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Text:Reportatge Ignasi Aragay

L
legirHeròdotnoés,
de cap manera, re-
passarfantasiesin-
gènuesd’unviatger
grec de fa prop de
vint-i-cincsegles:és
tornar als fona-
ments primers de

nosaltres mateixos, els europeus,
en tant que gent que hem heretat i
hem desenrotllat una certa mane-
ra de veure el món i d’entendre la
vida en societat. Llegir Heròdot és
tornar a conviure amb els primers
queobservarenelmónambullscu-
riosos, crítics i reflexius, i els pri-
mersqueentengueren,també,que
la llibertat és mare de moltes bon-
dats. Heròdot no es dedicà única-
mentarecollir informacionsinfini-
tes,acontar-noshistòriesvingudes
d’extrem a extrem del món que ell
coneixia:esdedicàtambéapensar,
a buscar explicacions, a comparar,
i a traure’n algunes conclusions
molt importants. Per exemple

aquesta: “Els atenesos, doncs, van
anaramés;ésevidentquela isago-
ria és una important possessió, no
per un sol motiu sinó en tots els as-
pectes: si els atenesos, quan vivien
sota la tirania, mai no van superar
en afers de guerra aquells que els
envoltaven, en quedar lliures de ti-
rania esdevingueren, de molt, els
primers. Tal cosa palesa que, opri-
mits,actuavenambdeliberadaino-
perància, com l’esclau que feineja
per a un amo; mentre que, un cop
alliberats,cadascunesvaafanyara
treballar per ell mateix”. Isagoria,
ens recorda el traductor, vol dir
“igualtatd’expressiópública”, iHe-
ròdot la considera fonament fins i
tot del poder militar. Una petita
idea, potser, però amb resultats re-
volucionaris ja pels segles dels se-
gles, finsalsseglesnostres. Iensho
explicaHeròdot,perprimeravega-
daenlahistòria.Enshopotexplicar
—això i una infinitat de fets i de re-
flexions— perquè, a més de ser in-
tel·ligent,curiósibonescriptor,He-
ròdot era grec.

El fet,potsermiraculós ienqual-
sevol cas del tot extraordinari, és
queenalgunmoment,enunllocdel
Mediterranioriental,unpetitpoble
insignificant —¿què eren, al costat
de Babilònia, de Pèrsia o d’Egipte,

aquellsmarinerspobres,pagesosde
terra eixuta, artesans?, devia pen-
sar Heròdot, tal com pensem ara
nosaltres—,vadecidirdotar-sed’as-
semblees on el debat seria obert i
lliure, on hi hauria discursos i posi-
cionscontràries,ielvotquehoresol-
dria. Una novetat ben perillosa, un
principidestructiu,sinohihaalma-
teix temps la convicció de formar
entretotsunacomunitat,uncospo-
lític, i sialcostatdelprincipideciu-
tadania no hi ha també un senti-
mentdephilia,d’amistat,queésun
principi tan clàssic, tan hel·lènic i
tanoblidat.Éscertque,aAtenesia
les altres ciutats gregues, uns eren
mésigualsquealtres,quelesdones,
els forasters i els esclaus no podien
parlar a l’assemblea, ni votaven, ni
erenpartdel’Estat.Peròlaideajaes-
tavainventada,funcionava,iaixòés
el que compta per damunt de tot:
era el nostre futur. Cosa que Herò-
dotnopodiasaber,iquenosaltresno
podemoblidar.Laciutat,olacomu-
nitat,olapoliscomaespaidelaciu-
tadania, va ser un invent grec, pot-
ser el més gran de tots, del qual vi-
vimencara.Peralsgrecsdelapolis,
l’essencial de la vida d’un home —
d’un ciutadà lliure, evidentment—
no era el treball ni els diners, ni les
cotitzacionsdelaborsanielsbancs

nil’empresa,sinólavidapolítica:un
home es mesurava amb els altres a
laplaça,pelsdebatsa lesassemble-
es, per la conversa als banquets.
Això vol dir que tot l’interès de la
vida,elquefaladignitatdelciutadà,
idelapersona,ésjustamentallòque
no és utilitari. També per als ro-
mans, almenys per als del bon
temps republicà, comptava més
l’otiumqueelnegotium.Enqualse-
vol cas, els romans van fer molts
més negocis que els grecs: un ric a
Romaeraunricdedebò,sovintfas-
tuosament ric, impúdicament ric,
com un ric de Babilònia. Un ric a
Atenes feia una vida modesta, en
unacasapocdecoradaiquasisense
mobles. És una diferència, i sovint
pense que, en això, som més ro-
mans que atenesos, o almenys ho
volemser.NoséquèhauriaditHerò-
dot dels romans ja rics i poderosos
d’alguns segles més tard, si els ha-
guésvisitat.

