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Pre ci sions
so bre el con te de Ma ria Àngels Angla da,
“El ve ri ta ble ori gen dels Jocs Olím pics”

§ RAMON BALIUS I JULI

Tot va començar el dijous 14 de gener

de 1999, mentre seguia el programa del

Ca nal-33 “Avisa’ns quan arribi el

2000”. Un molt bon programa cul tural,

que dirigien i presentaven Joan Vinyoli

i Jordi Beltran. Aquell dia varen

entrevistar la Maria Àngels Anglada.

Varen presentar-la com una escriptora

catalana, nascuda a Vic l’any 1930,

llicenciada en filologia clàssica, que

conreava l’assaig, la poesia i la novel·la.

Recordo que va ser un diàleg molt

agradable, per la claredat d’idees de la

protagonista, que contestava les

preguntes amb pausada tran quil·litat i

precisió. Posteriorment he pogut veure

i escoltar l’entrevista sencera moltes

vegades, perquè gràcies a una bona

amiga, que col·labora en la televisió

catalana, la Maria Eugènia Pujalà, vaig

obtenir una cinta de vídeo d’aquesta part 

del programa. Vinyoli i Beltran, després

de tractar nombrosos aspectes de la vida 

i l’obra de la Maria Àngels, conversaven

amb ella sobre els continguts del llibre

Nit de 1911, aleshores en premsa, amb

el qual havia guanyat el “Premi Octavi

Pellissa de 1998”; de sobte, Jordi

Beltran, parlant dels contes pres ents en

l’esmentat llibre va comentar... N’hi ha

un que té un títol que m’ha cridat molt

l’atenció. És l’anomenat “El ver i ta ble

origen dels Jocs Olímpics”. Maria

Àngels va afirmar, “Sí,sí...aquest és un

homenatge a un escriptor grec, del segle

XIX, que es diu Papadiamandis, és el

millor prosista grec del segle XIX, que era

fill de l’illa de Skiathos. I explico el ver i -

ta ble origen dels Jocs Olímpics, que no

és el ver i ta ble origen, però que ho podria 

ser...dels Jocs Olímpics...dels d’ara”.

Intervé aleshores Joan Vinyoli,...“Dels

actuals?” i Jordi Beltran...“Hi surt el

Baró de Coubertin?”. Maria Àngels en to

divertit, un xic misteriós i somrient,

contestà: “Ah!...això no els ho dic...!”.

En el mo ment de presenciar en directe

l’entrevista, únicament vaig captar

clarament que Maria Àngels Anglada

havia escrit un conte dedicat a l’origen
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dels Jocs Olímpics, i vaig fer-me el ferm

propòsit d’esperar la publicació del llibre 

i poder llegir fonamentalment l’esmentat 

conte. Fa mil iars, amics i coneguts

coneixen molt bé la meva intensa fal·lera 

envers l’esport i molt especialment

envers tot allò que està relacionat amb

l’Olimpisme, que no és més que la

conjunció en tre la cultura i l’esport.

Van anar pas sant uns me sos, du rant els

quals vaig in te res sar-me re pe ti da ment

per la pos si ble apa ri ció del lli bre, en les

me ves fre qüents vi si tes a la lli bre ria

“Ànco ra i Del fín”, on tre ba lla un meu ne -

bot, en Jan Ma tas, filò leg, con se ller li te ra -

ri i ar xiu biblio gràfic vi vent. Entretant, pel

dia ri AVUI, vaig as sa ben tar-me de la tris -

ta no ti cia de la mort a Fi gue res de la Ma -

ria Àngels Angla da, el 23 d’abril del

1999. Què té de fa tí di ca aques ta data

per als bons es crip tors? Mal grat el luc -

tuós es de ve ni ment, vaig guar dar

l’esperança que la Nit de 1911 veu ria la

llum i es con ver ti ria en l’obra pòstu ma de

la Ma ria Àngels Angla da. Finalment, el

mes d’oc tubre del 99, l’Editorial Empú -

ries va pu bli car el lli bre i a les da rre ries de 

no vem bre el meu ne bot lli bre ter em co -

mu nicà la notícia. El ma teix dia de l’avís

te nia el vo lum a les mans. La clàssi ca pa -

re lla di bui xa da a la por ta da, em va pro -

por cio nar la qua si cer te sa, abans de

 consultar l’índex, que el de sit jat con te for -

ma va part del  recull.

Vaig lle gir-lo en arri bant a casa i im me -

dia ta ment vaig veu re clar que, “El ve ri ta -

ble ori gen dels Jocs Olím pics” se ria una

bo ni ca his tòria per a l’esperit olím pic,

en ca ra que tin gués ben poc de ve ri ta ble.

El parà graf que a con ti nua ció trans cric,

va ser de ci siu per en gres car-me a

investigar quins dels es de ve ni ments, tan 

bri llant ment des crits, eren certs i quins

eren obra de la ima gi na ció de l’autora.

L’esmentat parà graf diu tex tual ment:

“Tinc l’esperança, molt lleu, que, amb

aquest breu re lat que con ser va els fets

es sen cials, pa ra ré l’ham per què al gun

es tu diós s’engresqui a con ti nuar la tas -

ca i a acon se guir la pu bli ca ció dels re -

sul tats de la seva fei na”.

Actual ment qua si ju bi lat, con ti nuo sent

un es tu diós, per do neu-me la immodès tia, 

que ha mos se gat amb for ça l’esquer que

por ta va l’ham que va pa rar la Ma ria

Àngels Angla da i això ha es tat el mo tiu de 

la rea lit za ció d’una in te res sant i al ho ra di -

ver ti da in ves ti ga ció. Du rant aques ta he

tin gut l’oportunitat de re tro bar an tics

amics i d’entrar en con tac te, molts cops

úni ca ment te lefò nic, amb un grup de dis -

tin gi des per so nes, mol tes d’elles pro fes -

sors de llen gües clàssi ques, que s’han so -

li da rit zat amb la meva re cer ca i m’han

aju dat amb una ama bi li tat avui dia poc

usual. A tots ells el meu més pro fund

agraï ment.

Tot se guit re pro duei xo el con te “El ve ri ta -

ble ori gen dels Jocs Olím pics”

EL VERITABLE ORIGEN DELS JOCS OLÍMPICS 

(pàgi nes 85 a 92 del lli bre Nit de 1911

de Ma ria Àngels Angla da.

Edi to rial Empú ries, oc tu bre de 1999)

Als meus com panys pro fes sors de llen gües clàssi ques,

esp ècie no pro te gi da. 

A Oriol

EM VA FER IL·LUSIÓ que em

con vi des sin a par ti ci par i a pren dre

la pa rau la en el Col·lo qui d’home -

natge a la meva ami ga Do lors Con -

dom, ex cel·lent lla ti nis ta. En un se -

gon mo ment de re fle xió, però, vaig

to par amb un es cull: la tria del tema.

Si m’embrancava mas sa, no es sent

una es pe cia lis ta en cap au tor con -

cret, te nia por d’arribar al meu ni vell 

d’incompetència, se gons el co ne gut

prin ci pi de Pe ters.

Tot par lant-ne amb una al tra Do -

lors, tam bé ami ga, di rec to ra de la Bi -

blio te ca de la Uni ver si tat de Bar ce lo -

na, se’m van obrir unes pers pec ti ves

ines pe ra des i in te res sants:

¿N’estàs ben se gu ra, que nin gú no

ha pu bli cat aquests pa pers?

¿Pu bli cat? Ni pen sar-ho, en ca ra et

diré més: em pen so que nin gú més

els ha vis tos..., si més no des de fa

cin quan ta anys!

En la vida del nos tre país, tan ple na

d’interrupcions i en tre bancs a la seva

cul tu ra, et tro bes so vint amb sor pre -

ses d’aquesta mena. Gai re bé tot hom

sap, en els cer cles un xic in te res sats

en aquests afers, que Pau Ca sals es

tro ba va, imp àvid, di ri gint l’assaig de

la No ve na de Beet ho ven en es cla tar la

gue rra ci vil. En can vi nin gú, ab so lu ta -

ment nin gú, no ha re cor dat que, gai re -

bé a les ma tei xes da tes, es reu nia a la

Uni ver si tat de Bar ce lo na un Con grés

de Llen gües Clàssi ques. Mai no ho ha -

via sen tit es men tar; mai no se’n va ren

pu bli car els ma te rials. 

“Nit de 1911”
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El poe ta Car les Riba, que n’havia

de ser una de les fi gu res més re mar -

ca bles, no hi va po der pren dre part,

pels mal de caps i la fei na que li com -

por ta va la sal va ció i la per vivè ncia de 

la Fun da ció Ber nat Met ge: un se guit

d’ac cions arris ca des que li van ser poc 

agraï des –mal cos tum del país–.

Ocupà, doncs, el seu lloc un hel·le nis -

ta francès, Emma nuel de Frédy.

Emma nuel era molt jove, però ja ben

co ne gut. Se gons les me ves in ves ti ga -

cions, al cap de poc temps –tres anys

és poc temps, vist en perspectiva– es

va in cor po rar als ren gles de la Re -

sistència fran ce sa i va mo rir en ac ció

de com bat.

Tot i ha ver pas sat una co lla de dies 

en l’estudi de les ponè ncies i, es pe -

cial ment, de la d’Emmanuel, al cap -

da vall vaig de ci dir que no cons ti tu ïa

un tema ade quat per a l’homenatge

a una lla ti nis ta, i em vaig de can tar

per una al tra qües tió. Des prés, però,

he in ten tat que es pu bli ques sin les

ac tes d’aquell con grés tan es pe cial,

sen se èxit. Lla vors he pres el de ter -

mi ni d’incloure, si més no, la comu -

nicació d’Emmanuel de Frédy en

aquest lli bre: el seu in terès, em sem -

bla, és ben viu i va més enllà dels

 cercles eru dits. Aques ta de ci sió ha

com por tat, però, una pe ti ta am pu ta -

ció; no he po gut con ser var la seva es -

truc tu ra ori gi nal, tan ob jec ti va i

cien tí fi ca; en ca ra menys re pro duir

les abun dants no tes a peu de pla na

que la far cien. Tam bé m’ha cal gut

dei xar de ban da les re ferè ncies

bibliogrà fiques.

Tinc l’esperança, molt lleu, que,

amb aquest breu re lat que con ser va

els fets es sen cials, pa ra ré l’ham per -

què al gun es tu diós s’engresqui a con -

ti nuar la tas ca i a acon se guir la

 publicació dels re sul tats de la seva

fei na.

Quan el meu on cle Pie rre va viat jar 

a Grècia per pri me ra ve ga da, l’en -

lluernament que li van pro duir les ve -

lles pe dres i els mar bres es ba rrejà

amb al tres im pres sions: les di fi cul -

tats pràcti ques amb què es tro ba va

molt so vint i la com pas sió per la po -

bre sa del país. Em sem bla que, ja en

aquest pri mer viat ge, co mençà de

gas tar la seva for tu na, que era con si -

de ra ble i que, de mo ment, no se’n res -

sen tia.

Ate nes era una ciu tat en ca ra re la -

ti va ment pe ti ta, on es po dien re con èi -

xer sen se es forç d’imaginació les ri -

bes ufa no ses del riu Ilis sos, i seu re

sota uns plàtans sem blants als que

ha vien om bre jat les con ver ses de

Sòcra tes, Pla tó, Fe dre... Hi ana ven

ben pocs tu ris tes: pe tits grups d’an -

gle sos, això sí, pro fes sors de grec i al -

guns ar tis tes. El ba rri de la Pla ka era 

re mo rós de con ver ses i de mú si ca gre -

ga, però amb les ve lles ta ver nes de

sem pre, amb el for mat ge autè ntic i el

vi del país. El tem ple més bell del

món es dre ça va en un cel bla vís sim,

da munt ca ses bai xes, i l’aire que el

vol ta va era net i clar.

