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CURSOS	FUNDACIÓ	FITA	

EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA	

Part	primera	

	

D’ON	VENIM	LLUNYÀ	
Sessió	nº	7	(1,	III,	2017)	

	

L’HEL·LENISME	
J.	Jubert	Gruart		

	

Epocalitat	i	localitat	
	

Introito/	rememorització	

Fa	4.500	anys,	en	un	poema	(de	Gilgamesh),	gestat	al	llarg	de	2.000	anys,	uns	humans	
deixen	constància	de	la	seva	consciència	de	ser	mortals	i	de	la	seva	por	al	“més-enllà”.	

Després,	fa	2.800	anys,	vingueren	els	grecs	i,	al	llarg	de	500	anys,	petites	ciutats-estat	
en	guerra	permanent	entre	si,	aconseguiren:		

1. Donar	 forma	 escrita	 (s.	 VIII	 a.e.a.)	 a	 Ilíada	 i	Odissea,	 els	 anomenats	 poemes	
homèrics,	producte	d’una	lenta	gestació	de	més	de	1.500	anys.		

2. Hesíode,	 a	 les	 primeries	 del	 s.	 VII	 a.e.a.,	 recopilà,	 a	 Teogonia,	 el	 pensar	
fantàstic	(mític)	dels	pobles	grecs	sobre	l’origen	de	tot	(déus,	cosmos,	forces	de	
la	natura	i	humans).	

3. Suprimiren	els	reis.	

4. En	 plena	 època	 arcaica,	 s.	 VII-VI	 a.e.a.,	 en	 diferents	 ciutats-estat	 de	 la	 costa	
oriental	del	mar	 Jònic,	 en	època	d’oligarques	 i	 tirans,	es	gestaren	els	primers	
codis	 legislatius	escrits	 i	apareixen	els	primers	humans	que	pensaren	sobre	 la	
natura	física	del	món	(els	anomenats	presocràtics).		
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5. Un	d’aquest	pensadors,	Parmènides,	plantejà	la	qüestió	del	ser	o	“presència”	(i	
el	no-ser).	

6. A	la	segona	meitat	del	s.	V	els	sofistes	es	posaren	a	pensar	raonadament.	

7. A	la	Magna	Grècia	(Sicília),	s.VI,	Pitàgores	(el	fosc)	i	el	pitagorisme,		s’inventaren		
l’ànima	i	el	verí	de	les	Idees	(el	sistema	italià).	

8. Heròdot	d’Halicarnàs	(s.V)	procedí	a	fer	història,	“per	tal	que	els	esdeveniments	
dels	 homes	 no	 s’esvaneixin	 amb	el	 temps”);	 trencant	 la	 tradició	 d’escriure	 en	
vers,	ho	feu	en	prosa.	

9. Una	d’aquelles		petites	ciutat-estat,	Atenes,	permanentment	en	guerra	amb	els	
seus	veïns,	vol	 ser	engolida	pels	perses	 i	de	 forma	 inversemblant,	a	 l’any	479	
a.e.a.,	el	nan	(Atenes)	derrota	a	l’imperi	(Pèrsia).	

10. Atenes	inventa	una	forma	assembleària	de	govern	-nova,	complexa	i	insòlita-	a	
la	 que	 anomenen	 “democràcia”,	 en	 la	 que	 els	 ciutadans	 tenen	 tot	 el	
protagonisme	 (i	 ja	 no	 només	 un	 nombre	 reduït	 d’aristòcrates	 i	 grans	
propietaris).	

11. A	 Atenes,	 també,	 apareixen	 dos	 referents	 bàsics	 del	 pensar	 occidental:	
Sòcrates	i		Plató	(l’estranya	parella).	Amb	Plató,		gran	mentider	emmetzinat	pel	
verí	de	 les	 Idees	pitagòriques,	es	gesta	 la	gran	ensarronada	 (la	TGRD	o	 teoria	
general	de	la	realitat	dual).	Aristòtil,	agent	de	Macedònia,	preparà	el	personal	
que	havia	de	salvar	la	cultura	hel·lènica	en	expandir-la	en	l’hel·lenisme.	

