
En darrer terme, el problema ha d'ésser re- 
solt per via pragmhtica: una oració és un 
acte mitjancant el qual el parlant afirma, 
pregunta, ordena o admira quelcom; aquest 
és un fet cabdal, que cal afegir a qualsevol 
caracterització estructural, car permet d'a- 
tribuir a una mateixa sequencia adés el va- 
lor d'oració adés el de ctrktoL, segons les 
circumstincies en qui: es produei~i?~ Entre 

25. Penseu, per exemple, en  una seqükncia 
com .La camperola-, que, entesa com el títol 
d'una novel.la, es només u n  rktol, perb que 
en  certes circumst8ncies, pot esdevenir una 
oraci6: 

1-degir Homer ,  per Jaume Pbrtulas 

La descoberta, els anys vint d'aquest se- 
gle, i per obra de Milman Parry, que la poe- 
sia d'Homer recolza, del tot o en bona me- 
sura, sobre tecniques de composició oral 
havia de comportar, per forca, una skrie de 
replantejaments d'abast considerable en la 
nostra manera d'atansar-nos al vell poeta.' 
Tanmateix, la complexitat de l'argumentació 
que porti a establir aquest fet fonamental i, 
sobretot, la poca grhcia dels especialistes 
per anar més enllh dels problemes limitada- 
ment tecnics, per ajudar el lector de bona fe 
(aquesta cbmoda entelkquia) a comprendre 
que el resultat de les seves investigacions 
podia tenir influencia -i havia de tenir-ne- 
en el procés normal de la lectura d'Hoiner, 
tot plegat ha acabat limitant les possibilitats 
de la descoberta de Parry a una mena de 
cercle viciós. A aquestes altures, fins i tot 
la disputa sobre si cal o no cal una pob 
tica específica per a encarar-se al fenomen 
oral no aconsegueix de deseixir-se d'un bizan- 
tinisme embarbussat i confús.' El que em 
proposo amb aquest paper és de veure si 
puc rescatar, del treball minuciós dels eru- 

1. Els treballs de Parry han estat recollits 
pbstumament, amb l'afegit d'alguns papers 
inkdits, a The Making of the Homeric Ver- 
se: The Collected Papers of Milman Parry (Ox- 
ford 1971). edici6 a cura d'Adam PARRY, fill 
del gran he1,lenista i també hellenista notable, 
que els fa  precedir d'una introducci6 impor- 
tant. 

2. Fites fonamentals d'aquest debat s6n, al 
meu  entendre, J .  A. No~omu~os, Toward a Poe- 
tics of Early Greelc Oral Poetry, a Studies i n  
Early Greek Oral Poetry, HSCP, 68 (1964), ps. 
45-65; J. B. HAINSIVORTH, The  Criticism o f  an  
oral Homer, JHS, 90 (1970) ps. 90-98; G. S .  
KIRK, DO we need a special [coral poeticsn i n  
order to understand Homer?, a Homer and the 
Oral Tradition (Cambridge 1976), ps. 69-85. 

l'oració concebuda com a activitat i l'esta- 
tisme de la significació -mera operació d'e- 
tiquetatge de la realitat- hi ha un salt 
qualitatiu important. Com assenyali aguda- 
ment Benveniste, ((la phrase, création indé- 
finie, varieté sans limite, est la vie m&me du 
langage en a~tione,'~ 

M. LLUISA HERNANZ 

(1 )  ( a )  Qui és? 
(b) -La camperola. 

( 2 )  -La camperola!- féu  e n  Jordi. 
26. Cf .  BENVENISTE, Les Niveaux de l'AnaIyse 

Linguistique, a E .  BENVENISTE, Problimes de 
Linguistique Générale (Paris 1966), p. 129. 

dits, un parell d'indicacions que serveixin no 
de guia per a llegir els poemes (al capdavall, 
llegir és una activitat liberal, de les poques 
que queden), sinó per a cridar l'atenció so- 
bre alguns dels trets més genu'ins, més fo- 
namentals d'Homer; trets que, per bé que 
formen part, indestriablement, de la sensa- 
ció que hom s'emporta de la seva lectura, de 
vegades costen d'especificar en el nivell de 
la plena consciencia. 