Un ves pre, Pie rre va en trar en un

ka fe nion: ja s’havia acos tu mat a

l’espès cafè grec i al got d’aigua fres -

quís si ma que l’acompanyava. Li va

cri dar l’atenció un home, en ca ra jove

però d’aparença se rio sa i greu, que

seia se pa rat dels al tres grecs bro gi -

dors, i ana va ves tit amb una mena de 

tú ni ca de mon jo de co lor fosc. Lle gia,

i això el va sor pren dre, un dia ri

francès. S’hi va acos tar i el sa ludà,

pen sant que pot ser era un com pa -

trio ta, i l’home del dia ri li va res pon -

dre en un francès per fec te, pre ci sant, 

però, que era grec, fill de l’illa de

Skiat hos. Tot i la seva re ser va, no te -

nia una ac ti tud adus ta, i l’oncle li

pregà d’acceptar un vas de vi junts.

Això semblà cau sar-li plaer. D’un en

vin gué un al tre, i lla vors Alé xan -

dros, en ca ra amb ti mi de sa, ex plicà a

l’oncle que era es crip tor i can tor de

l’es glésia, i que ha via après, sen se

mes tres, el francès i l’anglès.

–Em sap greu no con èi xer la vos tra

llen gua –li va dir Pie rre– per què

m’agradaria de lle gir,doncs, un lli bre

vos tre.

–Oh, no sóc gai re co ne gut, no són

fàcils de tro bar, els meus con tes –ho

afir ma va amb sen zi lle sa, sen se cap re -

can ça.

En can vi, l’oncle es va ado nar d’un

en yo ra ment pro fund quan Alé xan dros 

li par la va de la seva illa na tal, Skia-

thos, on no po dia so jor nar gai re so -

vint, per què li ca lia guan yar-se la vida 

amb tra duc cions i ar ti cles als dia ris.

Pie rre quedà me ra ve llat amb les des -

crip cions de la be lle sa del mar Egeu i

d’algun ar bre rar de la seva illa; una

al zi na cen tenà ria que per a ell era com 

una per so na viva, es ti ma da. Abans de

se pa rar-se’n, amb re can ça, li va de ma -

nar el seu cog nom i el per mís de fer-li

una fo to gra fia. Hi va ac ce dir amb mol -

ta re ticè ncia i amb la pro me sa, que

l’oncle res pectà, de guar dar-la per a

ell i de no pu bli car-la en lloc.

Per això ha que dat per a la pos te ri -

tat, ara que, post mor tem, ha es de vin -

gut un au tor fa mós, una sola fo to gra -

fia, feta per Nir va nas, d’Aléxandros

Pa pa dia man dis, el mi llor pro sis ta

grec del se gle XIX.

Impul sat per les pa rau les apas sio -

na des d’aquell fill de Skiat hos,

l’oncle va vo ler con èi xer l’illa. Amb la 

seva eficà cia ha bi tual, s’informà al

Pi reu de les pos si bi li tats d’accedir-

hi. No hi ha via vai xell di rec te: ca lia

aga far un atro ti nat au to bús per anar 

fins a Vo los! Aquest sis te ma no li va

pas agra dar; no dubtà a llo gar un ve -

ler, amb dos ma ri ners, per què el du -

gues sin a Skiat hos i es ti gues sin a la

seva dis po si ció per tor nar quan a ell

li abe llís. Ja l’avisaren que no són

sem pre agra da bles, aques tes tra ves -

ses, de pri ma ve ra, però l’oncle era co -

rat jós i no li feien cap por ni les ona -

des ni el mel te mi.

Quan va arri bar, al cap de mol tes

ho res, a Skiat hos, la seva im pres sió de 

sor pre sa i me ra ve lla es ban dí de cop el

tron toll del viat ge: s’havia ima gi nat

una illa àri da, pot ser sen se mo tiu,

per què pen sa va que l’amor a la seva

pàtria tor na va exa ge ra das les pa rau -

les d’Aléxandros. Tot i sa ber, doncs,

que es tro ba va a les Espòra des del

nord, no es ta va pre pa rat per aque lla

gran taca ver da, els bos cos de xi prers

que co brien les mun tan yes, ni per la

be lle sa ra diant de la ba dia, amb ar -

bres alts i fron do sos ran de la mar.
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Ente nia l’enyorança d’Aléxandros, ja

ho crec. El pa tró l’acompanyà a casa

d’uns pa rents seus, que po drien allot -

jar-lo, i en va te nir sort, per què amb el

ma ri ner s’entenien en ita lià, però els

seus fa mi liars no en sa bien ni un

 borrall.

Pie rre no es va li mi tar a pas se jar

per la be lla i pe ti ta ca pi tal. Com a

bon es por tis ta, no el fa ti ga va ca mi -

nar pels vol tants. Els pa rents de Ian -

nis, el ma ri ner, li van llo gar una be -

lla bi ci cle ta per po der con èi xer al tres 

po bles i be lles plat ges, i re có rrer les

vin yes i les xi pre re des. L’oncle tenia

el cos tum –pot ser li ve nia de la seva

for ma ció a l’acadèmia mi li tar– de

dur un die ta ri del seu viat ge. Me’l va

tras pas sar a mi, tan bon punt vaig

ini ciar els es tu dis de llen gües clàssi -

ques. El seu fill es ta va for ça ma lalt,

in ter nat en una clí ni ca psi quià tri ca

de Lau sa na, i va pen sar que jo en fa -

ria més bon ús.

2 D’ABRIL DE 1890

Se gon dia del meu so jorn

a Skiat hos

M’he ban yat, de bon matí, a la plat -

ja de Ku ku na riés i des prés, ha vent es -

mor zat, he fet una be lla ex cur sió en

bi ci cle ta. He arri bat a un in dret po -

blat de vin yes; més enllà de les vin yes, 

hi ha via un prat i un bosc. Es veia, no

gai re lluny, un pe tit po ble. M’he atu -

rat a re po sar uns mo ments i a fer al -

gu nes fo to gra fies de l’indret: sem pre

m’enduc els es tris de fo to gra fiar, que

so vint són mo les tos. Men tre em re -

fres ca va amb vi blanc, que la mes tres -

sa m’havia pre pa rat, he vist un home

que ve nia pel camí, co rrent tant com

po dia. Quan m’ha vist, ha al çat els

bra ços, s’ha pa rat da vant meu i m’ha

dit unes pa rau les in com pren si bles. De 

cop, ha cai gut a te rra com ful mi nat,

però al ho ra m’ha fet l’efecte que s’hi

ha via ti rat ex pres sa ment.

M’hi he acos tat, amb una mica de

re cel ¿No se ria pas un klef tis que vo lia

ro bar-me? No, no po dia ser, no n’hi ha -

via pas a Skiat hos! Ni que em tro bés a

les mun tan yes de l’Epir! Po bre home,

pot ser te nia un atac, o s’havia des -

maiat d’inanició.

Ana va a ai xe car-lo, quan m’ha sob -

tat una veu de noia. Esta va tan ab sort

amb el co rre dor, que no ha via sen tit

cap pas sa. La noie ta -era molt jove- ha

par lat a l’home, amb pa rau les pa -

cients, li ha do nat la mà, l’home s’ha

re dre çat. La noia m’ha as sen ya lat el

po ble: pot ser vo lia que els hi acompa-

nyés. L’he aju da da, doncs, a acom -

boiar l’home, pot ser el seu pare, que

sem bla va acla pa rat pel seu es forç, i he 

in di cat a la noia que ella fes ser vir la

bi ci cle ta. Així, un es trany trio, hem

en trat al po ble, fins una casa pe ti ta

que hi ha via ran de l’església, me nu da 

i blan ca, amb la seva gra cio sa cú pu la

ver me lla.

Din tre la casa, ens ha re but una

dona gran i un papàs: han fet seu re

l’home i li han dut un vas d’aigua, un

cop ha re po sat uns mo ments. El papàs

par la va una mica de francès i, men tre

la noia, Ire ne, i la dona duien l’home

a la seva ha bi ta ció, m’ha ex pli cat els

pro ble mes d’Adonis, el seu germà

gran.

8 D’ABRIL DE 1890

El viat ge de tor na da de Skiat hos ha

es tat molt més fe liç que el d’anada.

Vaig es tar-m’hi fins el dia 5, de bon

matí.

Havia deixat el diari en el punt que

el papàs m’explicava les dissorts

d’Adonis, que han fet vacil·lar la seva

ment, el seu seny. Primer, es va morir

la seva muller –la dona que ens va

rebre era l’esposa del papàs–, encara

molt jove. Adonis és propietari d’una

vinya més aviat petita, i vivien

sobretot del seu ramat d’ovelles i de

cabres, que era el seu orgull. Un dia,

per un malaurat atzar, tot i que al

poble estan convençuts que a causa

d’algú que li volia mal, un dels seus

dos gossos va tenir un rampell de

bogeria, o, si més no, així m’ho van

contar: el ramat pasturava en un pe tit 

prat, a prop d’unes roques damunt del

mar, i el gos empaità les ovelles fins a

fer-les estimbar totes, esverades i

amuntegades, dins de l’Egeu.

El pas tor no va po der su por tar

aques ta catàstro fe i va per dre la raó.

Des de lla vors vi vien a casa del papàs,

per què la fo llia d’Adonis és ben ino fen -

si va. La seva fi lla té cura d’ell i els ha -

bi tants del po ble creuen que la seva

presè ncia els por ta sort, opi nió molt

es te sa al país so bre els que no te nen

tot el seu seny.

Les pa rau les, o la pa rau la, que ha -

via cri dat al meu da vant, se gons em

tra duí el papàs, era:

–Hem ven çut! Ne ni ke ká men!

Ado nis s’identificava, en el seu de li -

ri, amb el sol dat de Ma ra tó, el co rre -

dor que ha via cai gut mort per l’esforç

de la llar ga ca rre ra just ha vent anun -

ciat la vict òria ra diant als ate ne sos.

Aques ta hist òria em fa ru miar molt: 

¿quin po ble és aquest, que fins i tot la

fo llia d’un pas tor duu la mar ca de

la glòria?

Pie rre va que dar ob ses sio nat per la

hist òria d’Adonis. En tor nar a Ate nes,

va de ci dir d’anar a pet jar la pla na de

Ma ra tó per fer-se més càrrec de la ges -

ta del sol dat. No, no po dia dei xar que

aque lla fita que dés tan sols se pul ta da

als lli bres d’història, re cor da da no més 

en ca ra en les con ta lles dels papàs i els

rap so des po pu lars de Grècia. Ell la fa -

ria re viu re, en ca ra no sa bia com. Va

ser men tre co rria uns pocs cen te nars

de me tres per la pla na de Ma ra tó que

li va ve nir la seva gran idea, no pas,

com s’ha as se gu rat, en el seu viat ge a

Angla te rra.

Dos anys des prés de con èi xer Ado -

nis i Pa pa dia man dis anun cia va el seu

propò sit de fer des clou re una al tra ve -

ga da, da munt la te rra gre ga, la flo ri da 

dels Jocs Olím pics. I per això va ser

just que un al tre pas tor –aquest de

Ma rus si, no de Skiat hos– guan yés,

arri bant a l’antic es ta di d’Atenes, la

pri me ra ma ra tó dels nos tres dies, el

1896 de la nos tra era.

Nota: Pie rre de Frédy te nia el tí tol

de Baró de Cou ber tin. 



Notes a peu de pàgina

Co men ço la re cer ca el matí del dia 22 de

no vem bre del 1999. Con sul to el meu bon

amic el Sr. Jor di To rra, Cap de l’Àrea de Re -

ser va de la Bi blio te ca de la Uni ver si tat de

Bar ce lo na, so bre les Actes de Con grés

de Llen gües Clàssi ques, ce le brat a la ma tei -

xa Uni ver si tat pel ju liol de 1936. Des co neix 

l’existència de les es men ta des Actes, les

qual hau rien d’estar di po si ta des en el seu

De par ta ment. M’informa que la Di rec to ra

de la Bi blio te ca de la Uni ver si tat de Bar ce -

lo na, efec ti va ment, es diu Do lors. És la Sra.