	

Després	dels	grecs	vingueren	el	macedonis	(amb	Alexandre)	

Amb	Alexandre	(s.	IV),	Macedònia	engoleix	els	grecs	i	les	petites	(relativament)	ciutat-
estat	s’enfonsen	o	declinen	(sota	l’ocupació);	llevat	d’Atenes,	no	es	tornarà	a	deixar	el	
govern	“en	mans	d’inexperts	escollits	per	sorteig”1.	

Macedònia	també	engoleix	Pèrsia	(que	havia	volgut	engolir-se	els	grecs)	i	va	més	enllà	
(fins	Egipte	i	la	Índia).	

A	 la	 mort	 d’Alexandre,	 l’Imperi	 macedoni	 es	 fragmenta	 en	 sub-imperis	 (Grècia-
Macedònia,	Egipte	ptolomeic	 (el	 regne	 làgida),	 selèucides	babilònics,	el	 regne	atàlida	
(Pèrgam).	

S’estableixen		noves	formes	de	monarquia.	

Orient	poc	aportà	de	significatiu	a	la	tasca	del	pensar.	

A	 l’Atenes	 ocupada	 continua	 l’aristotelisme	 i	 el	 platonisme,	 que	 experimenten	
diferents	diàspores.	
                                                
1	José	María	Valverde,	Vida	y	muerte	de	las	ideas,	Ariel,	Barna.,	2008,	p.	47.	
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Noves	 escoles	 especulatives	 post-socràtiques	 fan	 sentir	 marginalment	 la	 seva		
modalitat	de	pensar:	

- cinisme	(Arístip,	Antístenes	i	Diògenes...),		

- escepticisme	(Pirró	d’Elis...),		

- epicureisme	(Epicuri...)	

- i	apareix	un	incipient	i	influent	estoïcisme	(Zenó...)		

“La	filosofia	es	torna	privada”.	

I	la	magna	obra	d’Aristòtil	i	dels	grecs,	amb	la	seva	parla,	es	difon	arreu.			

	

Hel·lenisme2		

Concepte	d’hel·lenisme	

“L’època	 denominada	 convencionalment	 hel·lenística	 s’inaugura	 amb	 la	 mort	
d’Alexandre	 i	 es	 tanca,	en	dates	molt	diferents	 segons	 les	 regions,	amb	 la	 conquesta	
romana”.3		

El	 mot-concepte	 hel·lenisme	 emmarca	 i	 fa	 referència	 a	 expansió	 de	 la	 llengua	 i	 la	
cultura	grega	al	llarg	i	ample	del	vast	imperi	d’Alexandre.	

	

Localitat	hel·lenística	

L’Imperi	d’Alexandre4	

Macedònia	i	Grècia,	amb	Alexandre	Magne	i	amb	un	exèrcit	inicial	de	40.000	homes	(i	
de	80.000	a	la	seva	mort),	passaren	d’una	superfície	d’uns	25.000	km²	(per	Macedònia)		
i	130.000	(pel	territori	grec)	a	una	superfície	de	5,2	milions	de	km².	

L’única	 part	 del	 món	 hel·lènic	 que	 continua	 essent	 hel·lènic	 i	 no	 hel·lenista	 (que	
s’escapa	de	 l’ocupació	macedònica)	 són	 les	 ciutat-estat	de	Sicília	 i	del	 sud	d’Itàlia	 (la	
Magna	Grècia)	i,	com	no,	Esparta,	que	també	seran	engolides,	però,	pels	romans.	

Macedònia	ha	engolit	Grècia	i	Orient.		

	

                                                
2	Feliç	denominació	creada	per		Johann	Gustav	Droysen	(1833).	
3	Pierre	Lévêque,	El	mundo	helenístico,	Paidós,	Barna.,	2005	(1992),	p.	21.	
4	 N.G.L.	 Hammond,	 Alejandro	 Magno,	 Alianza,	 Madrid,	 1992	 (1980),	 441	 p.	 A.	 Guzmán	 Guerra	 i	 F.J.	
Gómez	Espelosín,	Alejandro	Magno,	de	la	historia	al	mito,	Alianza,	Madrid,	1999,	271	p.	
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De	múltiples	ciutats-estat	i	regnes	es	passà	al	més	gran	dels	imperis.		

