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El filòsof Marc Tul·li Ciceró va viure entre el 106 i el 43 aC

Fràgil romanitat
A S S A I G

B E R N A T D E D É U

M.T. Ciceró, El somni d’Escipió
i L’amistat. Versió i edició de
Marc Mayer. Edicions 62.

Barcelona, 2003.

S
i existeix un imagi-
nari filosòfic suscep-
tible de ser resumit
sota el rètol cultura
occidental i cristiana,

aquest ideari té com a pare
Ciceró. L’Occident actual es
fonamenta en la projecció
històrica d’una paradoxa ben
antiga: en primer terme (com
ha recalcat encertadament
Rémi Brague a Europa, la via
romana) se sosté en la romani-
tat, és a dir, en l’assumpció de
la pròpia cultura com a dege-
neració respecte a l’excel·lència
d’un passat no tan sols in-
comparable, sinó irrepetible
(Grècia). D’altra banda, Occi-
dent és conscient que aquest
ideal –cas que fóra practica-
ble– només tindria sentit en el
context d’una tirania dels mi-
llors, d’una tecnocràcia in-
compatible amb l’igualitaris-
me polític que pregona la frà-
gil veu del segle XXI.

El pensament de Ciceró
s’ordeix en l’emergència d’a-
questa contradicció, tot just
en el precís moment en què la
cultura hel·lènica –l’elit dels
acadèmics– només pot esdeve-
nir romana (imperial), en què
el diàleg entre els millors
(Plató) ha d’acabar inexora-
blement embrutat als seients
d’una àgora sovint tacada de
sang i –finalment– en què la
filosofia no pot deixar d’esde-
venir oratòria o, en altres pa-
raules, política. Aquesta crisi
aflora en el cor de l’obra cice-
roniana; encert total és, per
tant, editar conjuntament du-
es peces (El somni d’Escipió i

L’amistat, en una impol·luta
versió de Marc Mayer) que re-
flecteixen perfectament –en
la seva separació cronològica–
una escissió de la qual l’autor
no va poder escapar.

L’any 54 aC, als 53 anys
d’edat, Ciceró redacta la seva
gran obra política, el De Repu-
blica, diàleg estructurat en sis

llibres dels quals només en
restà una part, coneguda i ci-
tada com el Somnium Scipionis.
Com havia posat de manifest
als seus escrits retòrics (De
oratore libri III), Ciceró enalteix
la figura del polític en tant
que individu que entrega la
seva vida al servei de la ciutat
–la Res publica– i la retòrica

del qual (que incloïa coneixe-
ments històrics, literaris i ju-
rídics) és la porta d’entrada al
cor del poble. El Somnium Sci-
pionis troba una traducció ex-
pressa en la grega voluntat
d’unió entre natura, raó, llei,
dret, jurisprudència i divini-
tat, reunit sota el teló de fons
d’un culte exprés als mores
maiorum –literalment– als
costums dels més vells. Per al-
tra banda, el De amicitia –un
diàleg amb els mateixos pro-
tagonistes que l’anterior, però
escrit pels volts del 44 aC–
descriu la figura del vir bonus
mentre perfila l’amistat amb
una característica –afectivitat
en l’estimació– que mai no
trobem en la noció llatina ar-
caica del terme tot antepo-
sant, nogensmenys, la lliber-
tat de la pàtria i l’imperi a la
vida de l’amic. La política i
l’ètica individual se separen
sense retorn possible.

CANVIS EN CICERÓ
Què ha canviat en el temps
que separa aquestes dues
obres? En primer lloc, la vida
del nostre home; el divorci
amb Terència, la mort de la
seva filla Túlia, la nul·litat en
la influència política romana,
etcètera, fets que portarien al
gran príncep romà (!) a es-
criure’s una consolació. Pa-
ral·lelament, tal com se’ns
mostra a les Academica, ens
trobem davant d’un nou con-
cepte de filosofia –de la nova
acadèmia– que proclama la
seva ignorància eidètica, inte-
ressant-se per tot allò versem-

blant sense declarar res com a
vertader, mentre fuig del dog-
matisme apriorístic: els nous
acadèmics són uns grans opi-
nadors que no poden ser savis,
però que tampoc són escèp-
tics. L’elitisme de la filosofia
transita ara del binomi veri-
tat-fals (propi de la dialèctica)
cap a una nova dualitat que es
troba en la definició d’amis-
tat, representada pels contra-
ris virtut-vici. I aquí està el
fracàs del nostre filòsof, i
també la seva condició de
clàssic; somniar un ciutadà ac-
tiu de polis i una elit de princeps
en el context d’un entorn so-
cial que necessitava nous mots
i conceptes relatius al nou
dret imperial i la seva tecno-
cràcia buròcrata, estructura
on el polític no seria ja sinó un
funcionari més de l’Estat. Però
Ciceró no va renunciar a la
seva tradició i vocabulari clàs-
sic; conseqüentment, el seu
consolat fou un exemple de
manipulació i demagògia en
pro de la guerra civil, pura
anticipació de les característi-
ques de la política governa-
mental moderna.