Do lors La mar ca i em diu que par larà amb

ella so bre el lli bre de la Ma ria Àngels Angla -

da. A més, bus carà in for ma ció so bre el su -

po sat Con grés en tre el per so nal del De par -

ta ment de Llen gües Clàssi ques.

En Jor di To rra em te le fo na la ma tei xa tar -

da. Ha par lat amb la Sra. Do lors La mar -

ca. Aques ta li ha ex pli cat que pocs me sos 

abans de mo rir, la seva ami ga Ma ria

Àngels Angla da li va te le fo nar per dir-li

que es ta va es cri vint un con te amb l’estil

d’en Pere Cal ders i li de ma na va per mís

per a fer sor tir en l’esmentat con te, la Di -

rec to ra de la Bi blio te ca de la Uni ver si tat

de Bar ce lo na. Do lors La mar ca li dóna el

per mís sol·li ci tat. Li diu a Jor di To rra,

que no sap res so bre l’entrega a la Sra.

Angla da de les Actes d’un Con grés de

Llen gües Clàssi ques. Creu que tan les

Actes com el Con grés no han exis tit i que

són to tal ment ima gi na ris. Pre gun tats per

Jor di To rra, nin gú del De par ta ment de

Llen gües Clàssi ques no sap res del su po -

sat Con grés de 1936.

El 28 de no vem bre par lo te lefò ni ca ment

amb l’amic Pere Vi llal ba i Var ne da, Pro -

fes sor Ti tu lar de Fi lo lo gia Clàssi ca de la

Uni ver si tat Autò no ma de Bar ce lo na. Pro -

cu rarà in da gar so bre el su po sat Con grés

de Llen gües Clàssi ques. Em confirma que

Do lors Con dom és una no ta ble lla ti nis ta i

que efec ti va ment se li va re tre un ho me -

nat ge, en el qual ha via par ti ci pat la Ma ria

Àngels Angla da i en el qual ell ma teix ha -

via pre sen tat una co mu ni ca ció “Cur sum

Con sum ma vi” (Pau, 2 Tm 4,7), que

m’enviarà el vo lum XXXI dels ANNALS de

l’Institut d’Estudis Gi ro nins, on es tan pu -

bli ca des la seva co mu ni ca ció i la de Ma ria 

Àngels Angla da. M’explica que coneixia la 

Sra. Anglada, des que aques ta va in te res -

sar-se pel tre ball que so bre Ca li mac ha via

es crit Vi llal ba per a la Fun da ció Ber nat

Met ge. Ma ria Àngels Angla da d’Abadal,

en, l’homenatge a Do lors Con dom, va

parlar, sobre el tema: “No tes so bre dos

poe tes lla ti nis tes em por da ne sos” (Mossèn 

Joan Pla nas i Fe liu i Car les Fa ges de Cli -

ment). En una tro ba da ca sual, la Ma ria

Àngels Angla da li va dir que es ta va es cri -

vint so bre l’origen dels Jocs Olím pics i que 

pen sa va con sul tar les obres de Vi llal ba so -

bre aquest tema (“Olím pia, Jocs i Espe -

rit”, Enci clopè dia Ca ta la na, 1992 i “Olím -

pia. Orí gens dels Jocs Olím pics”, Ser vei

de Pu bli ca cions de la Uni ver si tat Autò no -

ma de Bar ce lo na, 1994). Dies després,

Pere Vi llal ba em diu que de mo ment no ha 

tro bat in for ma ció so bre el Con grés de

Llen gües Clàssi ques de 1936 i que la Ma -

ria Àngels Angla da ha via par lat del seu

con te amb un comú amic, en Ra mon Ti -

bau, ma lau ra da ment re cent ment tras -

passat.

En la Gran Enci clopè dia Ca ta la na no

tro bo ci tat Pa pa dia man dis, però si Ian -

nis Pa pa dia man dó pu los, co ne gut com

Jean Mo rea, poe ta grec d’expressió fran -

ce sa nas cut a Pa tres el 1856 i mort a

Pa rís el 1910. He com pro vat a Inter net

que ha exis tit Alé xan dros Pa pa dia man -

dis o Pa pa dia man tis, nas cut i mort a

l’illa gre ga de Skiat hos els anys 1851 i

1911. Ha via pen sat per un mo ment que

la Ma ria Àngels Angla da s’hagués re fe rit

a Pa pa dia man do pu los, però aquest no

té res a veu re amb Pa pa dia man dis. Tro -

bo mol ta in for ma ció so bre l’illa de Skia -

thos, la qual més en da vant ex pli ca ré.

Cu rio sa ment, en un pe tit ar ti cle so bre

es crip tors de Skia thos se cita a Alé xan -

dros Pa pa dia man tis (sic.) (1851-1911) 

i Alé xan dros Mo raï ti dis (1850-1929);

en el tre ball hi fi gu ra una fo to gra fia de

Pa pa dia man dis (¿serà aques ta fo to gra -

fia la que se gons la Ma ria Àngels Angla -

da va fer Nir va nos?).

Par lo te lefò ni ca ment amb la Sra. Do lors

Con dom (Ca tedr àti ca de Lla tí, ju bi la da,

de l’Institut Vi cens Vi ves de Gi ro na i Pro -

fes so ra en ca rre ga da de cur sos de Llen gua

Lla ti na en la Sec ció de Lle tres, de la de le -

ga ció de l’UAB a Gi ro na fins l’any 1973,

in ves ti ga do ra i au to ra del Dic cio na ri Lla -

tí-Ca talà de l’Enciclopèdia Ca ta la na i de

di fe rents obres pu bli ca des en la Col·lec ció 

de la Fun da ció Ber nat Met ge). És molt

ama ble. Ha lle git el lli bre Nit de 1911.

Re cor da la in ter ven ció de la Ma ria Àngels

Angla da en el seu ho me nat ge. No creu

que es fes el Con grés del ju liol de 1936.

Va as sis tir al Pri mer Con grés ce le brat a

Ma drid cap al 1956. Va veu re’s amb la

Ma ria Àngels poc abans que em ma lal tís i

re cor da que dinaren ple ga des en un res -

tau rant grec de Gi ro na; li donà con sells

so bre un lli bre que ella, Do lors Con dom,

es cri via per a la Ber nat Met ge. No li de -

manà per mís per po sar-la en el con te dels

Jocs Olím pics. Creu que no era gai re es -

por tis ta i re cor da que de jo ves va ren fer

una ex cur sió pel Mont seny, on es va ren

per dre. Te nia pro ble mes cir cu la to ris que

l’im pedien ca mi nar mas sa. Creu va es tar

tres o qua tre ve ga des a Grècia, però no va

es tar a Skiat hos per què n’hauria par lat en

el seu lli bre so bre Grècia. Em re co ma na

que entri en re la ció amb Eu se bi Ayen sa,

Pro fes sor de Grec a Pa la fru gell; pre ci sa -

ment en la tra duc ció rea lit za da per aquest 

d’una obra de Pan de lis Pre va la kis, Cròni -

ca d’una ciu tat, va es criu re l’epíleg la Ma -

ria Àngels Angla da. 

Sem bla de mos trat que el Con grés de

Llen gües Clàssi ques so la ment va exis tir
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en la imaginació de Ma ria Àngels Angla -

da. Cap dels molts in te rro gats dels De par -

ta ments de Llen gües Clàssi ques de las

Uni ver si tats Cen tral i Autò no ma de Bar ce -

lo na, mai no l’havien sen tit es men tar i en

l’Àrea de Re ser va de la Bi blio te ca de la

Uni ver si tat de Bar ce lo na no s’hi tro ben ar -

xi vats els ma te rials del su po sat Con grés. 

En re la ció a la re ferè ncia que fa la Ma ria

Àngels Angla da a Pau Ca sals, re pro dui ré els 

parà grafs que vaig pu bli car so bre aquest

tema l’any 1983 a la re vis ta Apunts (“Un

es por tis ta dit Pau Ca sals”). “La nit del 18

de ju liol del 1936, Ca sals di ri gia a Bar ce lo -

na el da rrer as saig de la IX Sim fo nia de

Beet ho ven, amb la seva or ques tra i ‘l’Orfeó

Gra cienc’. El con cert s’havia de ce le brar

l’endemà, diu men ge, al Tea tre Grec de

Mont juïc amb mo tiu de l’Olimpíada Po pu -

lar. Un emis sa ri de la Ge ne ra li tat l’informà

d’un pos si ble al ça ment mi li tar, de la ne ces -

si tat d’evacuar ràpi da ment la sala i de la

sus pen sió del con cert de l’endemà. Tots

d’acord, di rec tor, mú sics i can tai res exe cu -

ten la Sim fo nia com ple ta abans de se pa -

rar-se. Mai no es tor na ren a reu nir. Sem pre

més el re cord d’aquella nit tràgi ca va es de -

ve nir ob ses sio nant per a Pau Ca sals. Quan

el 1958 rep la in vi ta ció de les Na cions Uni -

des per pro nun ciar un par la ment a fa vor de

la pau i par ti ci par en el con cert com me mo -

ra tiu del Xè Ani ver sa ri de la De cla ra ció

Mun dial dels Drets de l’Home, en una al·lo -

cu ció trans me sa a més de cin quan ta paï -

sos, diu ‘(...)L’Oda a l’Alegria de la IX Sim fo -

nia ha es de vin gut un sím bol d’amor. Pro po -

so, doncs, que to tes les ciu tats que te nen

una or ques tra i un cor exe cu tin aquest him -

ne el ma teix dia, a la ma tei xa hora, i que la

ra dio i la te le vi sió el di fon guin fins els més

pe tits llo ga rets, en els cinc con ti nents. Vol -

dríem que aquest him ne fos exe cu tat com

una pregà ria per a la pau que tots de sit gem

i es pe rem’. Se ria bo nic que amb mo tiu d’un

im por tant es de ve ni ment mun dial a ce le brar 

a Ca ta lun ya, pot ser uns Jocs Olím pics, la

pro pos ta de Pau Ca sals po gués ser una rea -

li tat”. La nos tra veu no va ser es col ta da i no

va po der ser a Bar ce lo na l’any 1992, però

en fi na lit zar l’acte inau gu ral del Jocs Olím -

pics de Na ga no, al Japó, s’interpretà l’Oda a 

l’Alegria, per or ques tra i cors d’Europa,

Àsia, Àfri ca, Amèri ca i Ocea nia, acom -

plint-se així el de sig del mes tre Pau Ca sals.

Vaig par lar te lefò ni ca ment amb Eu se bi

Ayen sa, ales ho res Pro fes sor de Grec a Pa -

la fru gell i ac tual ment a Fi gue res. Ha tra -

duït re cent ment al ca talà l’obra de Pan de -

lis Pre va la kis, Cròni ca d’una ciu tat (Edi -

to rial Empú ries, juny de 1999). En

l’epíleg, la Ma ria Àngels Angla da ens in -

for ma que Ayen sa és tam bé au tor de

la tra duc ció de les Di vuit can çons de la

pàtria amar ga, de Ian nis Rit sos i de nom -

bro sos es tu dis so bre te mes de li te ra tu ra

cul ta neohel.lèni ca, de can çó po pu lar i de

la pet ja dels ca ta lans en l’imagi nari po pu -

lar grec. Ayen sa m’explica que ell va re vi -

sar el lli bre Nit de 1911 per encàrrec de

l’Editorial Empú ries abans de la pu bli ca -

ció. Va fer un mí nim de co rrec cions per

errors de màqui na d’es criure. Em con fir -

ma que no te nen res a veu re Pa pa dia man -

dis i Pa pa dia mand òpu los i que creu que la 

Ma ria Àngels Angla da se gu ra ment co nei -

xia obres del pri mer, es cri tes o tra duï des

en francès, per què aques ta llen gua és

llen gua de cul tu ra a Grècia. Du rant la re -

dac ció del lli bre la Ma ria Àngels li va con -

sul tar so bre la pa rau la “papàs”, sa cer dot

or to dox, con ve nint es criu re papàs. Tam bé 

li va dir que en el con te pen sa va par lar de

ban do lers –“klef tis”– re cor dant que Ayen -

sa va rea lit zar una te si na pre ci sa ment so -

bre “can çons de ban do lers”. Creu que

Angla da no ha via es tat a Skiat hos, en ca ra

que ha via fet qua tre viat ges a Grècia, on

par la va francès. La pri me ra ve ga da amb

el seu ma rit, la se go na el 1991 a Cre ta, on 

a Rét him no va tro bar al ma teix Ayen sa, la

ter ce ra a Ro des amb una fi lla i el gen dre i

la cuar ta a De los amb l’IEC. Va re co ma -

nar-me lle gir els lli bres de la Ma ria Àngels

Angla da Pa ra dís de poe tes i Co lum nes

d’hores; vaig fer-ho sen se tro bar re ferèn-

cies útils per a la re cer ca que es ta va rea -

lit zant. En una pos te rior con ver sa, li re -

cor do a Ayen sa que el boig de Skiat hos es 

deia Ado nis i que en l’epíleg es men tat, la 

Ma ria Àngels par la que va con èi xer el fill

d’una fa mí lia de Rét him no, ami ga d’ell

que s’ano menava Ando nis. Po dria ser

que el nom d’aquest úl tim in fluís al ho ra

de de no mi nar el boig de Skiat hos?

