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com la Ilíada o la Odissea”, assegu-
ra Jaume Pòrtulas abans de recor-
dar que en el cas d’aquests dos tex-
tos grecs, a diferència de grans obres 
molt més recents com el Faust de 
Goethe i A la recerca... de Marcel 
Proust, no hi ha testimonis directes 
sobre la seva creació. “La Ilíada va 
ser composta als voltants del segle 
VIII aC, i encara que es van recupe-
rar papirs amb alguns fragments 
del text dels abocadors de les ciu-
tats d’Egipte, els primers manus-
crits que tenim amb l’obra sencera 
són medievals”, explica Pòrtulas. Al 
text introductori del volum, Fran-
cesc J. Cuartero escriu que a partir 
del segle XIV el “nombre de manus-
crits homèrics és elevat, més que 
per a qualsevol autor grec antic, no-
més superat pels textos bíblics: 
[Thomas W.] Allen llistà 189 còdexs, 
als quals se n’afegeix un que Van 
Thiel va utilitzar per primera vega-
da”. L’editio princeps d’Homer va 
ser publicada a Florència el 1488 per 
Demetri Calcocòndilas. 

A l’hora de parlar d’Homer, el 
“poeta primigeni” a qui s’atribueix el 
text, Pòrtulas planteja més pregun-
tes que respostes. “No sabem si va 
existir o no. Se li atribueixen 12 ciu-
tats de naixença, i en època tardana 
la xifra puja fins a 25. Tampoc ens 
posem d’acord sobre el segle de nai-
xença, si és el VIII o VII aC. Les pri-
meres notícies que atribueixen el 
poema a Homer són del segle IV aC, 
és a dir, quatre segles després de la 
hipotètica mort de l’autor”. Així com 
ara llegim la Ilíada “com un gran po-
ema”, per als contemporanis que, 
generació rere generació, van sen-
tir com els rapsodes declamaven al-
gun dels cants de l’epopeia era més 
aviat “una forma educativa de fixar 
la identitat del poble grec molt abans 
que es fixessin les identitats nacio-
nals tal com les coneixem ara”.!
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I per quan una sèrie televisi-
va tipus Merlí que popularit-
zi les virtuts dels clàssics an-
tics? No és cap astracanada, 
i més tenint en compte el 

gran èxit que ha aconseguit l’escrip-
tora milanesa Andrea Marcolongo 
amb dos assaigs, La lengua de los di-
oses i La medida de los héroes (Tau-
rus), i això tant a Itàlia com a Fran-
ça i Alemanya. L’objectiu d’aques-
ta autora que duu Atenea tatuada al 
braç és simple: reivindicar l’estudi 
de la llengua i la mitologia gregues 
defensant-ne la vigència en la nos-
tra societat, que n’és hereva.  

Mentre que els escenaris s’han 
convertit en un reducte per gaudir 
dels clàssics (sense anar més lluny, 
a la Sala Beckett fan Els ocells, basa-
da en l’obra d’Aristòfanes), als cen-
tres de secundària el grec i el llatí 
van perdent pistonada davant la 
imposició d’una visió productiva de 
l’ensenyament. Aquestes dues llen-
gües i la cosmovisió que vehiculen, 
però, es resisteixen a desaparèixer: 
sortosament una sèrie d’entitats 
culturals, com l’Institut d’Humani-
tats o l’Escola d’Escriptura de l’Ate-
neu Barcelonès, ofereixen cursos 
sobre literatura i mitologia clàssica 
que sempre estan plens, la qual co-
sa és un bon indicador que l’interès 
per aquest món continua ben viu. 

De la idealització a la visió crítica 
“Al llarg de la història s’ha evoluci-
onat en la manera de percebre els 
clàssics –explica l’escriptor Raül 
Garrigasait, editor de la col·lecció de 
clàssics de la Fundació Bernat Met-
ge–. Durant el classicisme, es preni-
en els grecs com a model de perfec-
ció, però a partir del segle XX es va 
posar el focus en la part més fosca i 
contradictòria, es van començar a 
veure com una alteritat incòmoda de 
la nostra societat”. Aquesta mirada 
crítica és la que perdura avui. Els 
clàssics ens plantifiquen al davant 
un mirall on ens veiem reflectits 
amb la pitjor llum del fotomaton: 
“Les relacions de poder, les de gène-
re... ens ajuden a entendre’ns com a 
individus i com a humanitat”. D’al-
tra banda, gràcies als clàssics, com 
ara Safo, s’ha pogut enfocar sense els 
prejudicis d’època temes com ara 
l’homosexualitat. 