	

Característiques	globals	del	projecte	i	de	l’obra	d’Alexandre	
(realitzada	durant	12	anys	i	mig):		

1. Instauració	 d’una	 monarquia	 “universal”,	 suprimint	 la	 “democràcia”	
assembleària.	

2. Més	que	sotmetre,	sumar;	integrar,	més	que	colonitzar.	

3. Ensenyar	la	llengua	grega,	no	imposar-la.	

4. Creació	de	noves	i	grans	ciutats5.	

5. Sumar	la	religió	grega	a	les	religions	locals.	Foment	de	la	tolerància.	

6. Unificar	la	moneda.	

7. Expandir	la	cultura/pensament	grec	(atenenc).	

8. Intercanvi	de	persones,	animals	i	vegetals.	Mestissatge.	

9. Creació	de	camins,	canals	i	ports,	comunicant	tot	l’imperi.		

A	la	mort	d’Alexandre,	l’imperi	es	fragmenta.	

	

                                                
5	P.e.	34	Alexandries.	
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Els	successors	d’Alexandre	(els	diàcods)	

Alexandre,	mor	 l’any	323	(amb	23	anys	d’edat),	no	havia	previst	 la	seva	successió.	El	
sobreviu	 un	 germà	 deficient	 mental	 i	 tindrà	 un	 fill	 pòstum	 (de	 Roxana,	 filla	 d’un	
sàtrapa).		

En	el	primer	moment	34	generals	competeixen	per	la	successió.	

Assumeix	la	regència	Perdicas,	cap	de	l’exèrcit	d’Orient,	però	és	assassinat	per	Seleuc,	
cap	de	la	cavalleria.	

De	la	part	occidental	(Macedònia	i	Grècia)	se’n	fa	càrrec	Antípater	(responsable	de	les	
finances	amb	Alexandre).	

El	control	d’Egipte	l’agafa	Ptolemeu.	

L’	Àsia	és	per	Antígon.	

I	la	Tràcia	per	Lisímac.			

Al	 cap	 de	 2	 anys	 de	 tensions,	 assassinats	 i	 conjures	múltiples,	 a	 l’any	321	 té	 lloc	 el	
primer	repartiment	pactat	(triparadeisos):	

- Macedònia	i	Grècia	per	Antípater;		
- Egipte	per	Ptolemeu;		
- Tràcia	per	Lisímac;	
- 	Àsia	Menor	per	Antígon	monoftalmos;	
- 	Babilonia	per	Seleuc.	

Continuen	 les	 lluites	 entre	 si	 amb	 l’objectiu	 de	 “restaurar”	 l’imperi	 “universal”	
d’Alexandre	en	favor	d’un	d’ells.	

A	l’any	306-5,	tots	adopten	el	títol	de	rei	i	funden	sendes	dinasties:	

- Regne	Làgida/Egipte	(amb	Ptolemeu	I)	
- Regne	Selèucida/Babilonia	(Seleuc	I)	
- Regne		Traci	(Lisímac)	
- Regne	d’Àsia	Menor	(Antígon	monoftalmos	o	borni)	
- Regne	de	Macedònia	(Antípater)	

A	 l’any	 301	 Antígon	 monoftalmos	 (amb	 81	 anys	 d’edat)	 i	 Demetri	 Poliocertes	
(l’assetjador	de	Rodes)	arremeten	i	fracassen	contra	els	altres	diàcods	(batalla	d’Ipso,	
Àsia	menor).		

Assassinats	 Antígon	monoftalmos	 (301),	 Lisímac	 (281)	 i	 Seleuc	 (280),	 després	 d’una	
cinquantena	d’anys	de	guerres	internes	successòries,	desapareixen	els	darrers	diàcods.		
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El	torn	dels	epígons	

Entre	 el	 380	 i	 el	 375,	 es	 torna	 a	 una	 situació	 que	 s’hauria	 pogut	 adoptar	 a	 la	mort	
d’Alexandre:	 abandó	 de	 l’ambició	 de	 mantenir	 l’imperi	 “universal”	 i	 estabilitzar-
lo/fragmentar-lo/amputar-lo		en	tres	grans	regnes:		

	

	

	

	

	

	

	

	