M’explica que cu rio sa ment en l’epíleg de

Cròni ca d’una ciu tat, la Ma ria Àngels ha -

via es crit Ado nis en par lar de l’amic

d’Ayensa i que ell ha via rea lit zat la co rrec -

ció. En el con te no va go sar rec ti fi car el

nom del pro ta go nis ta. Creu que po dria ha -

ver cer ta re la ció en tre amb dues no mi na -

cions, en la memò ria sub cons cient de

l’autora.

Se gons la Ma ria Àngels Angla da, el poe -

ta Car les Riba no va po der par ti ci par en

el Con grés de Llen gües Clàssi ques de

1936, pels mal de caps i la fei na que li

com por ta va la sal va ció i per vivè ncia de

la Fun da ció. És pos si ble que l’autora es

re fe rei xi al fet que Riba, fou no me nat

pre ci sa ment per aque lles da tes, Co mis -

sa ri de la Ge ne ra li tat a la Fun da ció Ber -

nat Met ge, per què el Di rec tor d’aquesta

en ti tat, Joan Estel rich, s’havia exi liat a

Pa rís. Re cor dem que la “Ber nat Met ge”

es ta va pa tro ci na da per Fran cesc Cam bó

i pos si ble ment la si tua ció po lí ti ca del

país la pri ma ve ra i l’estiu de 1936, di fi -

cul ta va el me ce nat ge i feia pe ri llar la

vida de la ins ti tu ció. El con te no pre ci sa

les da tes del su po sat Con grés, en ca ra

que els fets que aca bem d’explicar es

pro duï ren pos si ble ment des prés del 18

de ju liol i el Con grés hem de pen sar que

la Ma ria Àngels Angla da el si tua va

abans de la tan ma lau ra da data. (Riba,

d’Albert Ma nent en la Col·lec ció “Gent

Nos tra”. Edi cions de Nou Art Thor, Bar -

ce lo na, 1987).

Per què aques ta ob ses sió amb l’Origen del

Jocs Olím pics? Vaig creu re ne ces sa ri par -

lar amb al gun fa mi liar de la Ma ria Àngels

Angla da.

El 9 de ge ner del 2000 con tac to amb la fi -

lla de la Ma ria Àngels Angla da, Ma ria

Rosa Geli i Angla da. Per a ella tot el con te

és “pura ima gi na ció”. Va es tar cinc cops a 

Grècia. En el pri mer amb el seu ma rit i els

seus pa res, va vi si tar Olím pia. Des prés va

es tar-hi amb la Fi lolò gi ca, des prés a Ro -

des, més en da vant a Cre ta i tam bé a Me ti -

le ne. Admi ra va Grècia a con se qüèn cia

dels seus es tu dis. L’esport no li agra da va

gens, en ca ra que ad mi ra va els at le tes

clàssics. No sap d’on va sor gir l’idea del

boig de Skiat hos. Em diu que una ger ma -

na de la Ma ria Àngels, la Pilar, que és

mes tra, pels Jocs del 92 va es criu re un

opús cle o un tríp tic per a la in for ma ció

dels alum nes.

La Sra. Pi lar Angla da i d’Abadal m’ex -

plica que la Ma ria Àngels te nia una “ima -
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gi na ció des bor dant” i que no ha via par lat

amb ella del con te. No li agra da va

l’esport i no ha via se guit els Jocs Olím -

pics de Bar ce lo na l’any 92. Em con fir ma

que ha via es crit un opús cul so bre els

Jocs, en ca ra que no creu que això in fluís

en la Ma ria Àngels. M’enviarà un exem -

plar del seu tre ball. Va com plir la pro me -

sa. És un fu lle tó ex traor dinà ria ment ben

es crit i edi tat, que por ta per tí tol

“D’Olímpia a Bar ce lo na”. Pro por cio na

una cla ra i in te res san tí si ma in for ma ció,

tant so bre els Jocs de l’Antigor, com so -

bre els ales ho res fu turs Jocs de Bar ce lo -

na. No hi fal ta un pe tit apar tat so bre

l’origen de la cur sa de Ma ra tó. Qui sap

qui na in fluèn cia va po der te nir en el con -

te que es tem ana lit zant?

En el con te té un pa per es tel·lar el jove

hel·le nis ta francès EMMANUEL DE FRÉDY, 

ne bot de Pie rre de Frédy, Baró de Cou -

ber tin, el fa mós res tau ra dor del Jocs

Olím pics. Era ne ces sa ri ob te nir in for ma -

ció so bre la fa mí lia Frédy de Cou ber tin,

en bus ca d’aquest ne bot hel·le nis ta.

Una breu es ta da al Mu seu Olím pic de

Lau san ne i a la seva im por tant bi blio te -

ca, la ges tió del meu amic Fer nan do

Riba, Asses sor Fi nan cer del CIO i Con se -

ller De le gat del Mu seu i gràcies a ell,

l’eficaç col·la bo ra ció de Mlle. Bar ba ra

Schen kel del Cen tre de Do cu men ta ció

del CIO, m’han permès acla rir to tal ment

aquest as pec te de la re cer ca. Els do cu -

ments con sul tats han es tat:

This Great Symbol: Pie rre de Cou ber tin

and the Ori gins of the Mo dern

Olympics Ga mes, John J. Mac Aloou,

The Uni ver sity of Chica go Press, 1984. 

“Ba ron Pie rre de Cou ber tin: re no va teur des 

Jeux Olympi ques”, in Gé néa lo gie Ma -

ga zi ne, núm. 150, juin, 1996.

Sou ve nirs d’Amerique et de Grèce, par

Pie rre de Cou ber tin, Pa rís 1897.

Yvon ne Frédy de Cou ber tin, 1893-1974,

de Da niel Des cha tres, 1993.

Me mo rias Olím pi cas, por Pie rre de Cou -

ber tin. 5a edi ció, CIO 1997.

Pie rre de Cou ber tin, per Andreu Mer cé Va -

re la, Edi cions 62, Bar ce lo na 1992.

Del ma tri mo ni de Char les Louis Frèdy

Baró de Cou ber tin (1822-1908), ar tis ta

pin tor i Agat he Gi gault de Cri se noy (1823-

1907), nas que ren qua tre fills:

PAUL LOUIS FRÉDY (1847- ). Baró de Cou -

ber tin des de 1908 a la mort del pare

l’esmentat Char les Louis Frèdy. Pro pie ta ri.

Ca sat amb Vio let te Ma chiels (1861- ). Tin -

gue ren cinc fills - dos nois i tres noies - tots

morts sen se des cendència. Aquests fo ren:

1er.Ber nat Char les Hen ri (1888-

1933), mort a con se qüèn cia de se qüe -

les de la Gran Gue rra.

2na.Ma rie Mar ce lle (1889-1978), ar -

tis ta pin to ra.

3er.Guy Albert (1892-1914), sub-ti -

nent de Dra gons. Mort en ac ció de

guerra a l’Yser.

4a. Ivon ne (1893-1974), àni ma de

l’Associació Fe ne lón i de la Fun da ció

Cou ber tin.

5a. Si mo ne (1877-1936)

ALBERT (1848-1913), co ro nel de ca va lle -

ria, ca sat amb Loui se Co lli net de la Sa lle.

Sen se fills.

MARIE (1854-?), casada amb Da vid de

Ma dre, se cre ta ri d’ambaixada. Els seus

des cen dents s’anomenaren Na va ce lle de

Cou ber tin.

PIERRE (1863-1937), home de lle tres, re -

no va dor dels Jocs Olím pics. Baró de Cou -

ber tin a la mort del seu germà gran, Paul,

Louis. 

PIERRE Frédy, casat, el 1895, amb Ma rie

Rot han. El ma tri mo ni tin gué dos fills:

Ja ques de Cou ber tin (1896- ). D’in -

fantesa di fí cil i ma lal tis sa. El seu pare

escriu, l’any 1903, al seu amic Go de -

froy de Blo nay: “Ja sap que el meu fill,

quan te nia dos anys, patí una gran in -

so la ció que deixà in tac ta la seva

esplèndi da sa lut, però que ador mí els

seu pen sa ment”.

Re née de Cou ber tin (1902-1968), va

viu re molt con di cio na da per una ma lal -

tia men tal i re fu sa da per la mare. 

Tots dos fills mo ri ren re clo sos en ma ni co -

mis.

És evi dent que Pie rre Frédy, Baró de

Cou ber tin, no tin gué cap ne bot ano me -

nat EMMANUEL, per so nat ge de fic ció,

sor git de la “ima gi na ció des bor dant” de

Ma ria Àngels Angla da. 

La vida de l’adolescent Pie rre de Co uber -

tin, trans co rre gué a Pa rís, en tre la resi -

dència fa mi liar i la mit ja pen sió dels

 Jesuïtes del ba rri de Neully. Fou un dei -

xe ble apli cat, viu, in tuï tiu, però iso lat.

Man te nia bona re la ció amb els con dei xe -

bles, com es de mostrà quan, un quart de

segle, després, va ser ele git pre si dent de

l’Associació d’Antics Alum nes de Sant

Igna ce. Acabà el bat xi lle rat quan féu dis -

set anys, l’any 1880 i ales ho res arribà el

mo ment d’escollir una ca rre ra. Es plan -

tejà se guir la tra di ció mi li tar de la fa mí lia. 

Però la seva in de pendència, la re bel·lió

ins tin ti va i la ne ga ti va a ac cep tar, sen se

rao na ment pre vi, qual se vol de ci sió dels

su pe riors, li tan ca ren la por ta de la ca rre -

ra de les ar mes. Pensà en la di plomà cia,

però tam bé ací la in de pendència de les

se ves opi nions i el re fús a la je rar quia, li

fe ren de sis tir de con ver tir-se en di plomà -

tic. Finalment, com plagué el seu pare en

ma tri cu lar-se a la  Facultat de Dret de Pa -

rís i cur sar les  ensenyances de l’Ecole de

Sci ences Po li ti ques de la ca pi tal fran ce sa. 

Des de sem pre fou un es por tis ta prac ti -

cant, es pe cial ment del ci clis me i el rem i

més mo des ta ment de l’equitació,

l’esgrima i el ten nis.

Du rant les eta pes for ma ti ves Pie rre Frédy

viatjà per Itàlia, Suïs sa, Polò nia, Hon gria,

Angla te rra i els Estats Units d’Amèrica, viat -

ges que li pro por cio na ren co nei xe ments i

idees. En les Memò ries Olím pi ques ex pli ca:

“Polò nia ha via exer cit una as sen ya la da in -

fluèn cia so bre meu, a tra vés d’una

companyonia ju ve nil quan en ca ra era nen.