Pel que fa a la literatura, Catalu-
nya té un deute impagable amb els 
autors grecs i llatins, i això s’explica 
amb dues paraules: Bernat Metge. 
Aquest escriptor i traductor, el pri-
mer humanista de les lletres catala-
nes, va acabar batejant al cap dels se-
gles una col·lecció que va proposar-
se traduir els textos clàssics al cata-
là. “En el manifest fundacional, 
signat per Joan Estelrich el 1922, 
queda molt clar que el propòsit final 
és renovar i modernitzar la llengua 
catalana, perquè consideren que 
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Els textos grecs i llatins van servir per renovar la llengua 
catalana gràcies a l’impuls modernitzador de la Bernat Metge

l’ingredient clàssic ajudarà a desen-
volupar l’estil impersonal”, explica 
Garrigasait. Davant la idiosincràcia 
lingüística dels autors modernistes, 
doncs, els noucentistes pretenien 
assolir un tipus de llengua universal, 
i per això volien prendre els clàssics 
com a model de ponderació i bellesa. 
Aquesta idea, apunta l’autor d’Els es-
tranys, no va sortir com un bolet: era 
el zeitgeist. A Què és un clàssic?, 
T.S. Eliot defensa la idoneïtat de for-
jar una llengua impersonal prenent 
com a model l’Eneida. 

Sense cap mena de tradició prè-
via, per tant, però sí amb una fasci-
nació pel paisatge exuberant medi-
terrani, que va donar als noucentis-
tes el seu emmirallament pel món 
antic, la Col·lecció Bernat Metge “va 
aconseguir situar els clàssics a la 
centralitat literària”. Costa i Llobe-
ra, per exemple, s’inspirava en Ho-
raci, Maragall va escriure Nausica; 
Agustí Bartra, Odisseu; sense oblidar 
Carles Riba, que, amb la seva traduc-
ció de l’Odissea, va atènyer un dels 
cims de la literatura catalana. 

La cultura clàssica, que al llarg 
del XX va anar florint en revisitaci-
ons constants (què és sinó l’Ulisses 
de Joyce?), ha pràcticament desa-
paregut a Occident, tot i que ara es 
publiquen més títols que mai. La 
històrica Bernat Metge traurà a par-
tir del setembre la col·lecció Essen-
cials, deu títols del catàleg d’edició 
molt assequible i traduccions actu-
alitzades. Sense oblidar el gran ca-
tàleg d’Adesiara.  

Argonautes literaris d’avui 
De manera subterrània, la presèn-
cia de la literatura antiga es man-
té en un formigueig constant: “Hi 
ha pocs escriptors d’avui que no hi 
hagin passat d’alguna manera o al-

Els clàssics, una influència 
subterrània però sòlida i viva

tra”, opina Garrigasait. Si mirem 
els escriptors que assumeixen 
aquest mestratge dels clàssics i 
avancen amb el mateix vent que va 
empènyer la nau Argo cap a noves 
aventures, trobem noms com els 
de l’escriptor i editor Jordi Cornu-
della i els poetes Enric Casasses, 
Josep Pedrals, Maria Cabrera i Su-
sanna Rafart, per citar-ne alguns. 
També l’últim guanyador del pre-
mi Carles Riba, Carles Rebassa, 
que fa ressonar amb força l’Odissea 
en el poemari Sons bruts (Proa). 
“És un llibre que sempre m’ha en-
tusiasmat per com mescla l’aven-
tura i la poesia, i també m’agrada 
Catul per la seva forma d’expressió 
tan contundent, o Heràclit per la 
seva escriptura proverbial, sense 
oblidar Ovidi i Virgili”, explica Re-
bassa. Per al poeta, els mites grecs 
transmuten i prenen altres noms, 
però en realitat es van repetint a 
cada època, com el mite de l’Edat 
d’Or o l’Arcàdia. 

Víctor Sunyol, que acaba de pu-
blicar Amb Nausica (LaBreu), coin-
cideix a l’hora de defensar la vigèn-
cia d’unes històries que encara ens 
interpel·len, malgrat la seva vertigi-
nosa antiguitat. “Antígona explica 
totes les últimes revolucions en què 
s’enfronten dos mons: un d’antic, 
amb lleis arbitràries, i un de nou que 
defensa lleis universals i eternes”, 
argumenta. I l’Odissea? “És un viat-
ge riquíssim i extraordinari per la 
llengua que et va transformant, i a 
cada passatge pots relacionar la his-
tòria amb el present”. Com a escrip-
tor reconeix que els clàssics li han 
aportat idees: “La humanitat la va 
inventar Shakespeare... però abans 
ja hi havia els tràgics grecs i els mi-
tes. La bona literatura és la que xu-
cla el moll dels clàssics”.!
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