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na de les mancances que
més greument afecta el
camp de la història in-

tel·lectual de Catalunya és la falta
d’estudis solvents sobre empre-
ses editorials. Per aquest motiu
hem de celebrar amb entusiasme
l’aparició de l’excel·lent mono-
grafia de la professora i traducto-
ra Montserrat Franquesa Gòdia,
La Fundació Bernat Metge, una
obra de país (1923-1938).

L’obra de Franquesa és intel·li-
gent, rigorosa, ordenada, ambi-
ciosa i ben escrita. El cos del llibre
consta de dues parts centrals ex-
tenses, dedicades a historiar
l’origen, el funcionament i el des-
plegament del projecte editorial,
per una banda, i, de l’altra, a re-
passar d’un en un els 83 volums
que es van arribar a publicar en-
tre la seva fundació i el final de la
Guerra Civil. I les dues parts cen-
trals estan emmarcades per un
pròleg i epíleg que contenen, res-
pectivament, l’actualíssim marc
teòric emprat per l’autora i les in-
teressantíssimes conclusions generals.

Franquesa ha tingut accés als arxius de la
Fundació Bernat Metge i n’ha fet un ús im-
millorable. La Fundació Bernat Metge, una
obra de país (1923-1938) destaca per la seva
insòlita exhaustivitat que funciona a tres ni-
vells diferents que interactuen de manera
ben eficaç. En primera instància, hi ha un
resseguiment documental minuciós del nai-
xement del projecte; l’actuació dels protago-
nistes, els dirigents i els col·laboradors; els
objectius generals; els criteris literaris i tra-
ductològics, partint de l’establiment del text
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base; el procés de correcció, disseny i publi-
cació; la recepció crítica de les obres; i l’orga-
nització i la marxa de la Fundació des d’un
punt de vista estrictament empresarial.

Un encaix marcat per la dictadura
En segon lloc, tenim el tema candent de l’en-
caix que es va produir entre la Fundació i la
societat catalana de l’època, un encaix dra-
màticament marcat per la dictadura del ge-
neral Primo de Rivera, la Segona República i
la Guerra Civil. I, finalment, trobem la qües-
tió indefugible dels lligams fructífers de la

Fundació amb la comunitat internacional, a
partir d’una contextualització comparativa
amb altres col·leccions com ara l’Association
Guillaume Budé, els Oxford Classical Texts i
la Loeb Classical Library.        

A partir d’ara la mítica Fundació deixarà
de ser un misteri o una curiositat cultural per
convertir-se en una realitat històrica, ideolò-
gica, social i literària que es podrà conèixer a
fons. Celebrem-ho. I hem d’esperar que el
bon exemple de Montserrat Franquesa s’es-
tengui a moltes altres iniciatives editorials
absolutament dignes d’estudi. ❋
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Naufragi i sensibilitat
ntre la poesia i el relat d’aventures,
amb versos d’una gran intensitat dra-
màtica, transcorre aquest poemari

que recrea un episodi històric: el naufragi de
l’Endurance, un vaixell que explorava l’An-
tàrtida. El jo poètic és la veu del capità, Er-
nest Stackelton, que explica en forma de
dietari líric els esdeveniments que viu en
primera persona.

Un dels encerts de l’obra és que Meridio-
nal asombro és també una al·legoria senti-
mental. El capità està travessant el pol Sud
per oblidar un desengany amorós que l’ha
colpit profundament. És per aquesta raó un
doble naufragi. Paral·lelament, la trama no-
vel·lesca desemboca en un poemari d’aven-
tures amb apunts lírics ben resolts. Per ex-

E emple, mentre Europa cau en el conflicte
bèl·lic de la Primera Guerra Mundial, l’En-
durance recorre l’Antàrdida i sucumbeix a la
força del gel el 21 de novembre del 1915.

Informacions històriques
En molts dels poemes hi trobem un seguit
de fragments en prosa que contextualitzen
els versos. Ens donen informacions històri-
ques importants sobre els fets ocorreguts.
Aquest recurs expressiu potencia la lectura
d’aquesta obra com un diari líric apòcrif. El
poeta escriu: “Jardín de azufre, de carbón y
nitrato, / en Europa brotan las últimas rosas. /
Aquí, en tanto, / blancura, palabras sofoca-
das”. La blancor del gel, dels icebergs, adqui-
reix el símbol de l’oblit, del no-res, de l’en-

lloc en el qual viuen perduts els membres de
la tripulació.

Més endavant, introdueix la idea del nau-
fragi del vaixell com una al·legoria del senti-
ment d’època d’avui dia: naufragi i fracàs
col·lectiu. El capità pren la veu de la primera
persona del plural i aleshores el seu missatge
és el testimoni vital de tots els tripulants:
“Por ahora, / nuestro mal es el mismo / que el
de todos los hombres, sólo nuestro escenario /
es distinto”. El jo poètic es troba vivint una
experiència tràgica, un fracàs èpic col·lectiu
a bord de l’Endurance i remarca que la idea
de l’escenari vital es clau per poder desllori-
gar el sentit de l’existència.

També la possibilitat de la nostra supervi-
vència individual. ❋
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