Simplificant, doncs, de manera brutal, per 
a evitar riscs com els que abans insinuivem, 
el que cal apuntar de manera prkia  és que 
la descoberta de Milman Parry prengué im- 
puls de l'anilisi interna del llenguatge i de 
la dicció d'Homer (particularment de les 
construccions de substantiu més epítet or- 
namental), anhlisi que va establir, més en- 
11h de tot dubte raonable, que els poemes 
estaven construits a partir d'un ample estoc 
de fórmules tradicionals, que cobreixen la 
totalitat de les idees i les situacions més co- 
munes i que, alhora, s'adapten perfectament 
a les seccions bisiques de l'hexhmetre ho- 
meric. Donades les característiques d'aquest 
sistema, la seva complexitat i extensió, re- 
sulta obvi que per a desenvolupar-se plena- 
ment va necessitar un període de temps molt 
llarg; d'altra banda, la seva única funció ima- 
ginable és la de facilitar la tasca a uns poe- 
tes que componien improvisant, sense l'ajut 
de l'escriptura. 

El desig de trobar una confirmació ma- 
terial, irrebatible, per a les seves teories du- 
gué Parry a emprendre una investigad6 
de camp a IugoslAvia, un dels pocs indrets 
on subsistia una poesia heroica popular, com- 
posta per cantors illetrats: uns vestigis d'o- 
ralitat residual en el si d'una societat alfabe- 
titzada. Entre els fets importants que l'es- 
tudi de la poesia dels guslars iugoslaus va 
contribuir a posar en clar el que més ens 
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interessa aquí és que la formularitat no s'e- seva ornamentació i el seu bigarrament -tant 
xerceix tan sols en el terreny de la dicció, més acusats com més notable és l'excellencia 
sinó molt especialment en el tema. Amb aixb relativa del poeta. Lord cita com a exem- 
no ens referim al fet obvi que les llegendes ple típic el cant de Les noces de SmailagiC 
que conta el poeta oral són part del tre- Meho d'Avdo Mededovic. En aquest poema 
sor de la comunitat, que com a tals eren els personatges principals disposen de ca- 
ben conegudes dels seus auditors. Del que mises i pantalons especialment historiats, so- 
es tracta és de reconeixer un principi fona- vint amb motius de dragons; de pistoles 
mental en la narrativa homerica com en la muntades en or venecih, amb diamants al 
dels iugoslaus: la seva vertebració a partir punt de mira, llargues capes de seda i plo- 
d'una serie d'unitats temhtiques, de peces malls que fins i tot fan el paper de rellot- 
bhsiques d'ordre divers que s'integren en ge, car giren al cim del casc a intervals re- 
la construcció major --des de motius molt gulars! Ens trobem, de fet, davant d'una 
concrets, com ara (per limitar-se a exemples tendencia innata de la poesia oral, que acos- 
d'Homer) els preparatius d'un banquet, la tuma a ignorar (precisament Homer fóra 
tecnica d'avarar un navili o el sobtat desfer- l'excepció més vistent a aquesta regla) la 
mar-se d'un guerrer impulsat per algun déu, tecnica d'assolir els seus propbsits a través 
fins aquells esquemes que organitzen un vast de l'economia de mitjans: al contrari, el mi- 
sector de la contalla: les disputes de dos llor poeta és el que sap <(ornar)> de manera 
capitosts, l'heroi que, o£&, es retira a les convenient el seu tema, tant pel que fa re- 
seves tendes, la venjanca d'un company cai- fertncia a l'extensió global del cant com a 
gut, les injúries al cadhver d'un enemic, el la riquesa de particulars en cada escena. En 
procés de reconeixement i reinstauració d'al- canvi, els aprenents i els mediocres, acui- 
gú que ha estat molt de temps fora, etc. Els tats pels problemes de la improvisació i de 
motius menors reapareixen peribdicament en memoritzar un material tan vast, es limi- 
el si d'un poema; els altres (si hem de fer ten a assenyalar els punts cabdals, l'ossada 
cas del parailelisme iugoslau i de les pobres descarnada de la contaila, amb una mena d'in- 
notícies que tenim sobre l'epica grega per- cbmoda eixutor. Perb al mateix temps, en 
duda) eren també trasiladables de poema a aquesta opulencia, quasi marejadora, de de- 
poema, d'un context a un altre. talis, que caracteritza els millors guslars, no 

