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l omés d’esdeveniment de
primera magnitud per a la
nostra cultura es pot qualificar
la represa de la col·lecció

Clàssics de Totes les Èpoques, que
publica l’editorial Alpha, segell que
coneixem a bastament a través de
la Bernat Metge. Després de l’èxit
incontestable a quiosc dels títols
que la Bernat Metge, en
col·laboració amb Edicions 62, va
col·locar al carrer en edicions tan
assequibles com acurades, ens
arriba la recuperació de la
col·lecció esmentada. Els dos
primers títols són Els Lusíades, de
Luís Vaz de Camões, i les
Converses d’emigrants alemanys,
de Johann Wolfgang Goethe, del
qual publiquem a les pàgines
centrals l’esclaridor epíleg de Raül
Garrigasait, un dels impulsors de la
col·lecció. La marca neix amb un
disseny completament nou i modern,
però amb l’esperit amb què es va fundar
a finals de la dècada de 1940. Aleshores,
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la col·lecció ens va oferir joies de les
nostres lletres com la traducció que
Carles Riba va fer en hexàmetres de
l’Odissea –ara incorporada a la col·lecció

Bernat Metge–; el Paradís perdut, de
Milton, en versió de Josep Maria Boix i
Selva; la traducció de la Divina Comèdia,

feta en tercets per Josep Maria de
Sagarra; l’Eneida, en hexàmetres a càrrec
de Miquel Dolç i el Cançoner de Petrarca,
realitzada per Osvald Cardona. Era un

període singularment delicat per a
la nostra llengua. L’irrepetible Joan
Fuster va qualificar l’empresa
d’excepcional dins la nostra
bibliografia: “L’editorial Alpha ha
afegit una sèrie d’obres que, per llur
significació històrica i literària,
constitueixen ja, i constituiran
definitivament d’una manera
absoluta, el conjunt més complet i
selecte de la literatura universal
incorporat a la nostra llengua”.
L’últim volum va sortir l’any 1978.
Va ser ni més ni menys que la Ilíada,
en versió de Miquel Peix. Per
aquests motius ens volem sumar al
renaixement de la col·lecció. El gran
clàssic de la literatura portuguesa i
un dels inèdits en català més

importants de Goethe apareixen com un
regal, que esperem que no passi
desapercebut. Els calen tots els lectors. ❋

Clàssics de tots els temps

Gravat del clàssic portuguès Luís Vaz de Camões
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arts de tebeos blancs de minyons
escoltes sempre tan bones perso-
nes, de superherois que no toca-
ven mai el cul a les seves xicotes o

de soldats aliats que entenien el drama
dels fills del Tercer Reich, havien deixat
de llegir còmics que explicaven coses del
món d’ahir. Ja els havia passat l’edat de
creure en sants i altres falòrnies. Havien
descobert l’excitant plaer de les Montesa
Impala i les Ducati 24 hores al límit per la
carretera de Santa Fe, d’un cos exube-
rant al seient del darrere, i no estaven
per tornar a creure en la idea del país aju-
pit i gris que els havia transmès la família
i amb què estaven trencant. Si ni el fran-
quisme agònic ni l’antifranquisme impo-
tent eren capaços de trobar una resposta
moderna a les inquietuds dels joves de
l’època, el més normal era que traguessin
el nas nord enllà a veure què hi havia
d’aprofitable en aquella impresentable
època de falsedats disfressada de prodi-
gis classistes. I el que hi avia eren Jack
l’Esbudellador, Jou Cromwell i Too Fast
Edi, motards cremats i clients del Joe
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Bar Team (Glénat), l’únic còmic sal-
vatge, malcarat i provocador dels se-
tanta; és a dir, l’únic tebeo autèntic
d’una època en què mentir als joves
encara era la manera habitual de
tractar-los des del poder establert.
La colla del Joe Bar va fer forat. Men-
tre els pijos de club de tennis aban-
donaven progressivament les Cota
74 i Bultaco Lobito, per ingressar a
Esade o portar la fàbrica paterna, els
que no tenien res a guanyar tret
d’una picada entre semàfors, busca-
ven les primeres Ducati 900 SS,
Guzzi Lemans o Honda CB Four per,
habitualment, mirar-les i bavejar. El
primer que se’n va comprar una va
ser el rei del barri. La resta s’empas-
tifaven d’oli amb tronades Metralla.
Però la vida és puta com ella sola, i
els nois de casa bona sempre acaben
guanyant. Fins que es posa de moda
el retro. Joe Bar edita el vuitè àlbum
i la vida continua a tot gas. Ara en re-
novades Triumph Boneville, Kawa
W 800 o Ducati GT 1000, això sí. ❋
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Músics malalts
El compositor i violinista Niccolò Paganini (1782-
1840) tenia la síndrome de Marfan (que pot afectar
el teixit de l’esquelet, dels ulls, del cor...) i també
aracnodactília (una malaltia genètica que deforma
els dits, els allargassa i aprima molt i els deixa arque-
jats com les potes d’una aranya), i tot abans de con-
tagiar-se de sífilis. Això sí, tenia oïda absoluta (que
vol dir identificar qualsevol nota sense cap altra de
referent), com Beethoven (1770-1827), que al final
de la vida tenia l’oïda absoluta, absolutament... sor-
da. Seguint amb clàssics, Joey Ramone (1951-2001)
va estar ingressat en un psiquiàtric, de nen i d’ado-
lescent, i tenia una constitució ectomòrfica: els seus
1,98 metres d’alçada estaven suportats per uns os-
sos i músculs prims (i era miop i lleig de cara, el po-
bre). Dee Dee Ramone (1952-2002) tenia trastorn
bipolar i Johnny Ramone (1948-2004) era de dretes
(encara no hi ha vacuna contra això). El genial bai-
xista Jaco Pastorius (1952-1987) també era bipolar,
i el diminut pianista Michel Petrucciani (1962-1999)
tenia osteogènesi imperfecta, una malaltia coneguda
com a ossos de vidre. Ian Dury (1942-2000) va que-
dar deformat després de tenir poliomielitis; tot i això
va ser actor i líder d’una banda de rock. En canvi, a
Operación triunfo, tots estan sans i són guapos. ❋
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