Hon gria fou el país de la meva ado lescència 

i de la pri me ra jo ven tut, com Angla te rra i els 
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Estats Units fo ren els paï sos del co men ça -

ment de la meva vida vi ril i, més tard,

Grècia i Suïs sa es con ver ti ren en els paï sos

de la meva afec ció de fi ni ti va.” Des del seu

pri mer viat ge a les illes brità ni ques, Cou ber -

tin ha via que dat se düit i en lluer nat per

l’educació an gle sa. Co nei xia per fec ta ment

la tas ca de Tho mas Arnold a l’escola de

Rugbi i es ta va convençut que el renai -

xement de l’Imperi Brità nic es de via es sen -

cial ment a la re for ma pe dagò gi ca que

aquest ha via pa tro ci nat. Aques ta re for ma es 

fo na men ta va en l’associacionisme, el vot

de mocr àtic, en la lli ber tat de prem sa, en

l’opinió di ver sa de la so cie tat, en la je rar -

quia i en el res pec te a la llei i als re gla ments

i es ta va convençut que to tes aques tes vir -

tuts no més po dien as so lir-se mit jan çant

l’esport. Es pot ben dir que les se ves fre -

qüents es ta des a Angla te rra ha vien de ci dit

el seu fu tur. Això el portà a anun ciar

públicament, l’any 1892, la idea de re no -

var, a ni vell in ter na cio nal, els Jocs Olím pics

de l’Antiga Grècia i va sen tar les ba ses

d’aquesta re no va ció, en el Con grés Inter na -

cio nal ce le brat a la Sor bon ne de Pa rís l’any

1894; allí, i con tra la seva vo lun tat, se gons

afir ma en les es men ta des Me mòries Olím -

pi ques, va de ci dir-se l’elecció d’Atenes com

a seu dels pri mers Jocs Olím pics i l’any

1896 com a data d’aquesta pri me ra ce le -

bra ció. Cou ber tin ha via pen sat inau gu -

rar-los a Pa ris l’any 1900. Fou la te na ci tat

del grec De me trius Vi ke las, la que va fer

mo di fi car el pro jec te de Cou ber tin.

En el con te de Ma ria Àngels Angla da es diu 

que va viat jar a Grècia per pri me ra ve ga da

l’any 1890. Se gons sem bla el Baró de

Cou ber tin no va anar a Grècia fins a l’any

1894 i va fer-ho qua si pre ci pi ta da ment,

per què pe ri lla va greu ment la rea lit za ció

dels pri mers Jocs Olím pics. El cap del go -

vern grec, Tri cou pis, féu mans i màni gues

per què la ca pi tal gre ga no or ga nit zés els

Jocs. Se gons ell, Grècia no te nia re cur sos

su fi cients. Des prés d’un dur en fron ta ment

amb el re cal ci trant pri mer mi nis tre, una

pos te rior au dièn cia amb el prín cep Cons -

tan tí, duc d’Esparta, que feia fun cions de

re gent, so lu cionà el con flic te. El prín cep

home jove, va lent, em pre ne dor i es ti mat

pel po ble, amb l’optimisme pro pi dels

vint-i-sis anys, es coltà els ar gu ments del

Baró i cre gué en els Jocs Olím pics.

Mal grat comp tar Cou ber tin amb una con si -

de ra ble for tu na per so nal, les grans des pe -

ses que des de 1887 ha via fet, du rant la

llar ga i in ten sa cam pan ya pel res ta bli ment

dels Jocs Olím pics, li ha via creat se rio ses

di fi cul tats fi nan ce res. Cou ber tin no anà a

Los Ánge les el 1932, ni a Ber lín el 1936;

no hau ria po gut pa gar els viat ges i les des -

pe ses. En el seu tes ta ment es criu: “He pa -

gat amb els meus di ners to tes les obres

que he creat, pen sant no més en el bé pú -

blic i en l’interès pe dagò gic i, ara, la meva

for tu na per so nal no pot re sis tir les en sul -

sia des fi nan ce res dels da rrers anys”. Fou

ne ces sa ri que un grup d’amics, amb mo tiu

del cin quantè ani ver sa ri de la seva de di ca -

ció olím pi ca (1886-1936) crees sin un

Fons Pie rre de Cou ber tin, el qual ser ví per

apai va gar les se ves úl ti mes ne ces si tats.

Que da clar que Cou ber tin no va viat jar a

Grècia l’any 1890; que te nia una for tu na 

per so nal con si de ra ble, que va gas tar en

la seva llui ta per res ta blir els Jocs Olím -

pics; que no te nia for ma ció mi li tar; que

efec ti va ment te nia un fill i una fi lla for ça

ma lalts, in ter nats en clí ni ques psi quià tri -

ques; que era un bon es por tis ta, es pe -

cial ment ci clis ta; i que es ta va en lluer nat

i se duït per l’educació an gle sa re col za da

en l’esport.

El 20 de ge ner del 2000, tor no a par lar

amb la Ma ria Rosa Geli. Li dic que tinc el

ví deo de l’entrevista i que li faré arri bar

una còpia. Li ex pli co que crec que el con te 

pot es tar ins pi rat en un re lat de Pa pa dia -

man dis i li de ma no que in da gui en la bi -

blio te ca de la Ma ria Àngels Angla da, si hi

ha al gun lli bre d’aquest au tor.

En Jan Ma tas m’informa que en el Dic cio -

na ri de Alian za Edi to rial, es tro ba ci tat Pa -

pa dia man dis, junt amb un pe tit re sum de

la seva vida i un ju di ci crí tic de la seva

obra. M’indica que exis tei xen unes Obres

Com ple tes, pu bli ca des per l’editorial

G.Ve le tas (6 vo lums, 1954-55)

El 31 de ge ner he es tat a la Bi blio te ca de

Ca ta lun ya. Gent molt ama ble. Una bi blio -

tecà ria bus ca en l’ordinador so bre Pa pa -

dia man dis, sen se re sul tat. Indagà des prés

en el fit xer an tic, amb igual sort. Ales ho res

en tra en l’arxiu de la Bi blio te ca Na cio nal

Espa ño la i tro ba una obra de Alé xan dros

Pa pa dia man dis en francès. “Skiat hos, ile

Grec que”, nou ve lles, tra dui tes du Grec et

pré fa cées par Octa ve Mer lier. Pa ris. Les

Be lles Le tres, 1934, 320 p. 7 lam. i

21 cm. Co llec tion de l’Institut Nèo-He lle ni -

que de l’Université de Pa ris. En el vo lum

440 de “The Na tio nal Union Ca ta leg” del

Con grés d’USA, Man sell 1976, tro bem 25

ci tes bi bliogr àfi ques gre gues de Pa pa dia -

man dis, una d’ale manya i el ma teix lli bre

francès. En “The Bri tish Li brary Ge ne ral

 Catalogue” of 1975, tro bem 15 ci tes

bibliogrà fiques gre gues i dues de franceses

de Pa pa dia man dis o Pa pa dia man tes,

Alèxan dros. D’a ques tes, una és la ja es -

men ta da i l’altre és Nou ve lles, tra dui tes du 

Grec et Pré sen tées par Octa ve Mer lier, 249 

p. Athènes 1965. Sé rie de tra duc tions pu -

bliés sous les aus pi ces du Con seil de

l’Europa núm. 16. Les ci tes bi bliogr àfi ques 

gre gues es tan en cap ça la des cada una

d’elles pel nom de l’editorial; un d’aquests

és l’anomenat Ba le tas(G), pu bli ca ció de

1957. Sos pi ta va que el G.Va le tes del Dic -

cio na ri d’Alianza Edi to rial, era una edi to -

rial gre ga. He de ma nat interpréstec amb la 

Bi blio te ca Na cio nal, on m’ofereixen en -

viar-me el lli bre fo to co piat, en ca ra que

m’informen que exis teix una ex traor dinà ria

llis ta d’espera. Sis me sos des prés, el 13 de 

ju liol, i gràcies a la persistència a de ma nar- 

lo de la Sra. Alba Sala, cap de la sec ció de

prés tec in ter bi blio te ca ri de la Bi blio te ca de

Ca ta lun ya, arribà l’encàrrec a l’esmen tada

Bi blio te ca de Ca ta lun ya. No vaig te nir la

ma tei xa sort en demanar a la Bri tish Li -

brary el lli bre Nou ve lles de 1965. Des prés
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de uns me sos, al·legaren que dub ta ven

que aquest lli bre es tro bés en el seu catà leg 

(¡) i na tu ral ment re fu sa ren l’encàrrec. 

Entre tant, l’amic Jor di Torra, que ha com -

pro vat que no te nen cap obra de Pa pa dia -

man dis a la Bi blio te ca de la Uni ver si tat de

Bar ce lo na, em pro por cionà una en tre vis ta

amb el Sr. Alexis Eu dald Solà, Pro fes sor de

Grec de la Uni ver si tat de Bar ce lo na. El vi si -

to a la Reial Acadè mia de Bo nes Lle tres de

Bar ce lo na, on puc veu re una im por tant

col·lec ció d’obres de Pa pa dia man dis en

llen gua gre ga. Em diu que in ten tarà tro bar

al gu na de les tra duc cions fran ce ses quan

pròxi ma ment vi si tarà Grècia. La seva ges tió

no va ser positiva. Va mo rir pocs me sos

des prés.

El lli bre que he re but fo to co piat de la Bi -

blio te ca Na cio nal, for ma part de la Co llec -

tion de l’Institut néo-hell èni que de

l’Université de Pa ris. Por ta per tí tol:

SKIATHOS ILE GRECQUE. 

NOUVELLLES

PAR

A.PAPADIAMANDIS

Tra dui tes du grec et Pré fa cées par

OCTAVE MERLIER

Esta edi tat a Pa ris, per la So cié té

d’Édition “Les Be lles-Let tres”

95, Bou le vard Ras pail, 95

1934 

Una nota a peu de pàgi na ex pli ca que en

el pre fa ci es tro ba una jus ti fi ca ció del tí tol

–Skiat hos ile grec que– que no és de

l’autor sinó del tra duc tor (les no vel·les

de Pa pa dia man dis són la cròni ca de Skia -

thos, són tam bé el poe ma de les se ves

creen ces, dels seus cos tums i de les tra di -

cions de l’illa).

D’aquesta edi ció va fer-se una ti ra da de :

Cent exem plars nu me rats de l’u al cent per

la ger ma na de l’escriptor, Kyrat sou la Pa pa -

dia man di (sic.) i vint-i-cinc exem plars so -

bre vi tel·la de pur fil La fu ma de l’A a la Z.

L’índex in clou els capítols següents:

n Pa pa dia man dis. Sa vie et son oeuv re

(La seva vida i la seva obra).

n La tue se (L’assassina).

n Un rêve sur les flots (Un som ni so bre les 

ones).

n Pâques à la cam pag ne (Pas qua al camp).

n La nos tal gi que (La nostàlgi ca).

n La der nier fi lleu le (L’última fi llo la).

n Le ma ria ge de Ka rach mé tis (La boda de 

Ka rach mé tis).

n La dé sor ce leu se (La desembruixadora).

Hi fi gu ren set il·lustracions:

1. Ale xan dre Pa pa dia man dis

2. Ale xan dre Mo raï ti dis

3. Le père de Pa pa dia man dis, Papa-Ada -

man dios

4. Skiat hos, le port et l’agora

5. Skiat hos; la la gu ne

6. Le vi lla ge vu de la cha pe lle Saint-

Antoi ne; dans le fond Sko pé los

7. Car ta de Skiat hos 

El lli bre va lia 15 francs.

Com a cu rio si tat diré que el re trat de Pa -

pa dia man dis que fi gu ra en el lli bre, és el

ma teix que vaig im pri mir d’Internet dins

l’espai de di cat als es crip tors de Skiat hos.

