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El debat tenia lloc 
en una coneguda 
sala polivalent 
londinenca a fi-
nals del 2015, du-
rant un programa 
televisiu britànic 

d’èxit. Aquella nit es confrontaven 
les dues grans civilitzacions clàssi-
ques occidentals: Grècia contra Ro-
ma. La primera era defensada per 
Boris Johnson, sorgit de les aules 
d’Oxford i aleshores alcalde de Lon-
dres; la segona comptava amb la 
mediàtica catedràtica de Cambrid-
ge Mary Beard. El duel, encara recu-
perable a YouTube, va ser de gran 
nivell, i exemplificava la vigència 
d’aquells vells referents a l’hora de 
construir o inventar les pròpies ge-
nealogies i d’autoexplicar-nos, en-
cara avui, a través de les relectures. 

Mentre l’actual primer ministre 
britànic optava per una certa dema-

La Bernat Metge,  
centenària casa  
dels clàssics
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PERFIL gògia i la sinècdoque –reduint la 
complexitat i les contradiccions gre-
gues a una idíl·lica i aspiracional Ate-
nes democràtica i intel·lectualment 
brillant–, l’autora de La veu i el poder 
de les dones defugia la idealització i 
subratllava la potencialitat de les 
contradiccions romanes per enten-
dre el seu llegat i poder-ne extreure 
aprenentatges. D’alguna manera, 
l’espectacle televisiu evidenciava la 
diversitat d’aproximacions que han 
caracteritzat històricament l’estudi 
del món clàssic –o de qualsevol altra 
època– i com era d’encertada aques-
ta reflexió de l’italià Benedetto Cro-
ce: “Tota història és sempre història 
contemporània”. 

L’hel·lenista i escriptor Raül Gar-
rigasait reconstrueix la gairebé cen-
tenària història de la Fundació Ber-
nat Metge amb bona part d’aquests 
debats com a rerefons de les vicis-
situds històriques i dels retrats dels 
seus principals protagonistes. La 
creació d’una biblioteca catalana de 
clàssics llatins i grecs, amb una al-
ta exigència filològica i una gran 
qualitat editorial, va tenir des del 
primer moment derivades culturals 
i polítiques evidents. Per al seu me-
cenes, el polític i financer Francesc 
Cambó, es tractava de prestigiar 
tant la pròpia figura com el projecte 
que encapçalava com a líder de la 
Lliga. Per al seu director, l’intel·lec-
tual i gestor mallorquí Joan Estel-
rich, constituïa la plataforma per 
vincular-se al món del liberalisme 
humanista occidental. Per al poeta i 
traductor Carles Riba representava 
l’estabilitat professional i la projec-
ció com a referent cultural europeu 
i català.  

Van ser tres personalitats dife-
rents amb visions no sempre coin-
cidents, però imprescindibles per a 

la consolidació i supervivència de la 
Bernat Metge. Si Cambó hi va apor-
tar la idea i els mitjans, Estelrich hi 
va sumar part de la cobertura ideo-
lògica i els contactes (tant els inici-
als com durant el franquisme), 
mentre que Riba hi va afegir la con-
nexió científica i la sensibilitat lite-
rària, a més de preservar la integri-
tat de la casa durant la Guerra Ci-
vil. Les importants diferències i 
malentesos fruit de la sacsejada 
conjuntura històrica i els divergents 
plantejaments ideològico-interpre-
tatius els van poder aparcar, o al-
menys temperar, conscients del bé 
superior que representava aquella 
col·lecció de llibres simbòlicament 
i culturament rellevants, però exi-
gents i de circulació restringida, 
presidits per l’Asclepi empordanès. 