Peralsgrecs,explicavaJean-Pier-
re Vernant —un dels tres o quatre
hel·lenistesmésintel·ligentsdelse-
gle xx—, el fet que cada artesà siga
especialitzat, que un faça sabates,
un altre escuts i un altre àmfores i
gerres, demostra precisament que
la divisió del treball no pot ser el fo-
namentd’unasocietat.Perquèelfo-

namentdelasocietatésallòqueels
homes tenen de semblant, no la di-
ferència.Pertant,allòquehad’unir
elshomeséselquemostraProtàgo-
ras,eneldiàlegdePlató,quanexpli-
caelquevapassarenelmomentde
lacreaciódelesespècies.Prometeu,
i el seu germà Epimeteu, es van en-
carregar de donar a cada espècie
animal la forma, les qualitats i les
forcesquel’handecaracteritzar.Cal
procurar que aquestes qualitats
s’equilibren:sidonavenaunanimal
forçaigrandàrianolidonavenvelo-
citat, si era més fràgil seria també
mésveloçperpoderescaparisubsis-
tir.Alfinalvanformarelshomes,ija
no els quedaven prou qualitats i
prouforçaperrepartir.L’homeque-
dàdesemparat,ipertald’evitarque
l’espècie humana desaparegués a
causa de la seua fragilitat, calia do-
nar a cadascú un saber tècnic per
compensarlesdeficiències.L’home
és sensible al fred: farem filadors i
teixidors.Téelspeusdelicats:crea-
remsabaters.Pateixlaintempèrie:
faremfusters iobrersdevila. Iaixí,
intercanviant els seus productes,
formaranunasocietat.Perònofun-
cionaria,perquècadascús’ocuparà
delsseusafers,disputaran,esbara-
llaran,aniranalaruïna.Zeuss’ado-
na del desastre, i per posar remei a

Rubén J. Montañés reuneix
en un sol volum la traducció
al català dels nou llibres
d’Heròdot, amb pròleg –que
reproduïm– de Joan F. Mira

El pare
de totes les
històries

A
principis del segle V
abans de Crist va néixer
a Halicarnàs, a la costa
d’Àsia Menor, Heròdot,
que ha passat als annals
de les lletres per la seva
Història, escrita, com
uns segles abans la Ilía-

da i l’Odissea d’Homer, en dialecte jònic. Amb
el desenvolupament de lapolisdemocràtica i de
la ciència, també va venir un canvi en el relat so-
bre el passat, un canvi que inaugura Heròdot.
Amb ell, de la poesia èpica es va passar a la nar-
ració factual.

Ara ja disposem sencer, en català, d’aquest
text fundacional de la ciència històrica, tradici-
onalment dividit en nou llibres, alguns dels
quals es podien trobar solts tant a la Bernat
Metge com a La Magrana. Finalment, després
desetanysdefeina,RubénJ.Montañés,profes-
sor de la Universitat Jaume I de Castelló, n’ha
completat la traducció integral, que presenta

aplegada en un sol volum publicat per La Ma-
grana i prologat per Joan F. Mira.

En el terreny de la llengua, l’Heròdot de
Montañés és fruit de la recerca d’un equilibri
entre la fidelitat a l’arcaisme i la temptació de
la llengua actual: “No seria seriós oferir al lec-
torunaversiód’Heròdotquepareguésprendre
per a model la Crònica de Ramon Muntaner,
però alhora he volgut deixar algun toc de color
una mica arcaic”, explica el traductor.

Estem davant d’una edició de 800 pàgines de
qui, “només per haver consagrat la utilització
delmotqueencarafemservirnosaltres,mereix
la denominació de pater historiae” que li
va donar Ciceró, remarca Mon-
tañés, que ens recorda com en
grec,“unhistorés,pròpiament,
un testimoni ocular, i la histo-
rie el coneixement
de primera mà, o si
aixònoéspossible, fi-
dedigne,contrastat”.

