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Crema Troia
DES DEL LABERINT MIREIA ROSICH

bril. Mes de llibres, roses (plu-
ges), poemes, dames i cava-
llers. Parlaré d’Helena de Tro-

ia, bella dama per la qual molts cava-
llers van haver de lluitar. Joan Margarit
ens diu en vers que “Helena és tots els
somnis que la vida s’ha anat quedant.”
Els poetes, tan visionaris. Què faríem
sense el llenguatge metafòric, mític,
simbòlic? Moriríem, perquè sense be-
llesa i poesia no es pot viure.

Claudicar davant la bellesa és el que
va fer Paris, príncep troià, en el Judici
improvisat, on precisament tres dees-

ses de l’Olimp volien obtenir la poma
d’or que duia el missatge “per a la més
bella” –llançada per Eris, la discòrdia–.
A qui li va lliurar Paris el trofeu de la
fruita daurada? Doncs a Afrodita (Ve-
nus). I per què? Perquè li oferia la dona
més guapa de la terra i aquesta tempta-
ció va passar davant de tot, de la savie-
sa, el poder i altres glòries que li pro-
metien Atena o Hera. Els humans som
així. I l’encarnació de la bellesa era He-
lena d’Esparta, esposa del rei Menelau,
i al raptar-la es va desencadenar la
guerra de Troia. Aquest és l’origen mí-
tic de la famosa guerra, que semblava

A només un relat èpic imaginat per Ho-
mer a La Ilíada fins que a finals del se-
gle XIX l’empresari alemany Heinrich
Schliemann va topar amb les restes que
confirmarien que, com a mínim, la
ciutat llegendària d’Ilion (nom grec de
Troia) va existir. Una guerra de deu
anys per culpa d’una dona. Quantes
culpes sobre les dones (Pandora,
Eva...)

Per reconèixer Helena en les repre-
sentacions artístiques cal tenir dife-
rents detalls en compte. Si es copsa el
moment del rapte, com ho fa Luca

Giordano (XVII), s’ha de
discernir que no siguin al-
tres raptes, com el de Per-
sèfone (Prosèrpina). Si va
acompanyada de Paris, el
seu barret vermell, dit bar-
ret frigi –indicant la seva
procedència oriental–, ens
delata de qui parlem, com
fa Jacques-Louis David
(XVIII). Si apareix Mene-
lau amb casc i arma alçada,
cal apuntar que no mata la
seva muller adúltera preci-
sament perquè també es
rendeix davant la bellesa
del pit que li veu. I si Hele-
na està sola? No hi ha cap
atribut concret per identi-
ficar-la. Són retrats feme-
nins exemples, en si matei-
xos, de bellesa, el motiu de
tantes calamitats. En gene-
ral va ricament engalana-
da, com en el quadre de
Gaston Bussière (XIX), i
sovint s’entreveu la ciutat
en algun punt. En tot cas,
segons les fonts, Helena era
rossa, i això pot sorprendre
molts que associarien la
ubicació geogràfica de Tro-
ia, actual Turquia, amb
una noia morena de pell i

cabells –recordant també l’actriu grega
Irene Papas.

Guanyi qui guanyi la guerra, pel ca-
mí hi ha moltes pèrdues. Aquil·les o
Hèctor, que semblaven invencibles,
moren. Acaba Troia i acaba un món
amb ella, perquè l’heroi de L’Odissea ja
té un altre perfil. Ulisses potser té la
mateixa força, però en lloc de l’ímpetu
o l’arrogància, fa servir l’astúcia, la me-
tis. Ell és polítropos, el dels mil ardits.
Trigarà deu anys més, però arribarà a
Ítaca. “Helena és tots els somnis que la
vida s’ha anat quedant”. Somnis indi-
viduals i col·lectius. ❋

‘Helena de Troia’, 
oli pintat per Gaston
Bussière el 1895
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l francès Célestin Freinet (1896-
1966) va ser un pedagog que va
crear un concepte educatiu que es

va escampar per mig món, basat en el so-
cialisme i el laïcisme, a més de plans de
treball, producció de textos lliures, indivi-
dualització de la feina, enquestes i confe-
rències, tallers d’expressió i creació, edu-
cació corporal... Actualment, a Catalunya,
només l’escola Nabí de Vallvidrera segueix
aquest mètode de manera oficial, però du-
rant el segle XX en van ser força més. Una,
l’Escola Freinet de Barcelona, aplicant un
dels preceptes de Freinet, fer ús de la im-
premta escolar, va editar la revista Tibida-
bo. Se’n tenia coneixement de 12 núme-
ros, però el pedagog i estudiós Salvador
Domènech n’ha
localitzat vuit més,
datats entre l’octu-
bre del 1937 i el
desembre del 1938.

Sobre les revis-
tes escolars, en es-
pecial Tibidabo, i
les seves experièn-
cies personals i
professionals com
a mestre, Domè-
nech en fa una àm-
plia explicació a
Cròniques durant
la Guerra Civil. Re-
vista Tibidabo de
l’Escola Freinet de
Barcelona, publicat
per Joaquim Por-
tabella sota el segell
Dstoria.

Nascut a Barce-
lona el 1955, Do-
mènech és doctor
en pedagogia i màster en assessorament
psicopedagògic per la UB, a més d’autor o
coautor d’una setzena de títols, majorità-
riament relacionats amb la memòria his-
tòrica. Confessa que va ser gràcies a un re-
gal de la sogra del seu germà que va conèi-
xer Freinet i les seves 30 màximes educati-
ves recollides a Les invariants pedagògi-
ques, que aquest llibre també recull. Com
també mostra el contingut de les revistes
Tibidabo i força textos i dibuixos creats
pels alumnes de primària. Salvador Do-
mènech personalitza l’obra aportant la se-
va breu però intensa etapa com a profes-
sor frenetià i contextualitza l’època educa-
tiva sota el paraigua del Consell de l’Escola
Nova Unificada (CENU). ❋
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