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Europa, el vell continent on va néixer la civilització occi-
dental, aquests dies es troba en la disjuntiva de de cidir si
vol acollir uns valors que consideràvem intocables, els
drets humans, o si esdevé una comunitat econòmica sal-
vatge, com el toro blanc en què es va convertir Zeus per
posseir la bella Europa, filla d'Agènor i Telefaassa. S’hi
troba per diversos motius, però  avui parlem de refugiats
solament. Així, en aquestes pàgines trobareu una reflexió
sobre la llei antiga de l'hospitalitat, sagrada per  a la Grècia
arcaica i institucionalitzada per la clàssica.

També hi trobareu una mostra de com el català va ser
una llengua normalitzada i plena a la baixa edat mitjana,
cosa que demostren les traduccions d'un autor llatí, Sèneca.
També els autors clàssics ens recorden la plenitud de la
nostra llengua. 

El dia 4 de març va morir Dolors Condom i Gratacós,
catedràtica de llatí i col·laboradora d'AURIGA des dels
primers números. El dia abans havia fet 90 anys. Hem vol-
gut retre-li homenatge tornant a publicar el seu article per
a la secció de Sibil·la, que vam mantenir els anys 2000 i
2001 en què demanàvem repondre a la pregunta “què
n’espereu del món clàssic el segle XXI”. Reposi en pau i en
la nostra memòria.

Us recordem que ja és oberta la convocatòria dels XXIV
Premis Auriga, les bases dels quals trobareu en aquest
número, i també la convocatòria per presentar comunica-
cions en el XII Fòrum Auriga.

Finalment, anunciar-vos que un any més, l'AURIGA
serà present a Tàrraco Viva en un estand. Serà una bona
ocasió per saludar-vos personalment.

Montserrat Tudela i Penya
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En el número 78, d’octubre de 2015, d’AURIGA, el
professor José Luis Bartolomé posava en relleu les enor-
mes potencialitats literàries d’Empúries. No cal insistir, i
menys encara des de les pàgines de la revista que ens
acull, en el paper crucial d’Empúries per a la creació del
mite noucentista de la Catalunya grega, un mite que, en
bona part, deixà de ser-ho a mesura que avançaven les
excavacions endegades per la Junta de Museus i sortien
a la llum restes tan impressionants com l’estàtua d’Ascle -
pi, que ens entroncaven directament amb el nostre irre-
nunciable passat grecoromà.

Com és fins a cert punt lògic, aquest jaciment –el més
visitat de Catalunya– ha despertat, en bona part, un
interès exclusivament històric i arqueològic, i s’ha con-
vertit en lloc de pelegrinatge de tots aquells que volen
conèixer les arrels més pregones de l’ànima catalana. No
és menys cert, però, que Empúries, des de principis del
segle XX, ha captivat plomes de la categoria de Jacint
Verdaguer o Caterina Albert. El gavadal de proses i poe-
mes, de novel·les històriques i fins i tot de peces teatrals
de temàtica emporitana és realment considerable. No hi
ha gènere literari que, d’una manera o altra, no se n’ha-
gi fet ressò. Empúries, doncs, és també el punt de parti-
da i arribada d’un viatge no només històric, sinó també
literari. Així les coses, és del tot justificat parlar de la ciu-
tat grega i romana d’Empúries –i del seu Museu– com
del centre d’una geografia lírica, les línies mestres de la
qual han estat ja traçades per alguns assagistes abans de

J. L. Bartolomé, amb qui iniciàvem aquest article. Així,
l’any 2003, Jordi Pla dedicà a Empúries un capítol de
l’Atles literari de les terres de Girona, on oferí el primer
resum comentat de les principals aportacions literàries
sobre l’Escala i Empúries. I cinc anys més tard, aquests
i altres textos foren aplegats i traduïts al grec per nosal-
tres mateixos –en col·laboració amb el poeta Fedon
Khatziandoníu– en un llibret titulat Vetusta eufonia:
textos literaris sobre Empúries, que constituí el quinzè volum
de la sèrie “Autors a l’Institut Cervantes d’Atenes”, insti -
tució que aleshores dirigíem. Totes aquestes experièn-
cies conviden el lector a endinsar-se en la realitat lite rà -
ria d’Empúries, per bé que no són pròpiament itineraris
literaris, organitzats com a tals i vinculats a espais emble -
màtics de la ciutat grega i romana d’Empúries o a peces
concretes del seu museu.  

