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El filòsof, escriptor i polític llatí Luci Anneu Sèneca

... i la carbassa
es féu divina
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precisament en
els seus tòpics
de crítica,
encara
aplicables
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E
ls fets posteriors a
l’11-M escenificaren
de nou una de les
pràctiques d’arrel
inequívocament ro-

mana que l’Occident demo-
cràtic heretà amb més entusi-
asme: la crítica social desafo-
rada dels polítics
que els mateixos vo-
tants han fet esdeve-
nir poderosos i dès-
potes. Ja deia amb
raó Max Weber que
la llibertat de l’home
contemporani radi-
ca exclusivament en
l’espai d’elecció dels
seus déus i dimonis.
Ho sabien els ro-
mans, que donaren
una original impor-
tància al món de les
divinitats; no tenien
cap inconvenient a
importar els déus
dels pobles conque-
rits, com així feien
amb els mercenaris
vençuts en batalla. El
problema clau era la
divinització dels ho-
mes; que un Déu fos
un mal exemple
moral era una cosa
–des dels grecs–
enormement com-
prensible. Però que
un home actués com
un Déu o fos injus-
tament divinitzat re-
presentava un perill
polític d’extrema
importància. Ho veié
perfectament Camus
al seu Calígula, des-
crivint el retrat d’un
home dèspota (no
foll) que assumia
amb perfecta conse-
qüència el seu paper
diví. Afirmava Dostoievski
que, si no existís Déu, qualse-
vol cosa podria ser permesa.
Ben al contrari; és l’existència
dels éssers arbitraris allò que
fa de la realitat un miratge
regular que, en qualsevol mo-
ment, pot canviar de rumb.
Sabien també els romans que
aquesta terrible realitat (de la
qual tothom és responsable)
només es podia curar amb
bones dosis de sàtira, forma ja
conreada per Enni i Terenci
Varró, que assolí un veritable
caràcter nacional per als lla-
tins, i va configurar així el que
arribaria a ser una de les claus
de volta de la pervivència del
caràcter mediterrani.

Pels volts de l’any 42 dC,
Sèneca escriu la Polibium con-

solatio, diàleg destinat a alleu-
gerir les penes del bon Polibi
–llibert i secretari de l’empe-
rador Claudi– a arrel de la
mort del seu germà. El text
–farcit d’hiperbòliques lloan-
ces al mandatari– fou ràpida-
ment vist com una excusa su-
plicant de Sèneca per aconse-
guir el perdó de l’emperador
que l’havia desterrat durant
vuit anys a Còrsega sota acu-
sació d’adulteri. Claudi –que
havia commutat a Sèneca la
pena de mort– li denegà l’in-
dult, que no es faria efectiu
fins a la petició de la seva do-
na/neboda Agripina, que
aconseguí també que Claudi
adoptés el seu fill Neró. Agri-
pina acabaria enverinant
amablement el seu marit i eri-

gint emperador el seu fill que
Sèneca educà tan bé com po-
gué. Neró –seguint la tradició
familiar– acabaria enverinant
la seva mare i obligant el seu
pobre mestre a suïcidar-se en
una ja prou coneguda i im-
mortalitzada escena aquàti-
ca...

El suport momentani de
Neró féu possible l’escriptura
d’aquesta Apocolocintosi del diví
Claudi, una sàtira en què Sène-
ca narra el procés fallit de deï-
ficació del seu antic valedor.
Lluny de les lloances de la Con-
solació a Polibi, Sèneca vessa so-
bre el pobre Claudi tot el seu
aparell d’ironia mordaç, en
una claríssima agressió perso-
nal que tenia com a teló de
fons la venjança, una ira com-

prensible si pensem en els anys
que Sèneca –canònic esnob
romà– passà en una illa que
excloïa qualsevol tipus d’acti-
vitat o distracció. La llibertat
de la peça (es podria escriure
un text parell enguany?) s’in-
tueix ja al seu mateix títol,
traduïble com Conversió d’un
carbassa (un babau) en Déu. El
seu enorme interès literari es
troba precisament en els seus
tòpics de crítica, encara per-
fectament aplicables. Sèneca
descriu amb una destresa
aclaparadora els tics del nostre
home, des del nivell més sim-
ple (Claudi era coix i un pèl
tartamut) fins a les seves para-
noies i dèries més incompren-
sibles. És així com se’ns parla
d’un caràcter colèric, d’una
por innata (comprensible) a ser
enverinat o d’una set insacia-
ble de temples i honors. També
aborda Sèneca l’origen provin-
cià de l’emperador (Claudi
nasqué a Lió) i el seu complex
d’inferioritat, que el feia repe-
tir compulsivament frases
d’Homer per a fer-se el savi.

Però Sèneca es mostra tam-
bé cruel; en un dels discursos
divins –proferit per August i
escrit amb increïble bellesa–
l’antic emperador recita les
morts ocasionades durant el
mandat de Claudi, tot recla-
mant-ne el descens als inferns:
“Aquests, senadors, que us
sembla que no pot treure’s una
mosca de sobre, matava homes
tan fàcilment com s’ajup un
gos”. En un final digne del cí-
nic Menip, Sèneca obliga
Claudi a veure el seu mateix
funeral (els sona l’escena?)

mentre descendeix als inferns,
on els executats li clamen odi:
“¿Qui, doncs, ens ha enviat
aquí sinó tu, matador de tots
els teus amics?”. Finalment,
Claudi –a qui cap advocat vol
defensar– és humiliat, gairebé
venut com a esclau, i obligat a
jugar als daus per tota l’eter-
nitat (una de les seves aficions)
amb un gobelet foradat. Qual-
sevol semblança amb la reali-
tat, en resum, és pura coinci-
dència.

Diu Bernardo Atxaga a La
pelota vasca, de Medem, que
l’èmfasi en la salvació d’una
cultura (consegüentment, d’u-
na llengua) es pot comparar a
l’actitud del col·leccionista, un
ésser recol·lector de rareses que
pretén conservar alguna cosa
que –a ulls dels altres– apa-
reix com un simple caprici es-
túpid. La col·lecció Escriptors
Llatins de la Fundació Bernat
Metge sembla seguir aquest
camí, sent només a l’abast
d’uns pocs incondicionals. Se-
ria oportú trencar aquesta
imatge, i textos com l’Apocol-
ocintosi en són un bon motiu.
Per la seva rara actualitat, o
simplement pel luxe que re-
presenta poder llegir Sèneca
–un dels millors escriptors
que ha donat la tradició– en
un català que caldria no exiliar
del carrer ni de les aules del
país. Ara que els aires de go-
vern semblen nous, ¿no seria
oportú impulsar des d’alguna
entitat pública –i en col·labo-
ració amb la Fundació– una
reedició de la col·lecció en un
format de butxaca més asse-
quible, bo i continuant la
qualitat editorial dels volums?
Seria així també més fàcil que
un públic més ampli tingués
accés als meravellosos estudis
introductoris de la col·lecció.
No és excepció el de Joan Ma-
riné Isidro, que signa una im-
pol·luta traducció del text,
amanida amb un comentari
minuciós digne dels millors
especialistes mundials en la
matèria. Tot un luxe per a una
col·lecció que mereix no pas
divinitzacions, sinó l’accés al
temple inestimablement ric
dels éssers humans que estan
tips de carbasses.