1. El	 regne	 d’Egipte,	 dels	 ptolemaics	 o	 làgides	 (destruït	 per	 Roma,	 amb	Octavi,	
l’any	30	a.e.a.).	
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2. El	 regne	 d’Àsia,	dels	 selèucides	 (destruït	 per	 Roma,	 amb	 Pompeu,	 a	 l’any	 64	
a.e.a.).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

3. El	regne	de	Macedònia,	dels	antígones	(destruït	per	Roma,		per	Luci,		l’any	168	
a.e.a.),	el	més	gris	del	regnes	hel·lenístics.		
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Aquí	i	allà,	disperses,	queden:		

- Diferents	satràpies	orientals	(regnes	grecobactrians).	
- D’Iran	al	Mar	Negre,	regnes	retinguts	per	dinasties	locals	independitzades.	
- El	 regne	 d’Epir	 (simmàquia	 dels	 epirotes),	 la	 pàtria	 d’Olímpia	 (mare	

d’Alexandre),	on	regnarà	el	famós	Pirros.		
- La	pròspera	Cirene,	sota	la	dependència	d’Egipte.	
- L’estat-regne	atàlida	de	Pèrgam	(241-133	a.e.a.).6	

	
	
	
	
	
	
	
	

- Les	 koinón	 gregues	 (estats	 federals,	 quasi	 i	 atípicament	 republicans	 i	
“democràtics”	assemblearis:	

• la	Lliga	etòlia	(que	serà	el	més	extens	“estat”	grec).	
• la	 Lliga	 aquea	 (Acaia,	 Corint,	 el	 Peloponès	 i,	 temporalment	 i	 obligada,	

Esparta).	
- La	Grècia	 insular	 (mar	 Egeu):	Cos,	Rodes	 (un	 cas	 de	 supervivència	 atípica	 del	

règim	de	polis),	Delos...	
- La	 ciutat-estat	 d’Atenes,	 amb	 un	 estatut	 especial,	 objecte	 de	 fascinació	

inesgotable	sobre	el	“món”	hel·lenístic.	

	

L’epocalitat	hel·lenística	

	

	

	

	

	

	

                                                
6	“L’ambició	dels	atàlides	era	convertir	Pèrgam	en	l’Atenes	del	món	hel·lenístic”	(P.	Levêque,	o.c.,	p.	70.	A	
destacar	 pel	 seu	Museu	 i	 Biblioteca,	 el	 naixement	 de	 la	 “crítica	 d’art”,	 les	 seves	 escoles	 de	 retòrica,	
tallers	d’escultura,	 centre	d’art	dramàtic…	De	gran	 influència	 sobre	Roma	 (“Pèrgam	és	a	Roma	el	que	
Atenes	a	Grècia”).	
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La	koiné	

A	 Atenes,	 focus	 de	 l’esplendor	 intel·lectual/cultural	 hel·lènic,	 es	 parla	 i	 escriu	 en	
dialecte	 àtic,	 essent	 aquesta	 parla	 la	 d’ús	 comú	 i	 oficial	 (cancelleria,	 comerç,	
educació...)	durant	el	període	hel·lenístic.	Enriquida	i	simplificada,	és	la	koiné;	llengua	
de	cultura,	llengua	de	l’hel·lenisme.	

	

La	cultura	

Alguns	 del	 homes	 que	 ocupen	 el	 poder	 en	 els	 fragments	 de	 l’imperi	 d’Alexandre	
confien	 en	 els	 liceistes	 (aristotèlics)	 l’organització	 de	 la	 cultura	 en	 els	 nous	 regnes,	
subvencionant-los	generosament.	Ben	exemplar	és	el	paper	de	Demetri	de	Falèron,	ex	
deixeble	 de	 Teofrast	 (successor	 d’Aristòtil	 al	 Liceu),	 ex	 arcont	 d’Atenes,...	 anant	 a	
Alexandria	i	donant	forma	al	Museu	i	Biblioteca.	

Alexandria	substitueix	Atenes	com	capital	de	la	cultura	hel·lènica.	

	S’esdevenen	grans	concentracions	urbanes	(kosmopolis),	com	a	Alexandria.	

Es	creen	grans	biblioteques	i	museus.	

Es	cataloga	el	saber	(precursors	de	Diderot)	i	s’inventarien	cànons.		

Altres	 centres	 culturals	 aporten	 contribucions	 significatives.	 Pèrgam:	 amb	 una	
biblioteca	amb	400.000	volums	i	el	pergamí	substituint	el	papir.	També	a	Cos	i	Rodes.	