En els darrers anys han proliferat arreu del país les
anomenades rutes literàries, entorn de les quals s’han
articulat iniciatives ben lloables, com ara Espais escrits:
Xarxa del Patrimoni Literari Català. De vegades, aquests
itineraris de la paraula són fruit de la commemoració
puntual d’una efemèride, mentre que d’altres s’han con-
solidat com a oferta estable tant d’ajuntaments com
d’institucions culturals i literàries d’ampli espectre. Des
de l’itinerari Pons, a Illa del Riberal, a la Catalunya del
Nord, fins a l’Espai Joan Fuster, de Sueca, al sud, i des
del projecte Menorca, illa de literatura o l’Espai Jesús
Moncada, de Mequinensa, a llevant i ponent dels terri-

LA PARAULA EN EL VENT: 
GUIATGES HISTORICOLITERARIS A EMPÚRIES

Eusebi Ayensa

Vista aèria de la Neàpolis d’Empúries amb un grup d’alumnes de batxillerat participant en el guiatge historicoliterari per aquest jaciment
(Fotografia de Xabier Rodríguez)



toris de parla catalana, aquestes rutes literàries compar-
teixen l’afany per donar a conèixer el llegat d’un autor o
d’un aplec d’autors, tot convidant el lector a fer una lec-
tura –en el sentit estricte del terme– de molts indrets de
la geografia catalana (vegeu en aquest sentit el nostre
article “Poesia més enllà de l’aula: Els itineraris de la
paraula”, publicat en el número 674, de febrer de 2016,
de la revista Serra d’Or, pp. 26-30).

Des del Camp d’Aprenentatge d’Empúries, dependent
del Departament d’Ensenyament, conscients del paper
tan rellevant que té aquest jaciment arqueològic en els
plans d’estudi tant de primària com de secun dària i,
sobretot, de batxillerat (per a les assignatures de llatí
i grec, principalment), hem endegat un projecte de guiat -
ges històrics i literaris a Empúries que, a la pàtria de la
tramuntana, hem convingut a titular –amb permís de
Josep Carner– “La paraula en el vent”, i dels quals ja
circula una gravació a Youtube (vegeu Guiatges Historico -
literaris. La paraula en el vent).

El nostre afany no és en absolut arraconar ni, menys
encara, substituir els guiatges tradicionals, que han de
seguir essent el moll de l’os de tota visita a aquest jaci-
ment emblemàtic de Catalunya, sinó enriquir-los amb el
recitat, pels alumnes, de textos significatius de la litera-
tura grega, llatina i catalana davant d’espais concrets de
la ciutat grega i romana o davant d’algunes peces espe-
cialment rellevants del seu museu. En uns plans d’es -
tudi excessivament compartimentats, on els projectes
transversals sovint no tenen cabuda, els guiatges que
aquí presentem són una aposta clara per trencar motlles
i per dotar aquelles venerables pedres d’un discurs lite-
rari que, molt abans de nosaltres, alguns dels escriptors
més rellevants de la literatura catalana ja s’han compla-
gut a acordar-los.

