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Ús i abús dels clàssics

Jordi Llovet

Em fa que I'adaptació que Peter Sellars presentarà la pròxima setmana, a Barcelona, de la tragèdia
d'Eurípides, Els fills d'Hèrcules, confirmarà aquella coneguda dita de Walter Benjamin, segons el qual
(Tesis de filosofia de la història), "no hi ha document de cultura que no ho sigui al mateix temps de la
barbarie", en el sentit que la recuperació d'un clàssic antic, com el tràgic grec que avui fa al cas, pot
convertir-se fàcilment en un fet cultural notabilíssim (diuen que ho és, els qui l'han vist), però ensems un
acte de traidoria al text original del dramaturg de Salamina. Algú degué fer-li parar I'atenció al
rocambolesc Perot Sellars sobre el contingut, per sobre, d'aquesta tragèdia, i l'home -que ja n'ha fet de
molts colors; entre altres amb Wolfgang Amadeus Mozart-, va i s'atreveix, i és ben legítim, ja ho hem dit,
a oferir-ne una lectura molt posada al dia, en que Euristeu es converteix en Bush, el president dels USA,
i els fills d'Hèrcules en iraquians, palestins, refugiats, expatriats, sense-papers i allò que calgui; perquè,
posats a fer, embolica que fa fort i endavant les atxes. L' espectacle, que no falti, i, si no, que li diguin a
Calixto Bieito o als Furiosos Baus.

La història que narra Eurípides és la dels fills d'Hèrcules, tutelats per Iolaos, expulsats un dia d'Argos i
Micenes per Euristeu. EIs fills d'Hèrcules es refugien, llavors, al temple de Zeus, a la ciutat lliure de
Marató (no Mataró, que consti; la cosa ja fóra per llogar-hi cadires!), i I'apàtrida lolaos, que diu, amb
molta d'avinença, "si no tenim ciutat, la vida ens queda", hi demana la protecció de Zeus, de la mare
d'Hèrcules, Alcmena, i de tots els ciutadans de l'Àtica: "Es una terra lliure aquesta on hem vingut".
Parlamenta aquest amb un herald dels atenencs i li recorda que es troba refugiat, si no a la catedral de
Barcelona, en un temple de Zeus, i que no escau als atenencs "treure aquests pobres suplicants de llur
altar". Tanmateix, Euristeu furiós declara la guerra als atenencs, en un intent d'anorrear els fills
esgarriats, sia els heràclides, i Demofont, tirà d' Atenes, rebla el caràcter hospitalari de la seva terra, i
diu: "La seu dels números ofereix recer a tothom", i decideix de fer la guerra per honorar la llibertat dels
desgraciats. Pugen d'Argos i Micenes Euristeu i la seva colla, i una de les "rebels", Macària, s' ofereix en
sacrifici preceptiu per fer propici el fato. S'arma Iolaos amb un ames, boti de guerra, que hi ha al temple,
surt a batalla, i, meravella, pot més la virtut seva que la força dels argòlides: Euristeu és derrotat, portat
davant la rencorosa Alcmena, i llavors es produeix allò més sorprenent de I'obra euripidiana, aspecte
que m'agradarà veure com resol l'amic nord-americà: lolaos I'havia pintat com un ésser execrable, i
resulta que és un home carregat de dignitat, que accepta la mort que se li imposa en benefici del nom
de la ciutat nadiua... i fins i tot per a glòria de la ciutat d' Atenes, enemiga: és sabut que els grecs només
es guanyaven una relativa glòria eterna si se I'havien guanyada dins el marc de la ciutat, primer.

L'argument, com era d'esperar en un tràgic de tan gran categoria com Eurípides, no és, doncs, senzill
com sembla. Ara bé, la temptació de transvestir la vella història -que els atenencs degueren veure cap a
l'any 426 o 25; després, doncs, de la batalla de Marató i del saqueig de Platea en que els d'Esparta van
cometre, certament, un crim d'ingratitud política (Tucídides, 1, 71; ID, 54}- és enorme. Convertir Euristeu
en un extorquidor, un imperialista, colonialista, misògin i tot el que vulgueu, sembla una incitació massa
poderosa perquè Peter Sellars la menystingui, atès, és clar, la seva trajectòria; però ja es veurà. Diuen
que l' adaptació és de gran bellesa -naturalment, ningú no porta túnica, ni faldilla ni coturns els d' Argos i
els d' Atenes; i la militarització o la secularització de I'obra deu seguir la llei que ja fa temps que es veu
als grans teatres d'òpera del món occidental, amb creus gamades o sense elles, amb uniformes nord-
americans o no-, però em fa, i perdoneu que sigui un judici apriorístic, que la noblesa d'Euristeu, ben al
final de I'obra, que dóna la vida tant per la 'seva pàtria com per la pàtria deIs enemics seus, deu
transformar-se en una qualsevol bestiesa, per fer feliç tothom, per fer més progressista el Fòrum, i per
fer honors a totes la falòrnies que sabem. Regalarà una llàgrima amb un sentit equívoc als sense-
papers desallotjats del temple ara fa poc, si ho veuen: o bé creuran que se'ls ha fet justícia mitjançant el
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tràgic grec, o bé que s'han rifat altra vegada de la misèria dels apàtrides, que no coneixeran a
Barcelona, ai las, la redempció que van tenir els heràclides.


	Ús i abús dels clàssics
	
	Jordi Llovet