Ara bé, qualsevol lector d'Homer és cons- cal veure-hi només una pru'ija per l'orna- 
cient, d'una manera intuitiva, que determi- mentació en si; com subratlla Lord, es trac- 
nats incidents es repeteixen, al llarg dels ta d'un mitjh d'establir una jerarquia ingB 
poemes, una i altra volta; i l'andisi de les nua i estricta, de manera que l'abillament 
anomenades <<escenes típiques, ha constitu'it del protagonista és descrit amb més minúcia 
des de sempre un capítol regular dels estu- que el del seu company i escuder, i així 
dis homerics. El que resultava nou és la pos- successivament, d'acord amb la importhncia 
sibilitat d'aplicar aquesta noció més enllh de de cada personatge. 
les repeticions literals de passatges que des- Ara bé, en el cas de la Iliada, el tema de 
criuen certs fets molt concrets; i alhora aix2, la descripció completa, ritual, de l'armament 
menava a obrir tota una skrie d'interrogants d'un heroi reapareix quatre vegades (Paris, 
sobre les virtualitats i el sentit d'una poesia 111, 330 i SS.; Agamemnon, XI, 17 i SS.; Pa- 
improvisada, a cavall de les variacions i de trocle, XVI, 131 i SS.; Aquilles, XIX, 369 i 
la recreació d'un material perfectament co- SS.) i ateny una formularitat molt més es- 
dificat. til mateix temps, hom es llan~h a tricta, que comporta un percentatge notable 
explorar, d'una manera més sistemhtica, unes de repeticions literals, mot per Les 
perspectives que la distinció tradicional, Útil variacions queden redu'ides a alguns motius 
per6 massa limitada, entre epica culta i epica concrets, que individualitzen cada escena o 
popular només deixava entreveure. li confereixen un emfasi especial; i, cosa més 

Un cop d'ull al capítol dedicat al tema 
(en el sentit tecnic que ara apunthvem) en 
l'estudi clhssic de Lord3 ens permet de veure 4. Cit., PS. 68-98. 

que el motiu que rep un tractament potser 5. Per altra banda, aquesta observaci6 es 

més similar en els poemes homerics i en pot fer extensiva a tots aquells aspectes que 
permeten una comparaci6 entre les dues &pi- 

els iugoslaus és el de l'heroi que es reves- ques. ~~~é~ algú que no hagi entes res del 
teix de les seves armes abans de marxar sentit, de les lleis d'una poesla oral pot trobar 
al combat (o, en el cas de I'epica iugoslava, sorprenent que sigui la tradici6 infinitament 
l'abillament, en termes generals, quan es pre- superior des del punt de vista estetic la que 
para per a una d'importincia). Tan- presenta una formularitat rnBs completa, la que 
mateix, en els poemes del guslars aquesta ha eliminat, ha depurat totes les variants an- 

mena d,escenes se s o ~  per la fieconbmiques; no la que gaudeix d'un grau 
notable de llibertat i de variaci6 banal cada 
cop que un motiu reapareix. Sobre aquest 

3. A. B. LORD, TIZe Singer of Tales (Carn- problema, cf. especialment G S. KIRK, The 
bridge, Mass., 1960), ps. 69-85. Songs of Homer (Cambridge 1962), ps. 83-95. 
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important, afecten només lJornamentaciÓ (ja 
sigui a través de comparances o bé perqui: 
el poeta es complau a contar la histbria, el 
ctblasóu d'alguns d'aquests arreus austres), 
mentre que tant l'ordre d'enumeració de les 
peces com les frases més ritualitzades, les 
que formen d'alguna manera l'ossada del con- 
junt, es mantenen sense alteració. Així, hom 
ens diu que Paris manlleva la cuirassa del 
seu germh Licaó; aquest detall ocupa un 
vers (111, 333) que s'acumula després de la 
menció formular de la cuirassa: en identica 
posició se'ns recordarh més endavant que 
Patrocle pren la d'Aquaes (XVI, 134) --com 
tota la resta de la panbplia, menys la llanca, 
massa feixuga per a ell. I quan AquiHes 
s'armi al seu torn, un breu excurs a propb- 
sit de la llanca (XIX, 387-391) farh pendant 
amb el que es dedicava, en el passatge de 
Patrocle, a aquesta mateixa eina d'homei. 
Per altra banda, l'especial transcendencia d'a- 
quest darrer moment, quan l'heroi més brau 
es disposa per al combat, és subratllada per 
una skrie de símils (XIX, 374 i SS.) que in- 
terrompen la flu'idesa de la narració; i la 
referkncia al casc --que tanmateix ocupa 
l'indret convencional, just abans de la llan- 
ca- és diferent i més ornada, amb el record 
que es tracta d'un present d'Hefest. I cal 
tenir present que l'armament d'Agamemnon, 
en un passatge anterior, havia seguit la pau- 
ta típica; perb el vers acumulatiu de rigor 
després de la menció de l'arnes es desple- 
gava en una llarga descripció d'aquesta pela, 
i de l'escut, el celebre Gorgoneion (XI, 20- 
40); i a propbsit de la llanqa es produia una 
variació menor: Agamemnon en prenia dues, 
capcades de bronze, resplendents. Aquest 
detall obria camí als tres versos que clouen 
l'escena, solemnes, ressonants, sobre les di- 
vinitats que embolcallen de glbria el capitost 
suprem (XI, 42 i SS.).~ 

6 .  Hom sol fer servir aquesta expressi6 -i 
d'altres de similars, com estil acumulatiu, etc.- 
per referir-se a la tecnica paratactica que re- 
geix tant la constmcció de les frases i els pe- 
ríodes d'Homer com el sencer edifici monu- 
mental del poema. Alguns crítics també fan 
servir aquests termes d'acumulació i de pa- 
rataxi amb referbncia al procés histbric d'a- 
gregacions que hauria donat origen als poe- 
mes. Cf. KIRK, H. and 0. Tradit., ps. 81-85. 

