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“ B r e - q u e - q u e -
q u e x - c o a x - c o -
ax”. Aquest és el 
bell raucar del 
cor de granotes 
aristofàniques 
que habiten en el 

llac sense fons camí de l’Hades, en 
la seva espectacular aparició, el mo-
ment estel·lar del cor. Hem d’ima-
ginar la comèdia grega com una 
mescla de musical de Broadway, La 
Fura dels Baus i Polònia, i probable-
ment ens quedem curts, perquè la 
sofisticació de posar en escena Ès-
quil i Eurípides, parlant com els 
seus personatges, no sembla pas a 
l’abast dels actuals guionistes.  

Què no donaríem per sentir com 
sonava aquest “bell raucar” en boca 
dels actors-ballarins de l’Atenes del 
segle cinquè, tot gaudint de la core-
ografia? I pensar que som davant 
d’un botó de mostra! La comèdia 

La comèdia antiga 
és la més moderna

antiga queda testimoniada única-
ment per les onze peces senceres 
que ens han pervingut d’Aristòfa-
nes. De la resta de comediògrafs, 
més de quaranta, pràcticament no 
n’ha quedat res. Malauradament vi-
vim mals temps per a la protecció i 
cultiu dels clàssics, i aquesta soci-
etat barbaritzant sembla decidida a 
retornar el poc que ens ha arribat 
dels grecs a l’infernal riu Leteu, el 
de l’oblit.  

Si Aristòfanes fos contemporani 
nostre no li faltarien temes i se li 
hauria girat feina. Per això és tan 
important l’existència d’editorials 
tan lloables com Adesiara, còmpli-
ces infatigables de la cultura. L’ope-
ració no és senzilla, i això mateix re-
dobla el mèrit. Perquè la pregunta 
fonamental és: ¿com acostar al lec-
tor contemporani, saturat i un pèl 
cínic, assetjat per totes bandes per 
mil banalitats, encantat, el merave-

La Mila comença una nova 
vida amb el seu marit, en 
Maties, en plena munta-

nya, on tots dos s’instal·len 
per fer-hi d’ermitans. Allà, 
enmig d’un entorn complicat, 
la protagonista de Solitud tin-
drà accés a les bondats i espe-
rit creatiu del Pastor, i haurà 
d’esquivar la maldat i força 
destructiva de l’Ànima. 
Aquests dos pols oposats –es-
timulats per la neutralitat de-
priment del marit– forçaran 
l’evolució de la Mila. 

Víctor Català, pseudònim 
de Caterina Albert i Paradís 
(l’Escala, 1869-1966), va de-
butar amb Drames rurals 
(1902) i es va convertir en un 
dels grans noms del Moder-
nisme català sobretot gràcies 
a Solitud (1904), tot i que més 
endavant va publicar l’ex-
cel·lent novel·la Un film (tres 
mil metres) (1926) i els contes 
de Contrallum (1930). El text 
de la versió que l’ARA ofereix 
aquest dissabte és el de 1946, 
corresponent a la cinquena 
edició de Solitud, i també in-
clou el pròleg del 1905 al final 
del volum. 

“L’autora dota la Mila 
d’una gran sensualitat, que es 
pot rastrejar sense dificultats 
en la majoria dels capítols de 
la novel·la –diu Maria Barbal, 
que va oferir una conferència 
sobre Solitud a Badalona el 
2011–. És una dona abando-
nada pel marit i desitjada per 
altres homes. Hi ha una visió 
de la dona de l’època des de la 
dona autora. I una projecció 
cap a la dona actual”.✒

ELS CLÀSSICS

ARA

El camí de  
la Mila

llós món dels clàssics? Doncs bé, 
aquí en teniu la resposta. I ens cal, 
per satisfer del tot la pregunta, co-
mençar, no pas destacant la genia-
litat d’Aristòfanes –per si calia fer-
ho−, sinó valorant la feina del tra-
ductor. I no per fer-ne la postil·la 
cortesa que se sol fer a la cua dels 
articles quan s’esmenta la seva gran 
labor, sinó per afirmar sense amba-
ges que l’acostament que sentim 
frec a frec a l’obra clàssica no seria 
possible sense la perícia, l’erudició 
i el do lingüístic que palesa el tra-
ductor Cristián Carandell. I parlem 
d’un hel·lenista de llarg recorregut, 
que va traduir, en castellà, unes es-
plèndides versions d’Elytis.  