La	 cultura	 atenenca-grega	 manté	 el	 seu	 predomini,	 doncs	 és	 “la	 cultura”	 que	 els	
macedonis	no	tenen	però	que	els	fascina,	exporten	i	exploten.	Les	corts	hel·lenístiques	
s’omplen	d’ensenyants	procedents	de	les	escoles	atenenques	(liceistes	ben	preparats).	

El	 “pensar”	 (la	 filosofia)	 continua	 essent	 grec,	 tot	 i	 que	 ja	 no	 es	 construeixen	 grans	
sistemes	 filosòfics.	 La	 filosofia,	 ara,	 s’ocuparà	 de	 qüestions	 privades:	 els	 cínics	
proposen	 que	 ens	 desprenguem	 de	 tota	 necessitat;	 els	 hedonistes	 que	 gaudim;	 els	
escèptics	que	dubtem	de	tot;	els	epicuris	que	tot	és	ara	i	aquí;	i	els	estoics	que	passi	el	
que	passi	no	perdem	mai	la	calma.	

A	 més	 a	 més,	 de	 fons,	 hel·lenisme	 és	 també	 erudició.	 Apareixen	 nous	 personatges	
públics:	el	savi	i	l’“home	de	lletres”	(les	dones	hauran	d’esperar	la	romanitat).	

Arquitectura.	 Ciutats	 reticulars	 (urbanisme	 de	 pla	 quadriculat	 o	 hipodamià).	 Grans	
edificis	públics/col·lectius,	 jardins,	 sales	de	 conferències,	 grans	avingudes	porticades,	
teatres,	 museus,	 biblioteques,	 gimnasis,	 estadis,	 jardins,	 canalitzacions,…	 escultures	
públiques,	 decoració	 dels	 edificis,...	 Obres	 públiques	 i	 Centres	 de	 gaudi:	 “En	 una	
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civilització	 que	 s’humanitzava,	 els	 edificis	 destinats	 als	 plaers	 col·lectius	 es	
multiplicaren”7.	Destaca:	Alexandria.	

Serveis	públics	de	recollida	d’escombraries.	

Art	per	l’art	(art	laic).8	Sorgeix	l’academicisme	(cerca	de	models	en	el	passat).	

Literatura	(poesia	lírica,	comèdia9)		i	la	gramàtica	(l’erudició	filològica).		

Ciència,	separada	de	filosofia.		

	

Comerç,	indústria,	població,...	

Mercantilisme	capitalista.	Macro	explotacions	agràries.	Banca,	amb	comptes	corrents,	
lletres	de	canvi,	transferències,...	

	

El	funcionariat	

“El	funcionari	és	un	personatge	totalment	nou	en	el	món	grec”.	En	un	gran	regne	com	
l’egipci	 (làgida)	 o	 petit	 i	 pròsper	 com	 l’atàlida	 (Pèrgam),	 esdevé	 imprescindible.	
Encarregat	de	registrar,	transmetre	i	fer	executar	la	voluntat	del	rei	a	tot	arreu	i	a	tots	
els	estaments.	

	

Religió	

La	religió	tradicional	grega,	centrada	en	les	divinitats	olímpiques,	es	manté	sobretot	en	
les	 grans	 celebracions	 o	 festivitats	 públiques	 (Les	 Panatenees,...),	 l’oracle	 de	 Delfos	
manté	la	seva	centralitat	sobre	el	món	hel·lenístic,	“però	l’alè	de	la	fe	ja	no	existia,	i	els	
sacrificis	 públics	 no	 eren	més	 que	 una	 oportunitat	 per	 donar-se	 un	 gran	 àpat	 enmig	
d’una	 general	 animació”10.	 Indicatiu	 d’aquesta	 laïcització	 és	 el	 nou	 culte	 a	Tykhé,	 la	
fortuna/sort	i	el	culte,	iniciat	per	Alexandre,	als	reis	divinitzats.		