7. Cf. la versi6 de Miquel PEIX (Barcelona, 
Alpha, 1978): .Al lluny fins al cel llur bronze 
brillava. / Hera i Atena van fer esclatar un 
gran tro per dessobre / per honorar de Mi- 
cenes el rei que tant d'or recobria.. A pro- 
pbsit d'aquesta traducci6, en línies generals 
prou digna, vegeu l'article que li dedica C. 
MIRALLES a l'eAvui., (8-X-1978). Pel que fa a 
aquest passatge, perb, Peix ha sofert una pe- 
tita esllavissada: la arica en or> és natural- 
ment I'epitet de Micenes, no d'Agam8mnon. Es 
tracta de la mateixa f6rmula de VII, 180, per 
exemple; en aquest altre passatge Peix tra- 

Així, doncs, veiem que en Homer ateny la 
seva plenitud quelcom que es troba in nuce 
en la tecnica de qualsevol contalla heroica 
tradicional: vull dir l'art de combinar una 
serie de repeticions (com més fidels, més li- 
terals, millor), organitzades en escenes re- 
currents, i una, diguem-ne, jerarquització d'a- 
questes mateixes escenes. Avaluar 1'exceHi.n- 
cia particular d'Homer a partir de les con- 
vencions i els propbsits de l'oralitat -fins 
i tot en aquells casos que fa la sensació de 
transcendir-la- resulta més fhcil que no si 
prescindim d'aquesta perspectiva. El que cal 
dir, per tant, és que el tipisme dels seus 
episodis és molt més accentuat, mis estricte; 
la tecnica d'ornamentació més continguda : 
més brillant; i sobretot que el conjunt s'in- 
sereix en una estructura climhtica siviament 
calculada i que -aixb és un lloc comú de 
la crítica d'Aristbtil enqh- combina els va- 
lors dramhtics amb els purament narratius. 

Els resultats d'aquesta tkcnica, en el pas- 
satge concret que Aquilles es revesteix de 
les armes, es poden descriure amb uns ter- 
mes que només a primer cop d'ull consti- 
tueixen una paradoxa: la solemnitat hieri- 
tica, la sensació plena de la transcendkncia 
de l'instant no tenen punt de comparanca 
amb els sentiments que ens suscitava la 
mateixa acció, contada de manera similar, en 
el cas de Patrocle --quan més aviat s'assem- 
blava a una dedicació ritual, una devotio 
per salvar l'exi-rcit en períü-; i aixb a des- 
pit que, com dtiem, el segon passatge és, en 
bona part, una repetició de l'altre! El poe- 
ta de la Iliada juga a un joc molt subtil: el 
d'aconseguir que unes frases, unes expres- 
sions semblants assumeixin, per raó del mo- 
ment de la histbria en el qual s'integren, una 
significació més profunda, una mena de do- 
ble dimensió. ( I  afegim, d'altra banda, que 
per a un públic d'oients el sentiment de re- 
~et ició era. sens dubte. molt més accentuat 
iue  per a Ln lector que pot girar fuiis, com- 
parar els passatges respectius: aixb és una 
conseqüencia lbgica del fet que la reitera- 
ció se situi, per dir-ho així, en el nivell de 
l'estructura i la variació en l'ornamental.)' 
Al costat d'aquest refinament, l'enfarfec de 
vestidures, el luxe pompós de combatent bal- 
cinic amb quk un Avdo Mededovic embol- 
calla el seu protagonista no passa de ser 
una tecnica ingenua, quantitativa, per a em- 
fasitzar la importincia del moment. Perb tan 
erroni seria no adonar-se que el mateix prin- 

dueix correctament *Micenes, en or abundosa 
contrada.. 

8. Si m'és lícit apellar com a testimoni a 
una experibncia personal, en comencar a es. 
criure aquest paper em trobava sota la im- 
>ressi6 -refiat de la membria- que el per- 
centatge de variacions en l'armament d'Aquil- 
les era menor del que de fet 6s. 
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cipi de sobreornamentació opera també en 
Homer com veure en el poeta iugoslau no- 
més la pura fanfhrria, conseqü6ncia d'un 
gust una mica birbar per la digressió pin- 
toresca. Tant en un cas com en l'altre yes- 
tudi comparatiu de les diverses tradicions 
orals deixa ben clar que I'opul6ncia de de- 
talls té tot el valor d'un signe, d'un senyal. 