A més, com veu rem, la imat ge di gi ta lit za -

da del bust d’aquest ma teix re trat, for ma

part del lo go tip de l’Ajuntament de Skia-

thos. L’actitud que adop ta Pa pa dia man dis

en la fo to gra fia, està per fec ta ment des cri ta

en la pàgi na 24 del lli bre d’Octave Mer lier i

trans cri ta en la pàgi na 37 del nos tre es tu di.

Re su mint la vida de Alé xan dros Pa pa dia -

man dis, que ex pli ca Octa ve Mer lierr en el

lli bre que es tic des cri vint, re pro dui ré úni -

ca ment al guns pocs parà grafs molt re la -

cio nats amb la na rra ció de la Ma ria

Àngels Angla da.

El pare d’Aléxandros, Ada man dios Em -

ma nouïl, era des cen dent d’una fa mí lia

de Skiat hos, era ma ri ner i ha via es de vin -

gut sa cer dot, papàs, trans for mant el seu

cog nom en Papa-Ada man dios. La mare

d’Alexandre era fi lla d’Alexandre Moraï -

tidis.

Ale xan dre era el cin què fill de la fa mí lia i 

els dos pri mers, una nena i un nen ha vien 

mort molt jo ves, Ki rat so als cinc anys i

Ma no lis als di vuit me sos. La ter ce ra, una

fi lla, Ma ria en ca ra viu i te més de 85

anys; la quar ta Cha ri clée, va mo rir el

1921. Des prés d’Aléxandros nas qué

Sop hou la, mor ta el 1930; Geor ges nas -

cut més tard morí l’any 1905 i la seva

ger ma na bes so na morí al bres sol; fi nal -

ment Kyrat sou la, nas cu da el 1860, és la

úni ca sol te ra su per vi vent, que es man té

per fec ta ment amb una no ble dis tin ció

(és pre ci sa ment la ger ma na que pa tro ci -

na el lli bre d’Octave Mer lier).

Pa pa dia man dis va néi xer el 4 de març de 

1851. En ba te jar-lo se li donà el nom

d’Alexandre.

L’escriptor ex pli ca la seva jo ven tut en al -

gu na de les se ves no vel·les. Se guia els

seus com panys en els jocs; aquests eren

fills de ma ri ners o pes ca dors, ma le du -
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cats, des cal ços i mal ves tits, sem pre dins 

l’aigua, pescant crancs i atra pant pops i

col pe jant-los llargs ins tants so bre la pri -

me ra pe dra pla na tro ba da. La mare del

jove Ale xan dre no per me tia que el seu fill 

se guís aquests pi llets i l’obligava a por tat 

sa ba tes. Els pe tits ca ma ra des se’n reien

del fill del papàs.

A l’escola, el jove Ale xan dre és el mi llor

alum ne de la seva clas se, jun ta ment amb 

el seu cosí, Ale xan dre Mo raï ti dis. Li agra -

da l’estudi i el di buix i sen se ha ver après

art li plau re pro duir els sants que veu en

les ico nes.

El 1862 és en viat a Sco pé los (una illa

veï na), a l’Escola Hel·lènica, on obté el

di plo ma de fi d’estudis.

Du rant les va can ces i anys de lli ber tat el

jove Ale xan dre es re tro ba fre qüent ment

amb molts ca ma ra des de la ma tei xa

edat: Spi ros Moraïtidis, Sotirios Éco no -

mou i Ale xan dre Mo raï ti dis (el seu cosí,

pro fes sor i pe rio dis ta).

Com tots els jo ves d’aquesta èpo ca, ha

après el pa per im mens que ha ju gat el

sa cer dot or to dox en la hist òria de la

Grècia es cla vit za da i re nai xent. Els seus

pa res, els seus on cles i els seus amics

són sa cer dots o mon jos i han ob ser vat la

su pe rio ri tat d’aquests so bre els pro fes -

sors laics; han vist els bo nics per ga mins

dels con vents i han vist els ma nus crits de 

mú si ca ecle siàs ti ca, amb cu rio sos sig nes 

ne gres i ver mells. Van so vint al con vent

veí de l’Evangelista on apre nen a can tar

salms i tém po res i por tats per una for ça

d’entusiasme i vo ca ció ju ve nil pro me ten

es de ve nir mon jos.

El seu pare en vià l’adolescent a l’institut

del Pireu, però la rigorositat dels mes -

tres, pro vocà que tor nés a Skiat hos du -

rant el pri mer any. Ales ho res es passà set 

me sos al Mont Athos, recorrent els con -

vents i les cel·les dels so li ta ris. El seu en -

tu sias me és gran, per què Athos és la tra -

di ció dins la seva in te gri tat. Sota aquests 

efec tes es criu a la seva mare l’intenció

de fer-se mon jo. No obs tant, l’en -

tusiasme del jove per a la vida mo na cal

cau en el curs del viat ge. Mai se’n sabrà

la raó. Fou el re buig per l’ascetisme re li -

giós dels ce no bi tes del con vent de

Esphig mé nos o per l’estretor d’esperit

d’alguns mon jos se vers, els quals no ha -

vent sor tit mai d’Athos des co rat gen

cruel ment les jo ves vocacions? O pot ser

al guns re cords ge lo sa ment i cas ta ment

es ti mats, que es re flec tei xen en al gu na

de les se ves no vel·les? No se sap res de la 

seva vida sen ti men tal, dos o tres noms

ama gats per l’art de les se ves obres.

Al tor nar d’Athos li diu a la seva mare:

“Jo, em faré mon jo dins el món”. 

El seu pare li va acon se llar aca bar els es -

tu dis de l’institut i des prés se guir du rant

dos anys els cur sos de la Uni ver si tat.

L’octubre de 1873, Pa pa dia man dis en tra 

al li ceu Var va kion : té vint anys. El 1874

s’inscriu a la Fa cul tat de Lle tres on aprèn 

les llen gües es tran ge res que li fa ran ac -

ces si bles el pen sa ment i l’art d’Eu ropa.

Papadiamandis, a part del di plo ma, ha -

via ad qui rit una cul tu ra ge ne ral. Ha via

après francès i anglès i ha via lle git i re -

lle git to tes les grans obres es cri tes o tra -

duï des a aques tes llen gües; s’havia no -

drit de li te ra tu ra an ti ga: Ho mer, els

Tràgics, els Evan ge lis eren es sen cials en

la seva “cai xa” de lli bres. Aques ta “cai -

xa” era a la ve ga da la seva bi blio te ca i el

mo ble pre ciós on con ser va va els seus

ma nus crits. S’hi tro ba tam bé un Sha kes -

pea re, un Mil ton, un Dic kens i un Cer -

van tes.

A Ate nes, es criu, tra dueix i salm òdia nits

sen ce res, fre qüent ment amb el seu cosí

Mo raï ti dis, a la ca pe lla de Sant Eli seus;

s’entreté molts cops en el cafès, on beu

amb molt de gust amb els seus amics;

aquests són el mon jo Nip hon, que ha dei -

xat Mont Athos per Ate nes, el vell Bar -

ba-Spyros, un pe tit co mer ciant jueu, tots 

ells rics en anè cdo tes i hàbils en ex pres -

sar-se en llen gua sa bo ro sa, i Kyr Ni kos i

la seva dona Polyxène Bou ki; és tota

l’església de Sant Eli seus, aquest hu mil

grup de cris tians pri mi tius ger mans en

Je su crist.

Ale xan dre Mo raï ti dis evo ca en una agra -

da ble na rra ció la fi gu ra del seu amic, re -

cor dant la seva vida de tre ball, de so li tud 

i de salm òdia. Pa pa dia man dis te nia un

tre ball irre gu lar, atès que havia de se guir 

les ga se tes an gle ses i tra duir les no ves

notícies de l’estranger pel dia ri “l’Acro -

pole” i el “Neon Asty”; a més, estava obli -

gat a es pe rar el co rreu d’Europa, el qual,

sobretot a l’hivern, tar da va a arri bar fins

a la mit ja nit. Te nia una ma nia molt bo ni -

ca, molt sana i molt hu ma na: volia,

després de so par, es tar des ca rre gat de

tota fei na.

Se’l po dia tro bar en un pe tit cafè, tot sol

en un racó, el cap in cli nat, les mans en -

creua des so bre el ven tre, davant d’una ti -

sa na de sàlvia. Mut. No veient a nin gú.

Al vol tant d’aquesta fi gu ra, bas tant com -

ple xa, ba rre ja de dol ce sa i de vi va ci tat,

de sen sua lis me i de cas te dat ing ènua i

cris tia na, se ria fàcil mul ti pli car anè cdo -

tes p.e. la pa rau la agra da ble que va dir al 

seu amic, na rra dor i cro nis ta espiritual,

Nir va nas, el qual va te nir la sort de fo to -

gra fiar-lo; “ves de pressa, –va dir-li en

francès–, nosaltres ex ci tem la cu rio si tat

del pú blic”, i el pú blic eren dos o tres pi -

llets en llus tra dors de sa ba tes. 

Esde vin gut so rrut al fi nal de la seva vida,

Pa pa dia man dis res po nia així a aquells

que el sa lu da ven.

–Bon dia, Sen yor Alé xan dros.

–No tinc temps.

Arron sa va les es pat lles mig som rient,

mig en fa dat. Instants des prés, re cor dant

la seva fal ta d’educació, creuant de nou

el seu in ter lo cu tor, es parava, li de ma na -

va per dó per la seva brus que dat i

reprenia la seva mar xa pen sa ti va.

Nin gú no és pro fe ta en el seu país, deia

un ha bi tant de Skiat hos. Nos al tres mai li

hem do nat im portància. El con si derà vem 

un “xim ple”.

Sa ben com vi via? Be vent en tots els

cafès, amb no im por ta qui, es pe cial ment 

amb gents del po ble, ca rre ga dors del

port i tots els “ma ri ners de pas”.

Ves tia tan ma la ment, tan mi se ra ble ment, 

tan ne gli gent ment –en ca ra que por ta va

sem pre coll i cor ba ta!– que l’hau ríeu pres

per un pi do lai re. S’explica que un ri quís -

sim ate nenc, Syngros, que no el co nei xia,

en tro bar-lo un dia pel ca rrer, li donà ge -

ne ro sa ment, dos sous...

Va tor nar de fi ni ti va ment a Skiat hos el

1908 –de via mo rir dos anys des prés– les

se ves ger ma nes, per a les quals te nia una 

gran ten dre sa, el cui da ven de la mi llor

ma ne ra.

Una pe ti ta ha bi ta ció es tre ta de pa rets

blan que ja des amb calç. Un “tza ki” –una

xe me neia bai xa– prop de la fi nes tra que

do na va so bre el rie ró. No hi ha via llit;

87apuntsEDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (68) (78-91)



sota una mena de pe tit ar ma ri en cas tat a

la pa ret, dos ”ké lims", per te rra. En el

tza ki, al gu nes cen dres ca len tes. Fora

feia molt fred.

Des prés de molts dies, no po dia des can -

sar, pel do lor del cos. Era una mala grip;

una pneumò nia, van opi nar d’altres. Ell

no vo lia veu re el met ge.

A la nit de manà un lli bre a les ger ma nes,

per te nir-lo a la mà. Po sant-se de cara a la

pa ret va co men çar a sal mo diar. A la una

del matí, les ger ma nes van tro bar-lo ador -

mit, els ulls tan cats, fred. L’en terraren

l’en demà, tres de ge ner de 1911.

No hi ha tom ba a nom de Pa pa dia ma dis

en el pe tit ce men ti ri de Skiat hos. Sols un 

pi i una plan ta, mos tren el lloc on va ser

en te rrat. Els seus os sos fo ren re ti rats, se -

gons el cos tum grec, tres anys des prés

de la seva mort i es con ser ven a l’esglé -

sia de la Pa nag hia, en l’Alt-Skiat hos,dins 

d’un pe tit co fre que con té un cra ni i al -

guns os sos; un pe tit cra ni gro guenc que

una ve lla us mos tra, pie to sa ment o ma -

qui nal ment, qui sap?

Mas sa po bre per pa gar-se l’edició de les

se ves obres, va mo rir sen se te nir al tra sa -

tis fac ció que veu re les se ves no vel·les

pu bli ca des en els dia ris i re vis tes li terà -

ries del seu país.

