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El Lysistrata Project fa avui un clam contra la guerra a vuit-centes ciutats de tot el món

QUADERN DE TEATRE
J o r d i C o c a

Lysistrata Project

U
n grup d’actors de Nova
York van tenir fa mesos
la iniciativa de promou-
re una lectura de l’obra
Lisístrata, d’Aristòfanes,
com una manifestació

més per tal d’aturar la guerra que
l’administració nord-americana vol
llançar contra l’Iraq. A hores d’ara ja
són més de vuit-centes les ciutats del
món que avui dilluns, 03/03/03, llegi-
ran la comèdia del gran autor grec. A
Barcelona la lectura tindrà lloc al CC-
CB, a dos quarts de vuit.
Lisístrata va ser estrenada a Atenes
probablement l’any 411 o el 410 abans
de la nostra era i, com sol passar amb
les comèdies d’aquest autor, és farcida
de referències al moment que vivia la
polis àtica en plena guerra del Pelopo-
nès i quan ja començava a ser evident
que els atenencs en sortirien derrotats.
L’argument és ben conegut de tothom:
un grup de dones, liderades per Lisís-
trata, decideixen forçar els homes a
pactar la pau, exercint damunt d’ells
dues pressions diferents; la primera és
iniciar una vaga de sexe, i la segona,
fer-se càrrec dels tresors de la ciutat. És
a dir, ni diners ni sexe. Aquest punt de
partida ha donat peu sovint a llegir la
comèdia com si es tractés d’un text al-
hora pacifista i feminista. Pacifista sí
que ho és, per les raons que comentaré
més endavant, però de feminista no en
té res. Més aviat és tot el contrari.

1. Les dones i la pau
Segons sembla, a Grècia les dones no
assistien a les representacions de co-
mèdies. L’actuació de Lisístrata i les
seves companyes cal entendre-la,
doncs, com una befa d’Aristòfanes, que
no es caracteritzava precisament per
ser el que avui en diríem un progres-
sista des del punt de vista dels cos-
tums. La llarga guerra del Peloponès
havia canviat en certa mesura el rol
que les dones tenien a la ciutat i tant
això, com la nova filosofia dels sofistes,
les solucions tràgiques d’Eurípides i el
pensament de Sòcrates, li semblaven a
Aristòfanes un signe clar de la deca-
dència d’Atenes. El mal ho abastava
tot, segons ell: la corrupció judicial i
política, la pèrdua de valors, la degra-
dació de les formes poètiques anteri-
ors, els costums, l’ètica... D’aquí els
atacs, cruels i plens de mala baba, que
el comediògraf dedicava als seus con-
temporanis. Els feia, però, en nom de
dues coses que considerava sagrades: la
democràcia i la pau. La democràcia
volia dir, a Atenes, la llibertat d’ex-
pressió plena, el govern de la majoria
i, teòricament, el respecte a un passat,
en nom del qual Aristòfanes actuava
pel bé comú i per fomentar la formació
integral dels ciutadans. Pel que fa a la
pau, sens dubte era un valor en ella
mateixa, però a més era important re-
cuperar-la perquè s’havia perdut com a
conseqüència de la decadència de la
societat, per la pèrdua de valors de la
polis i, per tant, en última instància,
per la liquidació d’allò que feia els ho-
mes humans. Però la comèdia d’Aris-
tòfanes té, a més, una altra lectura
possible, més temporal si es vol dir ai-

xí, i que a la meva manera de veure és
allò que, paradoxalment, la fa perfec-
tament actual. Per entendre-ho cal re-
ferir-se ni que sigui breument als fets
històrics.
Feia molt temps que Atenes vivia divi-
dida entre els que volien continuar la
guerra i els que la volien acabar al preu
que fos. Els fets van desembocar en uns
esdeveniments terribles (seria mol útil,
doncs, poder determinar si la comèdia
es va estrenar l’any 411 o el 410 aC), en
un canvi molt complex de la situació
política en què van intervenir tant el
traïdor Alcibiades (ell, que va inspirar
la represa i l’ampliació de la guerra a
Sicília, que va ser responsable d’una
derrota quasi definitiva de l’armada
atenenca, i que s’havia passat primer
als espartans, i que es va refugiar des-
prés entre els perses, fins que va acon-
seguir de retornar a Atenes com un
heroi, per haver-ne de fugir més tard...)
com un grup d’oligarques d’Atenes
contraris a la democràcia i partidaris
dels espartans. Tots ells van propiciar,
en absència dels vaixells de l’armada
que s’havia salvat de la destrucció a
Sicília, el cop dels Quatre-cents. En re-
alitat, després d’uns primers episodis
brutals, el revoltats van aconseguir que
se’ls traspassés el poder més o menys
pacíficament. Una de les promeses fo-
namentals era negociar la pau amb els
espartans; ells, que tenien bones rela-

cions amb l’enemic, aconseguirien
una pau digne. Per fer-ho possible ca-
lia, però, renunciar a la democràcia...
Mesos després aquests oligarques van
ser derrotats i van haver de fugir, Ate-
nes va recuperar, més o menys, el sis-
tema democràtic anterior, i la guerra
va continuar fins a la derrota final.