Des d'aquest punt de vista, un episodi 
com I'armament d'AquiBes pot ajudar-nos a 
trobar la pauta per a entendre les escenes 
típiques d'Homer: aquest instrument forjat 
en un llarg procés d'estilització i de tipi- 
ficació, que malda per engrapar un acte de 
manera essencialista, en allb que té de més 
característic, de més universal. La repetició 
de l'escena ritualitzada serveix, també, per 
a donar entenent que aquesta vegada és la 
suprema, la definitiva; perb l'escreix de sig- 
nificació no és guanyat a base de forcar les 
paraules, de sobrecarregar-les de sentit, d'u- 
na manera histribnica, sinó que depkn de la 
seva inserció en aquest indret vers el qual 
tendia, amb tots els seus meandres i fluc- 
tuacions, la contalla? En efecte, aquesta es- 
cena d'Aquilles armant-se és quelcom que 
es congria des de la ruptura de l'heroi i 
Agamsmnon -ruptura que comportava fa- 
talment la reconciliació, tan ajornada, i un 
retorn al combat. I d'una manera molt més 
immediata es tesaven vers aquest instant el 
llarg excurs sobre les armes forjades per 
Hefest 'O i I'assemblea en qui  els dos capi- 
tosts s'acorden -perqui Ia connexió entre 

9. J. FERRATI?, Dinámica de la poesia (Bar- 
celona 1968) ps. 168 i SS., fa referencia a un 
fenomen en definitiva similar quan, després 
d'afirmar que I'art classic és el que es carac- 
teritza per fer passar ala combinació de no- 
c ions~ davant de .la comunicaci6 de sensa- 
cions., posa com a exemple un passatge ch- 
lebre de la Phkdre raciniana, en cl qual un 
vers aparentment banal s'omple de contingut, 
tan bon punt recordem qui el pronuncia, les 
circumstancies concomitants. el m6n d'imoli- 

una assemblea i una acció ba ica  immediata 
és un d'aquells vincles temhtics, subterranis 
perb constants, que ajudaven el poeta en la 
tasca d'improvisació i memorització i alhora 
donaven a I'auditori el plaer d'actualitzar uns 
hhbits inconscients perb molt arrelats, des- 
prés de tants anys de sentir contar histbries. 
Per altra banda, a continuació del nostre 
passatge i emfasitzant que és Aquilles, que 
per fi torna al camp de batalla, apareix el 
motiu folklbric, antiquíssim, del cavall a qui 
un déu concedeix de parlar per a anunciar 
al seu amo la proximitat de la mort. I, en 
canvi, en el centre d'un desenvolupament 
tan complex, Homer no s'ha empescat uns 
mots nous, més ressonants o emfhtics, per 
dir que Aquilles es posh les gamberes i I'ar- 
nis, i que es penji I'espasa del muscle -uns 
mots distints dels que li fornia la tradició, 
dels que ja havia emprat tres vegades en el 
curs del poema. Una de les finalitats d'a- 
quest procediment era, sens dubte, de per- 
metre al poeta (i fins a un cert punt també a 
l'auditori) un breu respir, una mena de re- 
laxament de la tensió; perb el que a nos- 
altres ens interessa ara és el joc entre Ilen- 
guatge i metallenguatge, entre la literalitat 
de les paraules i el sentit mts ple, la nova 
dimensió que els atorga I'indret en el qual 
són emprades. I com que el llenguatge de 
tota la Ilíada és, en una mesura amplíssima, 
tradicional, la disposició amb que cal acos- 
tar-s'hi té molts punts de contacte amb la 
que suggereix I'episodi que estem discu- 
tint; passa, simplement, que en passatges 
com aquest la formularitat esdevé més tan- 
gible. 

Probablement nosaltres, lectors contempo- 
ranis, som més sensibles a aquest doble ni- 
vell dels mots (per una banda, el seu contin- 
gut immediat; per l'altra, la mobilitzaci6 por- 
tentosa que els atorga el fet de formar part 
d'un sistema de reaparicions al llarg del poe- 
ma, en punts clau i ben determinats; i més 
en el rerafons la sencera. vastissima tradi- 

cacions que pressuposa. t a '  difertncia esta-en ció que els ha conforma; tai com ara ens 
el fet que Homer recolza en un passat oral apareixen), perqu6 la literatura moderna sem- 
que for~osament hem de reconstruir de ma- bla, en alguns moments, enyorar aquesta nera imaginativa, mentre que el sistema de la 
retbrica classica que serveix de background perspectiva. Ja no es tracta, per& d'un fe- 
a Racine ens coneyt, i mCs o menys fa- nomen espontani, sinó del resultat d'una de- 
miliar; tanmateix, en un cas com en ltaltre, liberació conscient, que recolza, també, en 
la virtualitat de lrexpressi6 depkn d'una va- un gruix de tradició extraordiniria. En aquest 
riaci6 menor, un petit modulat sobre uns te- cas. oerb. llibresca. naturalment. ia no oral. 
mes perfectament 'stablerts. 