Abans d’escriptor, Pa pa dia man dis fou

pe rio dis ta o més exac ta ment tra duc tor al

ser vei d’un dia ri d’Atenes. El seu cosí

Mo raï ti dis el va in tro duir en l’equip d’un

dia ri ate nenc, el “Jour nal” d’en Co ro mi -

las, on li en ca rre ga ren les tra duc cions

del francès i l’anglès. Més tard,

Gavriilidis li con fià la ma tei xa tas ca a

“l’Acropolis”. Sor tint del des patx, tre ba -

lla va a casa seva o en un cafè, al cos tat

dels seus amics; des prés a l’hora de

l’Hespérinos, de les Ves pres, ana va a

can tar a al gu na es glé sia fa mi liar. La seva 

vida era una ba rre ja de la del po ble i la

de l’església. Era un mes tre en matè ria

de ri tual: se’l con sul ta va so bre qües tions

molt es pe cials de ri tus o de dog ma de

l’església or to do xa.

Va tra duir la Bí blia en llen gua mo der na.

Vó los (Bó los) és una ciu tat ma rí ti ma de

l’Est de Grècia, ca pi tal de Magnèsia, junt

al golf de Pa gas si ti kos o de Vó los, al peu

de les mun tan yes cos ta ne res de Thes sàlia 

(Pé lion). Co mu ni ca da per fe rro ca rril i car -

retera amb Làri sa, és el port im por tant

més pro per a Skiat hos. 

Octa ve Mer lier l’autor del pre fa ci i tra -

duc tor de Skiat hos ile Gre que, viat ja a

Skiat hos per mar, en ca ra que de for ma

di fe rent a la se gui da per l’oncle del su -

po sat hel·le nis ta Emma nuel de Frédy.

Pie rre de Cou ber tin viatjà, se gons el

con te, el 1890 en un ve ler des d’Atenes,

men tre que Octa ve Mer lier va fer-ho en

un pe tit va por, que va par tir tam bé de la

ca pi tal gre ga. Se gons ex pli ca, va arri bar

a Skiat hos el Di ven dres Sant de l’any

1928, tro bant per tot arreu l’atmosfera

que Pa pa dia man dis ha via co ne gut i en -

tre la qual ha via cres cut. A con ti nua ció

re su mei xo la des crip ció de l’illa i dels

seus vol tants, que fa en el pre fa ci del lli -

bre, Octa ve Mer lier.

Skiat hos era la illa de les ca ses blan -

ques, cú bi ques, mi nús cu les, de ca rre -

rons tan es trets que un ase hi pas sa va

pe no sa ment si por ta va una càrre ga or -

dinà ria en els cos tats.

Skiat hos és una illa de l’arxipèlag de les

Spo ra des del Nord, poc vi si ta des ales ho -

res pels viat gers. El nom de Skiat hos

sem bla ser, com el de Ko rint hos, un nom

d’origen egeu. De ri va del ra di cal FP4�,

l’ombra. Enca ra pot con si de rar-se l’illa

om brí vo la, mal grat la de sa pa ri ció de

molts bos cos de pins que an tany

l’adornaven, a des pit dels pas tors que

són els que els han cre mat. És la pri me ra

gran illa que es tro ba a l’entrada del golf

de Vó los. Quan es puja so bre un dels

seus nom bro sos tu rons, es veu a l’oest,

molt a prop, la cos ta de Thes sa lea, amb

el seus po bles en cim be llats; cap al

nord-oest, el Pèlion i l’Ossa; al nord, la

Chal ci di que amb el Mont Athos a la dre -

ta; a l’est, Ha lon nis si, Sco pé los, l’illa veï -

na que ins pi ra nostàlgia i cap al sud i el

sud-est, l’Eubée, l’Euriponissos, fa mi -

liar ment ano me nat Grypo ni si.

Tres grans ba dies na tu rals, golfs pro -

funds tan cats per llargs illots (les Tsoun -

gries), tal i com el port ales ho res exis -

tent. A l’oest del po ble, el port de la Gran

Flo ta, al bell mig, el pe tit port tran quil

que allar ga el dic da vant l’àgora. A l’est

el port de las grans bar ques de vela.

Dei xem da rre ra nos tre el pe tit po ble ri be -

renc i els seus tu rons pin to rescs, dei xem

a la dre ta la Xa né mo on la violè ncia del

Vòrias, el vent del nord ha de for mat els

pins i les oli ve res sal vat ges; anem cap al

con vent de l’Evanghélismos, que cau en

ruï nes i pu gem cap al Cas tro, l’antiga vila 

aban do na da.

En les pro fun des to rren te res de plàtans,

pen gen els seus am plis bran cat ges so bre

les fonts cla res i si len cio ses; so bre els

pen dents dels tu rons, les oli ve res allar -

guen les se ves enor mes tor sions; al vol -

tant de la blan cor de les capelles, els xi -

prers, lliu res, ele ven llur om bra allar ga da 

so bre els pins i els pins pin yo ners.

Allà baix, a l’esquerra del pen dent de

Kou rou pi, s’erigeix ame na ça do ra, l’emi -

nència pe dre go sa i grisa del Cas tro. Per

tot arreu, als cos tats, ruï nes in for mes de

ca pe lles i de ca ses. El camí por ta a un
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es tret con gost do mi nant l’abisme; la roca 

es ací com ta lla da per una arma ge gan ti -

na; aquí la por ta del Cas tro, ai xe ca da so -

bre una am pla te rras sa. Un pont-lle va -

dís, abans unia el Cas tro a l’illa. El pont

no exis teix, en ca ra que una es ca la im -

pro vi sa da s’eleva a l’entrada de la pe ti ta

ciu ta de lla. Allí s’hi tro ba ven 300 ca ses i

22 es glé sies. Enca ra en peu dues es glé -

sies pa rro quials: la de Sant Ni co lau, pa -

tró dels pes ca dors i dels ma ri ners i

l’església de Crist.

És dins el Cas tro on vi vien els ha bi tants

de Skiat hos abans de 1830, ad mi ra ble -

ment pro te gits con tra els pi ra tes en

aquest re fu gi quasi inac ces si ble. Però

quan la Gue rra de la Independència,

tornà a la jove Grècia les Cycla des i les

Spo ra des, quan la se gu re tat pe netrà en

to tes aque lles re gions, els ha bi tants del

Cas tro dei xa ren l’abric an ces tral i poc

con for ta ble, per descendir a l’empla -

çament del po ble ac tual.

La vida del Cas tro, Pa pa dia man dis no la

va con èi xer quan nas qué el 1851, però

els seus pa res ha vien nas cut a l’antiga vila 

i el seus avis hi ha vien vis cut. Així, tota la

seva in fan te sa es re par tí en tre la rea li tat

sen se emo cions del po ble de baix i

l’enterbolida fic ció de les na rra cions del

Cas tro, amb els vells con tes vir tuo sos i in -

ter mi na bles, les lle gen des de nereides de

bo nic cos però d’ira fa tal, de dra gons bra -

mant i per se guint du rant la nit els pas se -

jants re tar dats i di mo nis que feien ro dar

ro ques pel pen dent del Kou rou pi. Algu nes 

do nes molt grans, sa bien tam bé tràgi ques 

hist òries o re cor da ven la cròni ca “cas tria -

na” de l’època dels Turcs. Mol tes d’a -

questes lle gen des han es tat no vel·la des

per Pa pa dia man dis, al gu nes amb per so -

nat ges de la seva pròpia fa mí lia.

Na ve gant per Inter net bus co in for ma ció

so bre l’illa de Skiat hos. Tro bo da des so bre 

l’actualitat de l’illa, cul tu ra (es de ve ni -

ments cul tu rals, mú si ca i dan sa, ar qui tec -

tu ra, na ve ga ció o ves tits tra di cio nals) hist -

òria, es crip tors (Pa pa dia man dis i Moreïti -

dos) i fins i tot l’esmentada fo to gra fia de

Ale xan dros Pa pa dia man dis.

Actual ment Skiat hos és un pa ra dís que fa

for ça anys va ser des co bert. Fins ales ho -

res úni ca ment era co ne gu da l’illa per ser

la pàtria de Pa pa dia man dis; però avui es

una de les illes més fa mo ses de Grècia. En 

les se ves bo ni ques plat ges és co men cen a

cons truir ho tels i el tu ris me ha cres cut ex -

traor dinà ria ment en poc temps.

Avui pot arri bar-se a Skiat hos per via aè ria 

dià ria ment des d’Atenes i tots els dies, de

març a se tem bre, des de Tes salò ni ca. Per

mar es tan pro gra mats dià ria ment di ver sos 

fe rris des d’Agios Kons tan ti nos (44 mi lles

nàu ti ques de distància en 3.30 ho res) i

des de Vó los (36 mi lles nàu ti ques de

distància en 3.30 ho res).

La ciu tat de Skiat hos, úni ca àrea cons truï -

da, està si tua da en el cos tat sud-est de

l’illa en una ba dia arre ce ra da del vent. És

un as sen ta ment re la ti va ment nou, edi fi cat 

en tre 1829 i 1830, en el lloc on exis tia

l’antiga ciu tat so bre dos tu rons al cos tat

del mar. Aques ta ha via es tat cons truï da

l’any 800 a. de Crist.

La tra di cio nal ar qui tec tu ra de Skiat hos,

que està de sa pa rei xent con tí nua ment, no

té una es truc tu ra de carà cter illenc. Les

ca ses són pe ti tes i la ma jo ria te nen dos pi -

sos. Són fe tes de pe dra, amb les pa rets

ex ter nes blan que ja des. Exis tei xen dos ti -

pus de ca ses, ru rals i sen yo rí vo les. Els

 carrers són es trets, fets sen se cap pla ni fi -

ca ció, són pin to rescs i fets de blocs de pe -

dra. Aquests blocs es tan col·lo cats ver ti -

cal ment per fa ci li tar el des pla ça ment de

l’aigua de la plu ja i per fer l’estructura més 

es ta ble. Hi ha pe ti tes pla ces en di fe rents

punts de la ciu tat fe tes per em fa tit zar es -

glé sies, fonts o al tres edi fi ca cions si -

milars.

Les ca ses nor mal ment no te nen pa tis, en -

ca ra que quan els te nen són molt pe tits i

es tan plens de flors i ge rres de vi. Les por -

tes són ge ne ral ment molt sen zi lles, sen se

mo tius or na men tals, ex cep te en al gu nes

ca ses sen yo rí vo les que són d’estil neo -

clàssic. Les por tes prin ci pals en la ma jo ria 

de ca ses són sen zi lles, de fus ta i es tan -

quen per din tre amb un bal dó. Les ca ses

sen yo rí vo les te nen el marc de la por ta de

mar bre, amb un fa na let de co rat de ti pus

neoclàssic. Hi ha po ques fi nes tres, pe ti tes 
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i rec tan gu lars. Els pi sos bai xos te nen ha -

bi tual ment ba rres de fe rro de se gu re tat

amb mo tius or na men tals. Els bal cons són

pe tits, amb apun ta la ments de mar bre

ador nats amb es cuts en re lleu de fe rro.

Las ba ra nes són de ba rres de fe rro amb di -

fe rents mo tius or na men tals tam bé neo -

clàssics.