És potser aquesta contra-
dicció, curiosament, el que fa
que Ciceró hagi estat tan llegit
i traduït al nostre país. No ens
trobaríem també nosaltres en
l’escissió entre un vocabulari
polític vuitcentista i una rea-
litat que reclama noves pa-
raules, idees i accions? Com
diria John Cage, una magnífi-
ca pregunta com aquesta no
mereix ser espatllada amb
una resposta.

El soldat i les roses

N A R R A T I V A

S U S A N N A R A F A R T

M. Rosa Font,
L’ànima del freixe.

Barcanova.

Barcelona, 2003.

L
a guerra de Melilla
entre els espanyols i
les cabiles del Rif
l’any 1909 és el mo-
ment històric nuclear

d’una família rural de l’Em-
pordà a principis de segle XX.
Com és sabut, el govern d’An-
toni Maura provocà la mobi-
lització de les classes populars
cap a la guerra, mentre que els
fills de les famílies benestants
se’n van poder desentendre
pagant una bona suma de di-
ners. El descontentament de
la gent va provocar els esde-
veniments de la Setmana Trà-
gica a Barcelona. Tots aquests
fets inspiraren l’esqueixa-
ment expressionista a Luces de

Bohemia, de Valle-Inclán. Tan-
mateix, la guerra del Marroc
ha ocupat després, amb més
centralitat, les obres de José
Díaz Fernández, Ramón J.
Sender i Arturo Barea.

LLIGAMS AMB LA NATURA
En la novel·la de la reconeguda
poeta Rosa M. Font, els suc-
cessius habitants del mas Ver-
dera, situat a l’Alt Empordà,
mantenen uns lligams estrets
de diàleg i complicitat amb la
natura que els envolta i, com
ella, viuen i moren segons els
cicles que els toca de recórrer.
Antoni, el protagonista, és el
descendent d’una família en
què la follia, la llibertat i l’e-
lement màgic han dominat.
Però l’estigma que l’identifica
en el seu arbre genealògic no
el converteix en un heroi de
guerra, perquè aquesta histò-
ria no té herois, només el flux
de les coses que passen i es-
tronquen vides reals. La poesia
emergeix en aquesta existèn-

cia comuna i intranscendent
de la pagesia, en què el pai-
satge funciona com una es-
tructura de vasos comuni-
cants entre els vius i els morts
i les forces tel·lúriques, i en
què els fets històrics vénen a
arranar aquesta indistinció
orgànica que hi ha entre na-
tura i home.

El fet més remarcable és el
lirisme compartit per figures
femenines i masculines. Tot i
que el tronc central l’ocupen
les dones –que sempre surten
de l’estereotip convencional–,
els seus companys de viatge
participen igualment de la
força dels indicis i dels ele-
ments premonitoris. És en
aquest sentit que trobem la
presència d’un seguit de sím-
bols que actuen amb eficàcia
en el seu paper de crear cor-
respondències entre el passat i
el present. Aquests elements
es comporten com les bran-
ques d’un mateix arbre, en
idèntica tessitura amb els

personatges. Tot i que, per ells
mateixos, no desencadenen
fets, comuniquen el mode dels
esdeveniments.

L’ànima del freixe és una obra
amb una gran solidesa de re-
cursos. El temps flueix crono-
lògicament fins als conflictes
que desemboquen en la Set-
mana Tràgica, però amb la
mateixa permeabilitat que té
la terra xopa de pluja. I la
història hi és com a referèn-
cia, d’una manera lateral, tot i
la documentació que hi pugui
haver al darrere en la descrip-
ció dels combats del Rif i de les
vicissituds dels soldats. Perquè
de fet, la guerra no trenca els
fils materns entre el lloc d’o-
rigen i el personatge central.

RECERCA DE LA LLIBERTAT
D’alguna manera, Rosa M. Font
poua d’una altra gran novel·la,
Quanta, quanta guerra, de Mercè
Rodoreda. El viatge poètic d’A-
drià Guinart a la recerca de la
llibertat, amb el fons sonor

dels esdeveniments històrics,
sense tocar-los mai, ha d’haver
inspirat per força el treball de
l’autora de Sant Pere Pescador.
Hi ha, veritablement, una em-
patia entre totes dues ficcions,
perquè, si bé és cert que Font
parteix d’una realitat familiar
heretada, també és cert que la
voluntat d’explicar un món
s’artitza a partir d’un lirisme
contingut i molt calculat, sen-
se efectismes. D’aquí que el
gest i el detall siguin impor-
tants tant en els personatges
de Cecília, Berta i Mercè, com
en els de Martí, Josep i Antoni.
La taca al front d’Adrià Guinart
i la taca en forma de fulla de
Berta i d’Antoni funcionen
com un mecanisme semblant
en la diferència entre aquests
éssers i la resta. Els personatges
de Font no fugen, tenen temps
per viure una única vida, un
únic desencert. Es construei-
xen a base de generacions i la
seva essència és sempre man-
llevada.

Amb L’ànima del freixe es re-
cupera una tradició que recula
fins a Solitud, a la qual hi ha
més d’una picada d’ullet en el
tractament dels marginats.
Font, però, troba un estil pro-
pi, poètic i àgil amb el qual es
descriu la condició humana
sense judicis ni restriccions.