2. Negar els drets
Aquí hi ha, de fet, la gran ganyota
d’Aristòfanes. És un triple salt mortal,
d’una habilitat dramàtica extrema i
que, sense negar la comicitat, apunta-
va més profundament del que sembla.
La pau era possible, deien els oligar-
ques des de feia anys, però calia pagar
el preu de perdre la democràcia, cosa
que volia dir les llibertats, els drets, i
tot el que ja hem indicat que aquesta
fórmula de convivència suposava per a
Aristòfanes i per a qualsevol demòcra-
ta d’aleshores i d’ara. Les dones que es
revolten a Lisístrata són, en clau còmi-
ca, equivalents als oligarques revoltats
–o que es revoltarien poc després–,
que també tenien la solució per dur la
pau a Atenes. Els que amb una legalitat
més que dubtosa van acabar imposant
les seves tesis per aconseguir la pau
eren, de fet, en termes aristofànics,
unes donetes (amb absència de dones
al teatre, que elles tinguessin iniciati-
ves pacificadores era un acudit cruel

entre homes, un acudit que
avui qualificaríem de masclis-
ta) i gosaven negar un dret fo-
namental als homes: la demo-
cràcia. Sexe i democràcia són
equivalents, com ho són els
oligarques proespartans i les
dones que assumien, de grat o
per força, rols que no els cor-
responien a causa de la guerra.
Per Aristòfanes la guerra era la
culminació d’un llarg procés
de corrupcions que havien dut
la societat atenenca a una si-
tuació que poc temps després
seria mortal de necessitat. En
aquell món equivocat, segons
ell, tot era possible: era possi-
ble pactar pau per democrà-
cia, o, tal com en diríem avui,
drets per seguretat. I era pos-
sible que les dones, sense
pràcticament cap dret, s’alces-
sin imposant una vaga de se-
xe, cosa que, per a un home
d’aleshores, era igualment in-
admissible.
L’espectador de l’època deuria
riure fins al deliri, tot i la di-
fícil situació que es vivia, tant
dels acudits i de les situacions
que hi ha a la comèdia com
d’aquesta lectura de fons: les
dones-oligarques que s’esfor-
çaven a aconseguir la pau a
canvi de negar la democràci-
a-sexe... Renunciar a la demo-
cràcia a canvi de la pau era un
suïcidi, ja que cap democràcia
no pot suportar les imposici-
ons externes. I si els atenencs
admetien que les dones tin-
guessin la capacitat d’imposar
certes coses, també volia dir
que es vivia una etapa final

d’aquella cultura i d’aquella societat
ideal en nom de la qual Aristòfanes
confegia les seves obres. Es pot discutir
si Aristòfanes era un conservador des
del punt de vista dels costums, o fins a
quin punt les lleis del gènere còmic el
forçaven a extremar les coses, però en
cap cas la seva actitud no pot ser entesa
com la d’un defensor de la guerra. És
justament al contrari. La guerra, per a
ell i per a nosaltres, és l’expressió im-
moral d’un conjunt d’interessos que
s’han anat acumulant en la societat.
L’esclat de la guerra no resol res, més
aviat ajuda a aprofundir els problemes
que l’han propiciada i, a més, de se-
guida apareix el xantatge de fer-nos
creure que, per acabar-la, cal renunciar
a l’únic que permetria l’autèntica re-
generació del teixit social danyat: la
democràcia, la llibertat d’expressió, la
veritat per damunt de la manipulació.
Rient rient, Aristòfanes va denunciar
aleshores i denuncia avui un món on
els interessos d’uns quants primen per
damunt del bé comú. No era feminista,
però tenia una arrelada i insubornable
convicció: la democràcia és allò a què
no es pot renunciar perquè justament
és en la llibertat que esdevenim ple-
nament humans. I a més la guerra la
trobava repugnant en la mesura que
era el gran negoci. Anem, doncs, a la
lectura de Lisístrata, tal com faran més
de vuit-centes ciutats de tot el món.


