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e tard en tard cauen del cel
llibres completament ines-
perats, que marquen clara-
ment un abans i un des-

prés, que canvien l’ordre de les co-
ses en el sistema literari del país.
Aquest tipus de llibre és el que he
batejat com a llibres meteorits. I pre-
cisament ara un acaba de penetrar
l’atmosfera per impactar contra la
superfície de la literatura catalana.

Em refereixo al darrer número de
la revista Auriga que és un nodrit vo-
lum col·lectiu de 551 planes, publicat
sota el títol suggeridor de La nissaga
catalana del món clàssic. El títol de
l’obra, en mans dels dos curadors,
Montserrat Tudela i Pere Izquierdo,
té dos significats complementaris
que apunten en la direcció de la filia-
ció de Catalunya al llegat grecoro-
mà, per una banda, i el llinatge de les
personalitats que han construït la
tradició d’aquesta forta vinculació.

Els responsables de l’edició ho
deixen ben clar a la dedicatòria ini-
cial: “Als que ens han precedit i ens
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han configurat com a poble”, i al final
del text introductori: “La preserva-
ció, valoració i divulgació del saber
clàssic, com a part de la identitat del
nostre país, és l’objecte d’aquest lli-
bre”. És un llibre que sintetitza cons-
tantment passat i present de cara a
l’articulació d’una tradició sòlida per
projectar cap al futur.

Aquest propòsit general es tra-
dueix en 165 semblances de perso-
nalitats que vertebren la tradició ca-
talana del món clàssic que dibuixa
un arc cronològic que va del segle X
al segle XX, de Sunifred Llobet i
l’Abat Oliba a Maria-Mercè Marçal i
Xavier Dupré. A més, hi surten tots
els diferents aspectes de la trans-
missió de la cultura clàssica: la tra-
ducció, la filologia, l’ensenyament,
l’arxivística, l’erudició, l’arqueologia,
la museografia, el pensament, la
creació literària...

També cal dir que el llibre està
plantejat des de la pluralitat de punts
de vista, de manera que hi conviuen
una gran diversitat de figures de ta-

rannà diferent, des de Ramon Sibiu-
da a Jordi Rubió i Balaguer o des de
Bernat Metge a Agustí Bartra. I es
reivindiquen molts personatges rele-
gats a l’oblit com Pere Coromines i
Eduard Valentí Fiol.

Les semblances també han estat
escrites per una gran diversitat d’au-
tors i autores, entre els quals desta-
quen especialistes de primera mag-
nitud com Carles Miralles, Jaume
Pòrtulas, Mariàngela Vilallonga,
Montserrat Comas i Jordi Malé. Els
textos abracen un ventall que va des
del perfil biobibliogràfic tradicional al
text més personal i assagístic. I com
a guinda final cal dir que el llibre re-
corre tot el territori de la comunitat
lingüística i aporta una infinitud de
dades suplementàries que serveixen
per anar construint una història cul-
tural d’aquest país.

Una iniciativa ambiciosa i encerta-
da, que omple una llacuna important
i serveix de model per altres aventu-
res en el difícil però necessari art de
produir visions de conjunt. ❋
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La revista Auriga
ha publicat un lli-
bre col·lectiu de
més de 500 pàgi-
nes titulat La nis-
saga catalana del
món clàssic. Es
tracta d’un recull
d’assajos i sem-
blances. Una ini-
ciativa ambiciosa
i encertada, que
omple una llacu-
na important i
serveix de model
per altres aventu-
res en el difícil pe-
rò necessari art
de produir visions
de conjunt

 Catalunya, als anys 60 i 70, es
van produir un bon grapat de
pel·lícules de sèrie B de gènere.
Als decorats de poblat de l’Oest

d’Esplugues City, que es trobava prop de
la sortida de Barcelona per la Diagonal,
hi va haver centenars de dramàtics duels
i tirotejos entre el xèrif i els atracadors
de bancs. L’última pel·lícula que s’hi va
rodar va ser Le llamaban Calamidad, el
1973. Aquesta sèrie B de producció au-
tòctona (res a veure amb les pel·lícules
de Sergio Leone filmades al desert de Ta-
bernas, a Almeria) tenia sentit i negoci.
Omplia les programacions dobles dels ci-
nemes de reestrena on suposadament
una de les dues pel·lícules era la bona.
Normalment, la bona havia passat dos
anys abans pels circuits d’estrena. Les
pel·lícules de sèrie B, tot i que es queda-
ven ben lluny dels models que intenta-
ven imitar, tenien un cert encant. De fet,
i parlant d’un àmbit més global, molts
films de sèrie B han esdevingut obres de
culte, bé per la seva singularitat, bé per-
què amb pocs recursos hi ha cineastes
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que treuen rèdit a bones idees o
bé per ser un film tan B que esde-
vé un esperpent de sèrie Z.

La sèrie B, actualment, té un
caràcter ben diferent del
d’abans. De fet, les pel·lícules de
baix pressupost responen ara a la
idea de cinema independent o,
en casos aïllats, a experiments de
cinema de terror. Els videoclubs i
la televisió han estat des dels 80
els canals on s’ha mantingut la
sèrie B. Hi ha, però, qui no es fa
enrere a l’hora de somiar una su-
perproducció, encara que sigui
amb mitjans limitats. Aquest és
el cas del cineasta Francesc Xa-
vier Capell, que ha dirigit i produ-
ït una adaptació d’un dels perso-
natges de còmic espanyol de
postguerra més populars: El
Guerrero del Antifaz. Tot i que
els resultats són més aviat dece-
bedors, El Cavaller de l’Antifaç
és una obra plena de bones inten-
cions. Remarca el caràcter cava-

lleresc del personatge i li treu la imatge
exclusiva de matamoros intensificada
per les circumstàncies polítiques dels
temps franquistes en què va néixer el
personatge. L’adaptació cinematogràfi-
ca de l’heroi de la Reconquesta creat
per Manuel Gago, ni mirada amb els
ulls entranyables de la sèrie B té prou
força, no ja per competir amb una
adaptació americana dels còmics de la
Marvel, sinó amb les sèries televisives
catalanes i estatals que actualitzen
l’èpica històrica. La pel·lícula està més
a prop de la teatralització de mites me-
dievals que es fa a molts pobles de Ca-
talunya, i de l’escenificació dels mer-
cats medievals que també sovint se ce-
lebren a tot el territori, que d’una pro-
ducció que pugui revifar la mitologia
del còmic autòcton. És una llàstima
que no s’aposti per un tipus de cinema
popular que amb bon finançament tro-
baria espai comercial. Bon paper el de
Xavier Serrat interpretant un cabdill
àrab. Es pot veure en versió catalana al
cinema Maldà de Barcelona. ❋
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