HERÒDOT

LLEGIR
HERÒDOT
Joan F. Mira



1128 DE GENER DEL 2010

CULTU A

lacatàstrofeenviaHermescomare-
mei i salvació. Hermes portarà als
homeselsentitdel’honoridelajus-
tícia, i a partir d’això els homes po-
dranconstituir laciutat:noperquè
posseeixen els sabers tècnics, sinó
perquètenenlamateixaideadelque
ésjustihonorable.Unaideaque,per
cert, ja tenia ben definida Homer, i
l’atribueix als seus herois, que difí-

cilment podríem considerar ciuta-
dans.Peròambelpasdelssegles,pa-
reix que l’hem perduda, aquesta
idea comuna. I així ens trobem ara
mateix, esperant que Hermes tor-
ne. Precisament aquesta idea està
en el fons de l’escàndol d’Heròdot
quanobservaqueelspersesderang
inferiors’abaixeniesprosternenda-
vantdelsderangsuperior,cosaque
un grec mai no faria. I cosa que els

romansde l’imperi tardàvanreim-
portard’Orient, inosaltreshemhe-
retat en tants rituals monàrquics i
religiosos. En cap país oriental no
erapensableaquellaisagoriadequè
parlavaHeròdot,nicapdelsconcep-
tesques’hirelacionen.

Ara mateix, Heròdot el podem
considerarcomaetnòlegfundacio-
nal,comafundadordelaliteratura
deviatges,comadefinidor—pelmè-
todecomparatiu—delstretsinicials
de la nostra civilització. Però sem-
preserà,sobretot,elParede laHis-
tòria.Unhistoriador,aramateix,és
unprofessionalqueconsultaelsar-
xius o les hemeroteques, llegeix lli-
bresescritspelscol·legues,iquanté
recollit material suficient escriu ell
mateix llibres o articles, i envia co-
municacionsalscongressos.Elfun-
dadordelahistòriacomaformaes-
crita, com a disciplina i com a acti-
tud davant dels fets del passat, era
un bon home que menjava pa amb
formatge i olives, i que es passà la
vidavoltantpercaminsiciutatspre-
guntantiinformant-se,prenentno-
tes no sabem ben bé com, o rete-
nint-ho tot en la memòria, i en aca-
batvaescriureunaobraprodigiosa,
com mai no se n’havia escrita cap,
sobrelesguerresqueelspersesvan
fer contra els grecs, inclòs el detall,

ara de moda al cinema, dels tres-
cents espartans de les Termòpiles.
Heròdot,paredelahistòriaidel’et-
nologia,vaferallòqueabansd’ellno
havia fet ningú: voler saber què ha-
via passat, conèixer els pobles i els
protagonistes,informar-sedelsfets,
i després posar tot això per escrit.
Escriurepersalvarlamemòria.He-
ròdot,talcomrecordaRyszardKa-
puscinski —potser el gran cronista
herodotià del nostre temps—, “ja
cap a la tardor de la vida decideix
d’escriureunllibre,perquès’adona
queharecollitunmuntd’històriesi
d’informacionsqueesperdransen-
seremeisi lesconfianomésalame-
mòriainolesposaperescrit: la llui-
taeternadel’homecontraeltemps,
contra les fallades de la memòria,
aquestafacultatefímeraipropensa
aquedar-seenblanc,aesvanir-se.El
concepte de llibre, de tota mena de
llibres,vanàixerd’aquestalluita.És
peraixòqueelsllibressóntandura-
dors,gairebéeterns.Perquèl’home
ésconscient—iamesuraqueenve-
lleixhoacusacadavegadamés—de
lafeblesai lavolatilitatdelamemò-
ria, s’adona que, si no enregistra la
seuasaviesailaseuaexperiènciaen
algunaformaperdurable,elqueduu
dintre seu perirà. És per això que
tothom vol escriure un llibre: els

cantants,elsfutbolistes,elspolítics
ielsmilionaris.Isinohosabenfero
no tenen temps, ho encarreguen a
un altre. Tant més que escriure un
llibre no sembla una gran proesa.
ElsqueopinenaixípodencitarTho-
mas Mann, segons el qual «l’escrip-
torésalgúque,al’horad’escriure,té
més dificultat que els que no ho
són»”. Això escriu Kapuscinski, re-
cordant que la història —comen-
çantambHeròdot,continuantamb
el grandíssim Tucídides, que n’era
ben conscient— es va inventar per
salvarlamemòriadelsfets.Talcom
abans, d’una altra manera, s’havia
inventat l’èpica: perquè la gent del
futurentingaconeixença.

