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Aquests dies l’ARA està desco-
brint o redescobrint els clàs-
sics grecollatins de la Bernat

Metgeamoltslectors.Magnífic.Per
sort,però,lamonumentaljoiabibli-
ogràficaésfruitd’unatradicióquea
Catalunya ha tingut continuïtat
com a mínim des de fa mil anys, in-
augurada per Sunifred Llobet, un
dels primers traductors europeus,
astrònom i ardiaca de la catedral de
Barcelona. Nascut el 950 a Olèrdo-
la, fronterera amb el món àrab, va
conèixer, a través de traduccions
àrabs que ell va passar al llatí, l’obra
de Ptolomeu i la teoria d’Aristòtil
sobre els cometes. Home de confi-
ançadelcomtedeBarcelonaBorrell
II,vainfluirdirectamentenGerbert
d’Orlhac, el futur papa Silvestre II,
format al monestir de Ripoll.

Sunifred Llobet és el primer
d’una llista de 165 savis que des
d’aleshores i fins avui han conreat
entre nosaltres la lectura dels clàs-
sics.ElseunominauguraelllibreLa
nissaga catalana del món clàssic, un
diccionari de noms propis, resse-
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nyats per ordre crolonògic, a través
dels quals es pot resseguir com s’ha
transmès el saber inaugural d’una
civilització occidental que se sosté,
encara avui, sobre la democràcia, la
racionalitat i la dignitat de la perso-
na. Montserrat Tudela, ànima i di-
rectora de la revista Auriga, és, jun-
tament amb l’arqueòleg Pere Iz-
quierdo, la responsable i impulso-
ra del volum. Tots dos van fer seva

una idea llançada el maig del 2008
pel filòsof Norbert Bilbeny fins a
aconseguiraquestaobracol·lectiva,
en la qual han intervingut vuitan-
ta-sis especialistes i en què, com als
diàlegs de Plató, els uns donen veu
als altres fins a teixir un tapís erudit
ple d’històries com la de Sunifred i
–si avancem una mica en el temps i
ens saltem l’abat Oliba, Ramon
Llull, Arnau de Vilanova, Francesc
Eximenis i Bernat Metge– la de Ra-

mon Sibiuda, tan injustament obli-
dat. Nascut a Barcelona el 1385 i
considerat un dels filòsofs més des-
tacats del segle XV, la seva obra
magna,Theologianaturalisseuliber
creaturarum, plena de catalanis-
mes, va influir autors com Pico de-
llaMirandolaiPascal,ivasertradu-
ïda al francès per Michel de Mon-
taigne, que, a més, li va dedicar el
més extens –tot i que no el més bri-

llant– dels seus assajos.
No puc evitar de pensar
l’immens plaer que
Montaigne hauria expe-
rimentat amb una

col·lecció com la Bernat Metge, ell
que,aexcepciódeSibiuda,esvapas-
sar tota la vida dedicat a rellegir, co-
mentar i citar els clàssics antics.

Els traductors de la Bernat Met-
ge, fruit de l’empenta classicista del
Noucentisme, formen part de la ca-
dena de coneixement formada per
Llobet, Sibiuda i tants d’altres, i en-
llacen de forma brillant la cultura
catalana amb el saber immortal del
món grecollatí.✒
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Un hotel a
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campió de ral·lis

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[1] Joconfesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008pàginesi26,90€ -/2

[2] Situemdiusvine...
ALBERT ESPINOSA
Rosadelsvents
208pàginesi 15,90€ 2/27

[3] Lauraalaciutatdelssants
MIQUEL LLOR
Educ@aula
336pàginesi13,95€ -/79

[4] Mecanoscritdelsegon...
MANUEL DE PEDROLO
Educ@aula
256pàginesi9,95€ 3/106

[5] Antologiadepoesia...
DIVERSOS AUTORS
Educ@aula
432pàginesi11€ 5/106

[1] Aleph
PAULO COELHO
Proa
320pàginesi17€ 3/2

[2] Indigneu-vos!
STÉPHANE HESSEL
Destino
64pàginesi5€ 1/26

[3] Córreromorir
KILIAN JORNET
AraLlibres
200pàginesi 18,50€ 2/26

[4] Atena:lecturesdefilosofia
DIVERSOS AUTORS
Editrama
108pàginesi15€ 6/49

[5] Comprometeu-vos
STÉPHANE HESSEL
Destino
96pàginesi7,50€ 7/15

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posiciósetmanaanterior/setmanesenelmercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[1] Sitúmedicesven...
ALBERT ESPINOSA
Grijalbo
176pàginesi15,90€ 2/27