Impermeable	Grècia	als	llunyans	déus	orientals,	ara	que	els	grecs	ocupen	el	terreny	es	
tornaren	sensibles	sobretot	a	 les	poderoses	divinitats	egípcies	 i,	en	menor	proporció,	
asiàtiques	(la	frígia	Cíbele,	les	egípcies	Atis,	Isis,	Horus,	la	“deessa	síria”,	Serapis,...).	Es	
realitzen	 nombrosos	 sincretismes	 o	 divinitats	 mixtes	 (Zeus-Asclepi,	 Dionis-Osiris,	
Afrodita-Isis,...).	
                                                
7	(P.	Levêque,	o.c.,	p.	140).	“Mai	hi	hagueren	tants	arquitectes,	escultors	i	pintors”,	“l’art	es	tornà	laic”	
(id.	p.	133).			
8	“Victòria	de	Samotràcia”,	“el	Colós	de	Rodes”,	…	
9	La	tragèdia	ha	mort	a	Atenes.	
10	P.Lévêque,	o.c.,	p.	152	s.	
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Balanç	global	

Alexandre	 assumí	 orgullosament	 l’hel·lenisme	 atenenc	 induït	 per	 Aristòtil	
(transformant	 una	 fascinació	 ancestral	 en	 una	 modalitat	 de	 pensar	 i	 concebre	 la	
realitat,	més	enllà	de	la	guerra	i	la	conquesta)	i	l’expandí	fins	Egipte	i	la	Índia	(Pèrsia	ja	
havia	experimentat	aquella	fascinació).		

Els	 generals	diàcods,	 que	 el	 succeïren,	 fragmentaren	 territoris	 i	 grups	 humans,	 però	
allà	 on	 s’establiren	 i	 hi	 crearen	 regnes	 mantingueren	 el	 legat	 cultural	 hel·lènic	 i	
l’arrelaren,	 el	 transformaren	 i	 engrandiren,	 diversificaren,	 sense	 mai	 perdre	 la	 seva	
vinculació	original.	

La	 cultura,	 i	 la	 competència	 comercial	 i	 industrial	 es	 desplaçaren	 de	 Grècia	 i	 de	
Macedònia	 vers	 l’est/orient.	 L’emigració	 en	 la	 mateixa	 direcció	 determinà	 una	
significativa	caiguda	de	població	en	el	costat	continental	europeu	i,	subseqüentment,	
Àsia	s’hel·lenitza.	

Grècia,	 i	 en	 menor	 proporció	 Atenes,	 passà	 a	 tenir	 un	 paper	 secundari,	 cedint	 el	
protagonisme,	en	tot,	als	grans	o	petits	regnes	d’Orient,	amb	fronteres	contínuament	
canviants	a	causa	de	guerres	i	usurpacions.	

Hel·lenisme	és	sinònim	de	“decadència	de	Grècia”,	de	fi	de	 l’esplendor	de	 les	petites	
ciutat-estat	gregues	(ara	sota	ocupació	macedònica).	Però	són	grecs	i	fonamentalment	
atenencs	la	majoria	dels	nous	pobladors	de	les	mega	polis	que	es	van	creant.	

	

Finalment	vingueren	els	romans	(a.	200	a.e.a.)	i		engoliren	tot	el	que	creix	entorn	del	
Mediterrani	(durant	673	anys)11	

Els	 romans	 estan	 igualment	 i	 ancestralment	 fascinats	 per	 Grècia	 i	 per	 Atenes	 en	
concret.		

Durant	la	llarga	romanitat	és	quan	la	cultura/pensar	hel·lenístic	tindrà	una	continuïtat	
degradada.		

	

Mentre	s’espera	que	arribin	els	crististes		(s.IV)		i	els	bàrbars/gots	(s.	V).	

                                                
11	 Fent	 començar	 la	 romanitat	 a	 l’any	 196	 a.e.a.	 (segona	 guerra	 macedònica,	 al	 final	 de	 la	 qual	 els	
romans	deixaren	guarnicions	a	Corint,	Calcis	i	Demeties),	cloent-la	l’any	476	o	el	395	e.a.	(amb	la	derrota	
de	Ròmul	August	o	amb	la	mort	de	Teodosi	i	la	subseqüent	divisió	de	l’imperi).	L’Imperi	Bizantí	o	Imperi	
romà	d’Orient	s’allargà	encara	mil	anys	més,	fins	el	1453	amb	la	caiguda	de	Constantinoble	en	mans	dels	
àrabs.	