Vinculat a la Bernat Metge du-
rant més d’una dècada –va ser res-
ponsable del volum 374, dedicat a 
les Cartes de Plató–, Garrigasait 
avui presideix La Casa dels Clàssics, 
successora des de l’àmbit coopera-
tivista de la tasca feta des del 1922 
per Cambó i els seus hereus. Aquest 
coneixement directe, sumat a una 
ploma ja habituada a la narrativa i 
a l’assaig, permet que el relat vagi 
més enllà de la reconstrucció de la 
trajectòria històrica per submergir 
el lector en debats pertinents i im-
marcescibles, com les teories en-
torn de la traducció, la capacitat 
d’apel·lació al present dels clàssics 
o la vigència de certs tòpics litera-
ris a l’hora de caracteritzar els an-
hels i les passions personals i soci-
als. Entremig de pronunciaments, 
guerres, revolucions, misèries i ale-
gries, la continuïtat de la Bernat 
Metge és alhora metàfora de la per-
sistència de la pròpia ànima huma-
na i humanista.!
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Alexandre de Ri-
quer, avi de l’in-
signe filòleg, va 
ser un artista to-
tal, vigorós exem-
ple del creador 
modernista: es-

criptor, pintor i artesà. Aquesta és la 
seva obra literària més ambiciosa: un 
colossal poema èpic compost de di-
vuit cants, més un sonet inicial i una 
oda de tancament –tots ells datats– 
que, per les seves característiques, 
ens pot fer venir al cap Canigó (si no 
fos que el resultat final, òbviament, 
queda molt lluny de l’excel·lència del 
poema verdaguerià). Roger Miret, en 
la seva magnífica introducció, expli-
ca els avatars de la redacció del po-
ema: iniciat el 1901, l’autor va aban-
donar-lo l’any següent, i no el tornà 

La poesia inspirada
a reprendre fins al 1909, quan les cir-
cumstàncies del país havien canviat 
molt i, en el camp de la cultura (i de la 
política), el Noucentisme s’havia 
consolidat amb fermesa. És proba-
ble, doncs, que aquestes vicissituds 
de l’escriptura hagin determinat 
l’heterogeneïtat d’una obra que, a pa-
rer meu, té passatges inspiradíssims 
i d’altres de ben poc afortunats. 

El bosc és un recer sagrat, que acull 
i guareix a qui ha patit tribulació. 
Però els homes l’han fet mal-
bé: “I mai sa nau amplíssi-
ma l’altiva raça humana / 
l’havia trontollat”. Hi ha, 
doncs, l’enyor d’un 
temps primitiu, en què el 
bosc era un espai verge 
que desconeixia les des-
trals de sílex i els estralls 

més, d’hemistiquis hexasíl·labs. De 
tant en tant, trobem rimes visuals, no 
fonètiques (“rosa”/ “tremolosa”).  

La impressió és d’un cert desori i 
d’una acumulació excessiva de ma-
terials. Quant al repartiment dramà-
tic, els personatges de la matèria de 
Bretanya conviuen amb les goges o 
amb un pintoresc Lari dels ocells, 
que és una figura que sembla esbor-
rallada per Sagarra. El poema s’en-
laira quan la lírica desplaça tanta 
èpica altisonant, en versos delicats 
com els següents: “Ja no enfonsa la 
rella el solc de la llaurada; / neulint-
se, el vedellet decau d’enyorament / 
i a l’ubri maternal s’acosta vana-
ment, / com vanament els xais se mi-
gren nit i dia / cercant la plana fèr-
til, a on l’herbei floria / per enjoiar les 
prades de margarides d’or”.!
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–com en diríem ara– de l’especulació. 
A vegades, l’autor apunta un accent 
maragallià (al començament del cant 
III, per a mi el més rodó de tots): 
“Lleugera com el fum, / amb un ca-
lor dolcíssim, baixava vaporosa / la fe-
cundanta llum”. Més enllà, sembla 
que combregui amb els postulats del 
simbolisme: “Sols queda una migra-
da / imatge del que fou la catedral sa-
grada / a on resava un càntic l’ardent 

naturalesa”. Escauria llegir el 
poema en veu alta, però De 

Riquer no és Carner, es-
clar, i llavors notem que 
ens hi entrebanquem 
sovint. El poeta té mol-
ta tirada a la diftonga-

ció: “olímpica riallada” o 
“d’hel·lènica poesia” són 

dos casos, entre una munió 
VIQUIPÈDIA