[2] Eljardínolvidado
KATE MORTON
SumadeLetras
544pàginesi21€ 1/71

[3] Enelpaísdelanube...
SARAH LARK
EdicionesB
752pàginesi21€ 3/23

[4] Juegodetronos
GEORGE R. R. MARTIN
Gigamesh
798pàginesi14€ 4/7

[5] Elmapayelterritorio
MICHEL HOUELLEBECQ
Anagrama
384pàginesi21,90€ 6/3

[1] ElmétodoDukanilustrado
PIERRE DUKAN
RBA
256pàginesi22€ 1/52

[2] Aleph
PAULO COELHO
Planeta
270pàginesi18€ 7/2

[3] Gentetóxica...
BERNARDO STAMATEAS
Vergara
232pàginesi15€ 2/12

[4] Noconsigoadelgazar
PIERRE DUKAN
RBA
272pàginesi13,50€ 3/72

[5] LasrecetasdeDukan
PIERRE DUKAN
RBA
320pàginesi 13,50€ 4/35

SUNIFRED LLOBET JA LLEGIA
PTOLOMEU EN LLENGUA ÀRAB
ABANS DE L’ANY 1000

Els clàssics
abans de la
Bernat Metge

La Setmana Santa del 2002
Jordi Galceran s’estava a
Menorca per acabar la seva

obra de teatre més celebrada, El
mètode Grönholm. Li mancava
una escena per acomplir amb
l’hora i mitja de temps que s’es-
perava que durés la comèdia. Gal-
ceran va trobar la inspiració en

un hotel de l’illa on s’estaven uns amics. Per ca-
sualitat Galceran va trobar que en aquell hotel s’hi
celebrava una convenció motivacional d’agents co-
mercials, probablement d’una multinacional.
Aquests homes de negocis havien d’afrontar cer-
tes proves organitzats en grups. Els grups es dis-
tingien portant unes gorres amb viseres de dife-
rents colors. Galceran ho explica així: “Déu nostre
senyor havia baixat a ajudar-me a acabar l’obra.
Vaig introduir una nova prova en la selecció de per-
sonal que tenia lloc a la comèdia, una prova en què
cada personatge s’havia de posar un barret. L’es-
cena dels barrets va ser sempre la més celebrada”.

EncarahihaunaanècdotaqueGalceranvolexpli-
car: l’origen del títol. Aquell 2002, poques setma-
nes abans de la data establerta per a l’estrena, l’obra
encara no tenia nom; els responsables editorials van
trucar-liperdemanarquintítoltindria.Galceranels
va demanar cinc minuts per pensar-s’ho i donar la
resposta.Justenaquellmoment,l’emissoraderàdio
que Galceran tenia sintonitzada al seu estudi va in-
formar que el nou campió de ral·lis era el finlandès
Marcus Grönholm. Galceran no ho va dubtar ni un
moment: el seu mètode es diria Grönholm.✒
CRISTIAN SEGURA

Alaska juga un paper important en els llibres
de David Vann. No és tant que sigui un perso-
natge més, sinó que apareix com la plasmació

física externa de l’interior turbulent dels personat-
ges. Aquest plantejament romàntic és el que justi-
fica que aquesta obra, Desolacions –notable història
d’un matrimoni en extrema crisi–, tingui com a por-
tada un llac, unes muntanyes de fons i uns núvols
amenaçadors. El context fa pensar que ens trobem
davant d’un dels paisatges imponents d’Alaska, més
concretament, de l’illa de Caribou, que és on passa
l’acció. Però m’hi jugo un pèsol que es tracta de No-
va Zelanda, a l’altre hemisferi i una mica més a l’es-
querra. He buscat informació del fotògraf, Steve All-
sopp.Treballaenelqueelsprofessionalsdelescàme-
res diuen amargament “la BBC”: bodes, batejos i co-
munions. A la seva web explica que es va traslladar
a Nova Zelanda procedent de Birmingham i que allà
varetratarlanaturadelpaís.Aquellesfotografiesles
vavendreaunaagència
d’imatges que al seu
torn les ven a les edito-
rialsperferportadesde
llibres.SielPatronatde
Turisme de la Costa
Bravas’anunciavaamb
imatges de les Baha-
mes, ¿per què no pot
David Vann –un pro-
fessional de la ficció–
explotar la seva imatge
d’alaskeny amb una fo-
todeNovaZelanda?✒
ÀLEX GUTIÉRREZ