Aquests itineraris, que en el present curs acadèmic
han estats posats en pràctica, de manera experimental,
amb set instituts de la província de Girona que ens han
visitat i que el proper curs s’oferiran a tots els instituts
de Catalunya (que els podran sol·licitar durant el perío-
de d’inscripció, del 15 al 31 de maig), s’articulen en base
a dos models diferenciats segons el nivell educatiu dels
alumnes que atenem (per bé que la selecció d’un o altre
itinerari és deixada sempre a criteri del professor o pro-
fessora sol·licitant). Per als alumnes d’ESO (molt espe-
cialment dels seus tres primers cursos), els textos selec-
cionats provenen d’obres catalanes, signades per autors
de la categoria de Jacint Verdaguer, Caterina Albert,
Manuel Brunet, Carles Fages de Climent, Josep Pla i
Joan Margarit, entre d’altres. Per a 4t d’ESO i més espe-
cíficament per a batxillerat (nivell per al qual els nostres
guiatges tenen com a principal objectiu fornir als alum-
nes la informació necessària per superar amb èxit, en
relació al tema d’Empúries, les proves de selectivitat de
grec i llatí), hem optat per recórrer a autors grecs i lla-
tins, tant a aquells que es refereixen específicament a
Empúries (Estrabó i Livi) com a aquells que descriuen
escenes i espais que tenen un correlat directe en aquesta
antiga colònia grega. Aquest és, per exemple, el cas
d’Alceu i Eurípides (per a escenes de convit el primer i
per al famós mosaic del sacrifici d’Ifigènia el segon),

Alumna de l’Institut Cendrassos, de Figueres, recitant el poema
«Sacerdot del temple de Serapis», de Konstandinos P. Kavafis,
davant del Serapèion d’Empúries (Fotografia de Xon Vilahur)

Petroni (per als triclinis de les domus romanes), Sèneca
(per a l’espai de les termes) o Ciceró (per al fòrum i, més
específicament, per a la cúria).

Convençuts, però, que tan clàssic és Sòfocles com
Elitis, hem donat també entrada en els nostres guiatges
a algun autor grec modern, per ressaltar així la continuï-
tat d’una llengua (la grega) i d’una tradició que no s’han
estroncat des de temps d’Homer. Així, el text seleccionat
per ser recitat davant del temple de Serapis –fundat per
un ciutadà alexandrí anomenat Numas al segle I aC– és
el bell poema “Sacerdot del temple de Serapis”, escrit,
vint segles després, per un altre alexandrí, Konstandinos
P. Kavafis. I davant de l’estàtua d’Asclepi, és el poeta
Iannis Ritsos (1909-1990) qui ens dóna la pauta per refle-
xionar breument sobre el tema etern de la vida i de la
mort: 
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A molts féu tornar de l’Hades –a Orió, al Tindàrida, al bell Hipòlit, 
que havia caigut del carro. La gent es meravellava:
savi o mag, home o déu? Es multiplicaven les ofrenes d’or,
tota la vall, als peus de l’Aracneu, era un jardí famós:
estàtues, altars i capelles, un estadi, el teatre de Policlet,
esteles de marbre que proclamen els seus miracles, i una excelsa

estàtua seva, criselefantina, obra del pari Trasimedes.
El seu culte

ben aviat s’estengué a Cos, a Paros, a Tègea, a Megalòpolis,
a Corint, a Atenes, a Mantinea i fins a Pèrgam. Els déus 

el van envejar molt, sobretot Hades (arrabassar-li
el botí de la cacera!), i no li ho van perdonar. Davant dels propileus

del seu temple, va ser fulminat una nit.
Ara ens queden,

orals o escrites, les seves prescripcions, les seves herbes secretes, 
el morter;

però, per damunt de tot, aquell record de la mort en altre temps vençuda,
i un enorme ofidi de marbre entre les ortigues de l’antiga Epidaure.

Amb aquest projecte, doncs, la paraula, la paraula viva de Maragall, s’agermana amb la història per reivindicar, un
cop més, el paper clau d’Empúries en la configuració de l’ànima de Catalunya.

Vista aèria del fòrum romà d’Empúries en el decurs d’una visita d’alumnes de batxillerat (Fotografia de Xabier Rodríguez)




