Munro, Martin Amis, Cesare Pave-
se. Etcètera. 

Col·legues periodistes del món: 
llegiu Zona de obras. Feu-vos aquest 
regal. En sortireu agraïts per la re-
comanació –de res– i amb l’autoen-
càrrec d’escriure millor. La lectura 
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potser també us servirà per fer vos-
tres alguns dels assenyadíssims 
consells de Guerriero, una dona 
atea que, si no ho fos, demanaria a 
Déu que la salvés d’estar pendent 
del que diuen d’ella, o preocupada 
pel que deixen de dir, o horroritza-
da quan no en diuen res. A un Déu 
hipotètic li demanaria també que li 
impedís pensar que té dret a “dir 
qualsevol cosa, defensar qualsevol 
cosa, ofendre qui sigui”.  

Segur que avui 
tothom pot escriure 
una bona crònica?  
 
M’he enamorat de la prosa, les ide-
es i la mirada de Leila Guerriero. Per 
extensió, m’he reconciliat amb el 
periodisme. “Investigar una vacuna 
contra el dengue deu ser més difícil, 
d’acord, però tots podem ser perio-
distes? –es pregunta l’argentina–. 
Jo faig la vora d’uns pantalons i nin-
gú em diu dissenyadora de modes”. 
Ella no troba gens fàcil escriure una 
crònica que trasbalsi els lectors, que 
els deixi  “el rastre que també deixen 
la por o l’amor, una malaltia o una 
catàstrofe”. Que s’hagi estès l’accés 
a eines utilitzades pels periodistes 
(avui tothom té mòbil, càmera, per-
fil a les xarxes) no hauria de voler dir 
que tothom pot ser periodista. 
“Equival a dir que tots podem ser fi-
lòsofs. Que jo sàpiga, per ser filòsof 
no fa falta res més que un cervell”. 

Ja fa 24 anys que 
trobem a faltar la veu 
de Montserrat Roig 
 
A la llibreria de Sevilla on compro 
Zona de obras fullejo la traducció al 
castellà d’un llibre que em va encan-
tar: Tot allò que una tarda morí amb 
les bicicletes, de Llucia Ramis. Una 
escriptora que fa uns anys va viure 
una temporada precisament a l’Ar-
gentina, cercant-hi oportunitats 
professionals i nous aires. L’edició 
de Libros del Asteroide té com a va-
lor afegit un pròleg de José Carlos 
Llop que m’empasso a peu dret. 
Llop recorda el dia que la Llucia li va 
llegir uns contes per telèfon. Diu 
que en aquell moment va saber que 
“a l’altra banda del cable hi havia 
una escriptora i que aquesta escrip-
tora és la que estan buscant a Cata-
lunya, sense trobar-la, des que va 
morir Montserrat Roig”. Un elogi 
dels que, si els reps, espanten. Per la 
por de no estar-hi a l’altura. 

Aquest 10 de novembre ha fet 24 
anys de la mort de Montserrat Roig. 
Quanta vida robada i quanta litera-
tura avortada, tant de ficció com pe-
riodística. “Hi ha qui em diu creado-
ra perquè menteixo. Hi ha qui em 
diu mentidera perquè m’invento 
històries. Bé, no me les invento, les 
exagero”, admetia Roig. I afirmava: 
“Cal una mica de mentida per ima-
ginar-nos que perseguim una mica 
de veritat”.✒
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M’he enamorat de la prosa de Leila Guerriero, de les idees de Leila 
Guerriero, de la mirada de Leila Guerriero