20. La forja i la descripci6 de les armes és, 
naturalmcnt, un motiu tematic. Resulta ins- 
tructiu comprovar que bastants critics del se- 
gle passat consideraven que el poeta manlle- 
vava el seu material a una composici6 ante- 
rior. Aquest punt de vista no és basicament 

cosa fa que 'el sortilegi de' la repeti: 
ció se centri bisicament en els mots, mentre 
que en el cas homeric compta especialment 
la tirada de versos, I'episodi temiitic, solcat, 
com abans remarcivem, &ampliacions i va- 
riacions menors, Per donar a entendre a que 

erroni; perb en comptes de pensar en una en1 refereixo, ei primer text que em Ve a 
adaptaci6 d'un poema a un altre, convé enten- l'esment és una curiosa narraci6, una mica 
dre que Homer treballa sobre uns motius que desconcertant, de Jorge Luis Borges -Pierre 
formen part del material tradicional a la seva ~ ~ ~ ~ ~ d ,  autor del ~ ~ i j ~ t ~ - ~ ~  on apareix 
disposici6, a punt per a integrar-se en una 
contalla d'aquest tipus. 11. Aquest conte forma part del volum Fic- 
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un lletraferit que es dedica a I'activitat in- 
sblita de reescriure, mot per mot, una obra 
clissica; no a imitar-la, ni tan sols fins al 
punt del servilisme més extrem, absolut, ni 
tampoc a intentar ficar-se dintre la pell del 
seu primer autor; sinó a tornar-la a escriu- 
re, de manera que les velles paraules es des- 
lliurin de la seva servitud al context ori- 
ginal -histbric, social, ideolbgic- i entrin 
en conjunció, s'amalgamin amb les circums- 
tincies #un creador i d'un temps diferents. 
Metdfora de la lectura o investigació irbnica 
sobre la independSncia de l'obra, un cop 
creada, fins i tot respecte al seu mateix 
autor, aquest conte pot servir per a illus- 
trar -amb una analogia no del tot arbitrhria, 
esper- la duplicitat dels mots #Homer, 
aquest joc entre un valor substantiu i el va- 
lor ade combinació)>. 

Una altra manera indirecta d'engrapar el 
mateix problema podria ser donar una ulla- 
da a algunes de les reaccions més típiques 
davant del sortilegi homeric, per a adonar- 
nos de com' tendeixen a privilegiar, alter- 
nativament, una de les cares d'aquesta du- 
plicitat en detriment de I'altra. Així. una 
sensació que qualsevol lector d'Homer ex- 
perimenta moltes vegades (i  aixb ha estat 
emfasitzat, sobretot, per la gran tradició ro- 
mintica i neohumanista) és la de trobar-se 
en presencia d'uns ipsissima verba, d'un llen- 
guatge sagrat i irreemplaqable, apte per a di- 
rigir-se (com deien els poetes del primer 
vuit-cents) als déus, a les vastes forces pri- 
mordials de la natura. La vaguetat, l'idea- 
lisme exasperat i inaferrable de moltes d'a- 
questes afirmacions ens enquimera precisa- 
ment perque darrera d'elles és fhcil, en molts 
casos, de rastrejar-hi una intu'ició autentica 
de tot allb que és fix en I'epos, del seu for- 
mulisme hieratic que s'emmotlla a la des- 
cripci6 d'escenes i episodis amb una delica- 
desa portentosa, equidistant del simple de- 
tallisme i de la impre~isió?~ Els filMegs han 

ciorzes (Buenos Aires 1956; la reimpressi6 que 
tinc a mA és del 19701, ps. 45-57. 