Elcronistaiviatgerpolonès,com
Heròdotelgrec,eraunhomequeei-
xiadecasa,quecorriapelmónpre-
guntant imirant,eraelcontraride
tants escriptorets, politiquets i in-
tel·lectualets de tants països —i del
nostretambé—,quenoveuennien-
tenennisabenmésenllàd’unacur-
tafrontera.D’unacurtafronteraen
l’espai,oeneltemps.L’escriptorvi-
atger polonès, recordant Heròdot i
elsentitdelahistòria,defineixcom
a provincià aquell que pensa en un
espai limitati liatribueixunsignifi-
catexcessiu,universal.Joeldefini-
riapotserd’unaaltramanera,però

tant se val. I a continuació escriu:
“PeròT.S.Eliotadverteixcontraun
altreprovincianisme,undetempo-
ralinopasespacial:«Alanostraèpo-
ca, en què els homes semblen més
propensos que mai a confondre la
saviesa amb els coneixements i els
coneixementsambla informació, i
aintentarresoldreelsproblemesde
lavidaentermesd’enginyeria,sor-
geixunnoutipusdeprovincianisme
que potser mereix un nom nou. És
unprovincianismedeltemps,node
l’espai: un per al qual la història és
simplementlacrònicadelsginyshu-
mansquehanservitpelqueconve-
nia ihanestatdescartats;unperal
qualelmónésnoméspropietatdels
vius, una propietat de la qual els
mortsnotenenaccions.L’amenaça
d’aquestprovincianismeésquetots,
totselspoblesdelaterra,podemser
provincians junts, i els que no
s’acontentendeserprovinciansno-
més poden esdevenir ermitans»”.
Això pensava Eliot el 1944, i han
passat més de seixanta anys, i és
moltpitjor.LlegirHeròdot,arama-
teix,potserlamillorvacunacontra
aquestamalaltiaqueenstancal’ho-
ritzó,enscondemnaalaignorància,
i fa impossible que puguem enten-
drequisomid’onvenim.Venimdels
grecs.❋

Era un grec
intel·ligent,
curiós, bon
escriptor

Rubén J.
Montañés
ha traduït
tota l’obra
d’Heròdot

En efecte, Heròdot va ser el primer a propo-
sar-se d’explicar el que veia o el que li contaven,
“el primer, per tant, que s’enfronta a un criteri
decientifisme,queinauguraunaciènciaverge”,

explica el traductor, que en aquest
sentit reconeix com en algun

moment el fundador del gè-
nere peca d’ingenuïtat.

“Li passa com aquell de
terra endins que per

primer cop veu la
mar, però això

no vol dir que
li facin passar
bouperbèstia
grossa, no es
creia tot el
que li conta-

ven”. En tot
cas, la seva es-

criptura no és freda
i exacta com ja ho

serà després la
de Tucídides,
en el qual,
tanmateix,
aquesta con-
tenció“anirà
en detriment

de la narrati-
vitat” que tan
atractiu fa He-
ròdot.

El d’Halicar-
nàs no va re-
nunciar a l’èpi-

ca, és a dir, a ex-
plicar
els
grans

fets, “però la novetat és que ho va fer en prosa i
amb una explícita voluntat de recerca prèvia,
tal com confessa just a l’inici del llibre”. A més,
també“vaposarsobre lataulael factorde lamu-
tabilitat, que res no és etern, per exemple quan
va abordar el creixement de l’Imperi Persa”, ex-
plica Montanés, que encara ho precisa: “Herò-
dot ens mostra com les coses canvien però com
la condició humana roman igual. Llegint-lo,
t’adones que hem canviat poquet. La Mediter-
rània oriental de fa 2.000 o 3.000 anys no és tan
diferent de la d’avui: hem evolucionat tecnolò-
gicament, però no en les formes de reaccionar,
els defectes, les temptacions, els errors, els
apassionaments”.

¿Quin era el punt de partida vital i intel·lec-
tual del pare de la historiografia? Va viatjar for-
ça –a part del món grec, per Europa, Egipte, Fe-
nícia, Mesopotàmia...–, probablement era de
família acabalada i potser es dedicava al co-
merç de teixits. Quasi segur que va ser amic de
Sòfocles, amb el qual va coincidir a Atenes, on
Heròdot no deixava de ser un exiliat. Precisa-
ment, com a aristòcrata de segona que havia
estat desterrat per una tirania, veia bé la demo-
cràcia atenenca, tot i que no amb l’optimisme
de Sòfocles. “Podríem dir que era un demòcra-
ta moderat”, diu Montañés, per qui, en termes
més generals, “més que titllar-lo de pessimis-
ta, hauríem de dir que no era optimista”, ja que
creia que el motor de la història són les passi-
ons humanes, i els homes, ja se sap, tenen un
caràcter inestable, canviant. Finalment, “era
profundament religiós sense caure en el que
avui en diríem beateria, fins i tot caracteritzat
per un cert pudor. La seva, en qualsevol cas, era
una religiositat que té ben poc a veure amb la
cristiana, una religiositat, la grega, que dona-
va un rol central a l’enveja divina i a la inexora-
bilitat del destí”.❋
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