Nervi, enginy i sabor 
El fet és que fer reviure l’humor 
aristofànic, lliurar-lo fresc com si 
fos d’ahir mateix, amb el nervi, l’en-
giny i el sabor que presenta, exigeix 
unes qualitats que no estan a l’abast 
de tothom. El català que usa, sense 
arribar a ser pitarresc, queda lluny 
del típic encarcarament classicit-
zant de les velles traduccions del 
XX. Hom pot imaginar perfecta-
ment sobre l’escena el divertidís-
sim duel poètic que protagonitzen 
els dos grans tràgics esmentats a la 
segona part de l’obra. Justament, 
Carandell ha sabut fins i tot emular 
els estils de cadascun dels drama-
turgs (que és el que fa Aristòfanes 
amb mestria), traduir amb hexà-
metres quan cal imitar Homer, i su-
blimar la llengua quan parla el cor, 
buscant sempre formes adients a la 
rigorosa mètrica que marca la con-
venció. I no estalviar el parlar gras 
i escatològic en els jocosos diàlegs 
del déu Dionís amb el seu criat Xàn-
tias, per exemple.  

Hem esmentat, entre les diverses 
qualitats de què està dotat el traduc-
tor, l’erudició, i aquí ens cal deixar 
constància de l’excel·lència de les 
notes, que són indispensables per 
copsar molts dels acudits i de les in-
nombrables referències històriques 
i culturals. És cert que, havent de 
saltar contínuament a la pàgina de 
notes, pot resultar enfarfegosa la 
lectura, però sens dubte és el peatge 
que cal pagar per gaudir d’aquesta 
mena de text. Com sempre amb 
Adesiara, el lector està de sort. ✒
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Pujol i fa sol, i podríem con-
tinuar: les bruixes (o els 

bruixots) es pentinen. Com en 
les bones novel·les d’intriga, la 
biografia de Jordi Pujol ha fet 
un gir inesperat just a les últi-

mes pàgines, una biografia que Kap ha 
anat recollint en les seves vinyetes durant 
més de vint anys, i que ara publica en for-
ma de còmic, amb tot l’humor, l’art i l’es-
til satíric que el caracteritzen. A l’espera 
del judici, l’autor ens convida a passar: 
“Benvinguts a Pujolandia!” 

Pujol  
i fa sol  
KAP 
Llibres de 
l’Índex 

ARAL’APARADOR
FICCIÓ

De la cuina catalana en surt una 
de les postres més típiques i 

més universals: la coca. Esponjoses 
o cruixents, dolces i salades, i fins i 
tot coques per menjar amb cullera. 
Xavier Barriga, que ja ha posat al 
descobert els seus secrets sobre el 
pa, les galetes, els brioixos i les mag-
dalenes, ofereix ara aquest recull de 
receptes per elaborar els tortells i les 
coques més variades i delicioses. De 
tant en tant, deixeu que us enxam-
pin amb les mans enfarinades!

Coques 
XAVIER BARRIGA 
Grijalbo 

NO-FICCIÓ

“Iquè si viure et desola a vega-
des”, diu Joan Callau en un 

dels seus versos. L’avís de l’àngel, el 
llibre que l’ha fet guanyar el 29è pre-
mi Miquel Martí i Pol 2013, és un 
conjunt de poemes que amb una 
gran senzillesa i una sorprenent for-
ça parlen sobre el pas del temps, la 
pressa quotidiana, o altres coses per-
durables com l’amor o la mort. Un 
racó per preguntar-se, llegir i relle-
gir-se, obert a tots els interrogants 
i reflexions que neixen de la poesia. 

L’avís de 
l’àngel 
JOAN CALLAU 
Pagès Editors
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