12. Intu'ici6 que respon a quelcom real i 
que, per altra banda, no ha deixat de tenir 
influencia e n  certs debats de carlcter tecnic. 
En  efecte, les discussions sobre el paper que 
tingué l'escriptura e n  les fases més  antigues 
de la transmissi6 dels poemes i sobre el grau 
de precisi6, d'exactitud e n  la conservaci6 d'a- 
quests dintre d'una tradici6 oral no  s6n, en  
absolut, alienes al desig d'estar segurs que 
allb que ens ha pervingut s6n les paraules 
mateixes del poeta o ,  en  tot cas, que les al- 
teracions que han sofert foren mínimes. El 
que hom fa  en  aquest terreny ( i  no  6s segur 
que sigui cosa i1,legítima) és traslladar al pro- 
blema de les condicions de la transmissi6 quel- 
com que té  m6s a veure amb la impressi6 es- 
tetica que les obres tal com actualment les 
conservem ens produeixen. Sobre aquest pro- 

maldat molt, per la seva banda, per a estal- 
viar-se una terminologia massa logomiqui- 
ca o nebulosa a I'hora de referir-se a aquesta 
remota dignitat (més ficil de ressentir que 
no d'explicar d'una manera ajustada) que 
embolcalla els poemes homerics, i que con- 
vé posar en relació amb el fet que no siguin 
producte, només, d'un geni individual, per 
extraordinari que pogués ésser, sinó del ma- 
neig hhbil i flexible d'un tresor, acumulat 
i depurat al llarg de bastants segles, de poe- 
sia tradicional. I al meu entendre un dels 
merits menys discutibles dels estudis sobre 
I'oralitat és que permeten de parlar en ter- 
mes més austers d'un fenomen tan indefmi- 
ble, i alhora tan real, com la ctdaurada llum 
#Homera, a partir, per exemple, de la pre- 
cisió amb quit la formularitat de la llengua 
i de la dicció epiques encaixen amb una vi- 
sió del món -1'heroica-, i només amb 
aquesta. 

Perb és que, per I'altre cantó, quan un 
excellent poeta americi del nostre temps" 
subratllava que Homer va emprar la pers- 
pectiva de l'espectador imaginari vint-i-vuit 
segles abans de la seva descoberta ctoficial)> 
per Henry James posava I'emfasi en I'altra 
cara de la moneda: en l'ambigua pluridi- 
mensionalitat d'un art que com cap altre que 
nosaltres coneguem és producte #un proce- 
diment, d'una tecnica combinatbria. Per a 
llegir Homer ens cal assumir alhora aquests 
dos punts de vista: per una banda, el de 
la perfecció d'un llenguatge poetic que s'a- 
justa al seu contingut d'una manera que no 
té parallel, perqui: s'ha anat depurant, refi- 
nant, al llarg d'un procés (dilatadíssim) que, 
alhora, ajudava a constituir els episodis, les 
escenes i els personatges, la sencera visió 
del món que és l'estofa d'aquest mateix 

blema, c f .  Adam PARRY, Have w e  Homer's 
Iliad?, YCeS, 20 (1966), ps. 175-216; G .  S .  KIRK, 
Horner and Modern Oral Poetry: Some Con- 
fusions, i Homer's Iliad and Ours (articles 
reeditats a H. and 0. Trad., ps. 113-128 i 129- 
145, respectivament). 

13. Ezra POUND, en  el seu ABC of Reading 
(Londres 1934; 2a ed., 1960). Pound. amb  l'es- 
til particularment inchmode i despenjat dels 
seus assaigs literaris, s'estalvia les explica- 
cions; perd e m  sembla lícit suposar que pen- 
sa, blsicament,  en  l'episodi d'Helena a la 
muralla de Troia (Iliada, 111, 139-244), Homer, 
en  efecte,  troba el m i t j l  d'evitar la descrip- 
ci6 de la cklebre bellesa que provocl la m ina  
d'una vella ciutat --descripci6 que per forca 
hauria resultat ridículament insuficient i xa- 
rona, si el poeta volia forcar la nota, i que, 
a més a més, hauria violentat les convencions 
formulars. En  comptes d'aixb, es limita a cap- 
tar aquella bellesa en  el seu reflex, en la im-  
pressi6 que fa als xarucs consellers de Priam, 
que, tanmateix, la voldrien ben lluny d'alli, 
abans que sigui, efectivament, causa de la des- 
tmcci6 de  la vila. 

Els Marges, 15. 1979. 



llenguatge; i, per l'altra banda, les noves 
qualificacions i matisos que un instrument 
verbal ja tan cristallitzat guanya a través 
de les repeticions en indrets i contextos dis- 
tints, dintre d'una sivia organització narra- 
tiva. Es a dir que, damunt del principi es- 
thtic de la construcció típica de les escenes, 
se superposa la seva integració en un edifici 
global, riquíssim d'ecos interns i de referen- 
cies creuades. Dissortadament a nosaltres ens 
és difícil d'entenáre com funcionava aquest 
joc de responsions en el si d'una poesia de 
base oral; I'analogia amb els nostres propis 
hibits de lectura constitueix aquí més aviat 
una nosa. Perb podem intuir, fent un es- 
forc imaginatiu, que el pbsit sencer de la 
tradició s'arremolina, es congria, acudeix a 
la conscikncia tant del poeta com de Saudi- 
tori, a mesura que aquell comenca a treba- 
llar un motiu concret, la versió immediata 
d'una categoria general. Sense tenir presents 