La casa on va néi xer Pa pa dia man dis l’any

1851 no exis teix en els nos tres dies. Va

ser ve nu da i de rruï da. La casa que avui es

con ser va, on va viu re i mo rir l’escriptor, va 

cons truir-la el seu pare Papa-Ada man tios

en tre 1850 i 1860, se gons cons ta en una

ins crip ció fi xa da a la fa ça na. Està si tua da

a uns 100 m de la cos ta est de la ciu tat,

en un es tret ca rrer sen se sor ti da. És un

pe tit edi fi ci de dues plan tes, d’arqui -

tectura tra di cio nal, de pa rets fe tes de

 pedra i de “Tsat ma” (lleu ge ra cons truc ció

feta de fus ta i guix). Les qua tre ves sants

de la teu la da de fus ta, es tan co ber tes amb 

teu les de ti pus bi zan tí. Por tes i fi nes tres

són de fus ta, i com l’escala con ser ven el

co lor ori gi nal. El pis in fe rior té tres cam -

bres, a l’esquerra hi ha l’habitació d’hi -

vern amb una llar de foc. Ací es on Pa pa -

dia man dis va viu re els seus úl tims mo -

ments. L’any 1954 l’edifici fou ad qui rit

per l’Estat i des de lla vors per tany a

l’Ajuntament. El 1965 va ser de cla rat mo -

nu ment pre ser vat pel Mi nis te ri de Cul tu ra. 

El 1990 van rea lit zar-se tre balls de re pa -

ra ció i des de 1994 els bai xos van ser

trans for mats en sala d’exposicions. Ac -

tualment, la man sió és un Mu seu, on els

ob jec tes de la casa i els per so nals de

Papadiamandis són con ser vats tal i com

es ta ven al fi nal de la seva vida.

El Cas tro cons ti tueix un lloc d’obligada vi -

si ta tu rís ti ca, per po der con tem plar l’as -

pecte ac tual de l’antiga for ta le sa, amb els

seus ponts de fus ta que l’unien a l’illa

i els res tes de les an ti gues ca ses i es glé -

sies. Espe cial aten ció me reix un ele ment

es sen cial per a la de fen sa del Cas tro: la

“ze ma tis tra” (una gran cal de ra d’aigua si -

tua da so bre la por ta, des ti na da a es cal dar 

els in tru sos).

En les pàgi nes d’Internet so bre Skiat hos,

es par la de la vida noc tur na de l’illa (ci ne -

mes, night clubs, ta ver nes tí pi ques i res -

tau rants), de la pos si bi li tat de prac ti car

 esports (wind sur fing i ten nis) i de les bo ni -

ques plat ges (Achla dies, Tza ne ries i Kou -

kou na riés –la plat ja on se gons el con te, va

ban yar-se el Baró de Cou ber tin–, i mol tes

d’altres). Cu rio sa ment, no hem tro bat re -

ferè ncies so bre la ve ge ta ció de l’illa, vi si ble 

en al gu nes fo to gra fies, i so bre els seus xi -

prers, que tant ha vien im pres sio nat l’oncle

d’Emmanuel de Frédy i Octa ve Mer lier.

Pos si ble ment el pro grés i la cons truc ció

han tin gut quel com a veu re en la pro ba ble

des fo res ta ció que l’any 1928, se gons Mer -

lier, ja ha via co men çat.

La res sen ya de la fi gu ra i de la per so na li -

tat de Pa pa dia man dis, així com de les

ca rac te rís ti ques geogr àfi ques i am bien -

tals de l’illa de Skiat hos, que fa Ma ria

Àngels Angla da en el con te, sem blen de -

mos trar que l’escriptora ha via lle git i més 

que lle git s’havia in tro duït i vis cut dins el

pre fa ci de l’obra de Octa ve Mer lier.

La pri me ra Ma ra tó, la guan ya el 10 d’abril 

de 1896 el pas tor grec de 23 anys Spi ri -

don Louis, que era fill de Ma rous si. Es

pre parà mit jan çant el de ju ni i l’oració i se -

gons es deia passà l’última nit davant de

les ico nes, en tre la llum amor ti da dels ci -

ris. Aques ta cur sa re me mo ra va la ges ta

del sol dat Phi dip pi des o Phi li pid des, el

qual va có rrer des de Ma ra tó fins a Atenes

per co mu ni car la vict òria dels grecs so bre

els per ses. En arri bar va ex cla mar KAIRETE

NENIKIKÁNEN! Hem ven çut! i cai gué mort

pel can sa ment. Ninikikánen era la pa rau -

la que pro nun cià el boig de Skiat hos en el

con te, abans de caure davant del Baró de

Cou ber tin.

Es diu que Spi ri don Louis va guan yar de

pre mi una copa d’ar gent do na da per Mi -

chael Breal (més en da vant, en l’e pí leg,

par la rem d’a quest trans cen den tal i in te -

res sant per so nat ge), un vas an tic i a

més, va ob te nir la lli ber tat d’un seu

germà, el qual es ta va em pre so nat per

ha ver par ti ci pat en una ba ra lla sag nant.

No és se gur que el mi lio na ri Geor gios

Ave roff li re ga lés un mi lió de drac mes; la 

lle gen da ex pli ca que la pro me sa d’a -

ques ta im por tant quan ti tat de di ners, va

pro vo car la mort de tres jo ves ma ra to -

nians, que in ten ta ren sen se cap pre pa -

ra ció rea lit zar la cur sa.

Enca ra que sé que una re cer ca té prin ci pi, 

però que di fí cil ment pot dir-se que té fi nal, 

pen sa va aca bar aquí aques tes “No tes a
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peu de pàgi na”. Ahir, 2 de ge ner de 2001, 

vaig par lar amb Eu se bi Ayen sa. Se gons va 

ex pli car-me està tre ba llant en un pro jec te

edi to rial per pu bli car les obres com ple tes

de la Ma ria Àngels Angla da. Pos si ble ment 

és la per so na que mi llor co neix aques ta

obra. Va in for mar-me que en un lli bre de

poe mes de la Ma ria Àngels ano me nat

Ariet ta, pu bli cat per Co lum na l’any 1996, 

s’hi tro ba un poe ma in ti tu lat “Des prés de

Ma ra tó”, que tot se guit re pro duei xo:

Des prés de Ma ra tó

Qui mai ho hau ria dit?

Aquell sol dat amb la vis ta en te la da,

brut de suor i de pols, les sand àlies 

fe tes bo cins, era l’invicte nun ci

de la ges ta més cla ra, ra diant.

Si no ha gués sim sen tit dels seus lla vis ta llats

el mot sa grat “ven cé rem”

pot ser li hau ríem allar gat un òbol

com a un obs cur cap tai re fo ras ter.

Per què no ens re cor dem gai re so vint

de les hu mils i fe ri des dis fres se

que els déus trien, o els àngels. 

L’autora fa una ex traor dinà ria des crip ció

de l’aspecte del sol dat de Ma ra tó. Des prés 

sa cra lit za el mot “ven cé rem”, que aquest

pro nun cià abans de mo rir i pel qual aquell 

home obs cur, hu mil i fe rit con que rí la ca -

te go ria im mor tal d’heroi.

Aquest poe ma ocu pa un lloc en l’apartat

“Apa ri cions”, si tuat al fi nal del lli bre.

Sem bla que la Ma ria Àngels ha inclòs en

l’esmentat apar tat, poe mes re la cio nats

amb al guns re cords molt per so nals pre -

sents en la seva ment, els quals es fan

apa rents de tant en tant en la seva

memò ria i en la seva obra. Que en tre

aquests s’hi tro bi la imat ge del sol dat de

Ma ra tó, crec que té una trans cendència

cabdal per ex pli car-nos la mo ti va ció del

con te que es tem ana lit zant. Pen so que

ima ginà ria ment la Ma ria Àngels Angla da

ha volgut, a tra vés d’Adonis, el boig de

Skiat hos, ac tua lit zar la im portància de la 

ges ta de l’heroi de Ma ra tó, im mor ta lit -

zant-la com l’hipotètic ori gen dels Jocs

Olím pics ac tuals. Com veu rem en l’epí -

leg, algú va avan çar-se en aques ta idea

l’any 1896.

Epíleg
Com deia la Ma ria Àngels Angla da en

l’entrevista te le vi si va, en el con te “hi ex -

pli co el ve ri ta ble ori gen dels Jocs Olím -

pics, que no és el ve ri ta ble ori gen, però

que po dria ser-ho...” i pen so que és una

llàsti ma que no ho fos. Ja hem vist que

Cou ber tin, in fluen ciat per la pe da go gia i

l’edu ca ció es por ti va d’Anglaterra, ha via

de ci dit res tau rar els Jocs Olím pics de

l’Antigor i hem vist tam bé que de bon prin -

ci pi no pen sa va en Grècia com a pri me ra

seu dels Jocs de la re nai xen ça. El seu es -

pe rit xo vi nis ta i la seva prudè ncia

l’impulsaven a or ga nit zar-los a la ca pi tal

de Fran ça l’any 1900. Hau ria es tat un

nyap si mi lar, al que re cent ment va ocó rrer 

en ator gar a Atlan ta els Jocs del Cen te na -

ri. Va es tar la te na ci tat, no exemp ta d’una

cer ta fo llia, d’el grec De me trius Vi ke las,

que acon se guí la de sig na ció d’Atenes, per

al 1896. Hau ria es tat més bo nic que la

fra se que ima ginà ria ment la Ma ria Àngels

Angla da si tua en el pen sa ment de Cou ber -

tin: “Quin po ble és aquest, que fins i tot la

fo llia d’un pas tor duu la mar ca de

la glòria?”, fos la ve ri ta ble mo ti va ció de la

res tau ra ció dels Jocs. Per so nal ment

m’ompliria de joia que aquest fos el seu

ve ri ta ble ori gen.

En la tan es men ta da en tre vis ta, la Ma ria

Àngels Angla da afir ma que ha es crit el

con te “en ho me nat ge, a un es crip tor

grec, del se gle XIX, que es diu Pa pa dia -

man dis i que és el mi llor pro sis ta grec del 

se gle XIX i és fill de l’illa de Skiat hos”.

Des prés en pu bli car-se la Nit de 1911,

l’autora de di ca el con te, “Als meus com -

panys pro fes sors de llen gües clàssi ques,

esp ècie no pro te gi da”. Pos si ble ment la

jus ta pro blemà ti ca rei vin di ca ti va ac tual

d’aquest col·lec tiu de pro fes sio nals, ha

po gut més, que la pri mi ti va idea d’ho -

menatjar Papadiamandis. Ara bé, pos si -

ble ment la Ma ria Àngels des co nei xia el

ve ri ta ble ori gen d’incloure la cur sa de

Ma ra tó en els Jocs Olím pics d’Ate nes.

Va ser Mi chael Ju les Alfred Bréal, amic

de Cou ber tin, bri llant filò leg de la Sor -

bon ne i pro fes sor de Gramà ti ca Com pa -

ra da del Col·legi de Fran ça, qui, l’en -

damà de la res tau ra ció dels Jocs es criu

en tu sias mat a Cou ber tin i té la vi sió de

pro po sar-li ins ti tuir una cur sa, fins ales -

ho res des co ne gu da en les com pe ti cions

es por ti ves: la Ma ra tó. El filò leg pre ci sa va 

tex tual ment: “Se ria bo veu re si els nos -

tres at le tes mo derns po drien igualar

Phidippides”. Bréal va ofe rir una copa

d’argent al co rre dor que, sor tint de Ma ra -

tó arri bés pri mer a Ate nes, du rant els pri -

mers Jocs de l’era mo der na de 1896.

Aques ta pro va de re sistència va te nir una

ex traor dinà ria sig ni fi ca ció, per què re pre -

sen ta va el fil di rec te d’unió amb els Jocs

Olím pics de l’Antigor. A més, la victòria

d’un pas tor grec va fer re viu re la fi gu ra

del he rois clàssics. Des d’aleshores la

cur sa de Ma ra tó ha es tat la pro va més

em blemà ti ca del pro gra ma olím pic, amb

un ex tens anec do ta ri i una llis ta im pres -

sio nant de per so nat ges mí tics. Estic

segur que la Ma ria Àngels Angla da es ta -

ria or gu llo sa de sa ber que un com pany

seu, filò leg del se gle XIX, pos se ïa una

ima gi na ció tan des bor dant com la que a

ella li va per me tre es criu re aquest ex -

traor di na ri con te so bre el ve ri ta ble ori gen

dels Jocs Olím pics. 

A la de di catò ria del con te se li po den

ator gar, jus ta ment, més de cent anys de

vigè ncia.
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Mi chael Bréal.