aquests delicats acords -ve a dir Lord " en 
un passatge brillant- és impossible sentir 
la vasta polifonia que devia caracteritzar i'e- 
xecució -que originiriament no es distin- 
geix de la composicib d'un poema oral. El 
meu propbsit en triar el passatge de l'ar- 
rnament dlAquilles com a nucli d'aquest 
paper era, doncs, de subratllar fins a quin 
punt, llegint Homer, ens cal tenir simulti- 
niament en compte el percentatge de repe- 
tició més o menys literal d'uns models ben 
fixats i els condicionaments que en fan, ca- 
da vegada, quelcom d'un sentit i d'una trans- 
cendtncia únics. Aquesta dicotomia pot 
ajudar-nos, penso, a encarar el vell poeta 
d'una manera alhora més fidel als pressupb- 
sits de la seva obra i més propera a de- 
terminades intu'icions i tempteigs de la lite- 
ratura contemporinia. 

14. Lom, OP. cit., p. 148; c j .  PS. 168-9. 

La teosofia a Catalunya i la seva influkncia sobre Part modernista, per Eliseu 
Trenc-Ballester 

Entorn del 1850 el magnetisme de Mes- 
mer i Puysegur, nascut al principi del se- 
gle XIX, era la forma més popular i banal 
de Sesoterisme, particularment a Franca. Va 
vulgaritzar-se, també, aleshores, l'hipnotisme 
i, sobretot a Anglaterra i als Estats Units, 
el swedenborgisme, mena de misticisme que 
consistia en una comunicació amb Déu i amb 
els Bngels, amb el món invisible, a través de 
Sextasi i de la pregaria, sense recórrer als 
rituals migics tradicionals. L'espiritisme va 
créixer durant la decada dels cinquanta. El 
liones Rival, amb el pseudbnim d'ctAllan 
Kardec,, el propagi a Franca, vers i'any 
1856, com a religió, mentre que les germa- 
nes Fox ho feien als Estats Units (spiritua- 
lism). L'espiritisme fou predicat per tot Eure 
pa, i a Barcelona tingué bastants adeptes, 
agrupats entorn de la msdium Amilia Do- 
mingo Soler i de Torres Solanot. L'any 1860 
es publiquen a Franca tres Uibres importants, 
que demostren la moda dels temes esoterics: 
La Magie et l'rlstrologie, de I'universitari 
Alfred Maury, Histoire du Merveilleux, de 
Louis Filguier, i Histoire de la Magie, d'ctEli- 
phas Levi,, pseudbnim d'Alphonse-Louis 
Constant, personatge misteriós, mag, que 
I'any 1854 havia conegut, a Londres, Bdwer 
Lytton, un dels mestres de la Societas Rosi- 
cruciana, autor de Zanoni, editat ja l'any 
1842, que entenia la ciencia migica com una 

recerca de la unitat, de la cohesió absoluta, 
com un esforc per a posar fi al caos i al 
desordre instailats per la societat dels ho- 
mes. La maconeria no s'acontenta tampoc 
amb activitats polítiques i torna a les fonts: 
les nombroses obres de Ragon de Bettignies, 
dedicades a I'orígen místic de l'orde, circu- 
len i són difoses en les lbgies, Es notable 
que aquest interks per la migia, la chbala, 
la bruixeria (La Sorciere, de Michelet, 6s 
del 1862) i l'alquímia sigui contemporani del 
desenvolupament del materialisme i del 
positivisme (el Cours de philosophie positi- 
ve, d'Auguste Comte, havia estat publicat el 
1842), com a reacció contriria al qual pot 
ésser interpretat. 

e s  dins aquest context histbric que, els 
anys 1870-1880, es manifesten dues noves 
formes d'esoterisme: l'ocultisme i la teoso- 
fia. El primer, l'ocdtisme, es presenta com 
l'hereu d'una llarga tradició occidental que, 
a través dels Rosacreus i del martinisme, re- 
munta a la cibala i, més lluny encara, als 
textos sagrats d'Hermes Trismegiste. Els anys 
vujtanta aquests estudis tingueren una re- 
natxenca: Stanislas de Gualta publica Au 
seuil du mystere (1886), i el Dr. Encausse 
(ctPapus)>) edita Les classiques de la Kabbale: 
le Sepher Jerirah (1887). Els ocultistes no 
s'acontenten de transmetre les tradicions de 
saviesa i volen reconciliar, en una síntesi no- 
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