
22
AVUI

DIMECRES, 28 DE JUNY DEL 2006

Diàleg Des del 1976

CORPORACIÓ CATALANA
DE COMUNICACIÓ S.L.

ANTONI CAMBREDÓ, president executiu
JOAN ODINA, conseller delegat
ORIOL HUGUET, director general
BERTA CASTELLET, directora de màrqueting
GONZALO CANEDO, director comercial
PATRÍCIA TARRIDA, cap de distribució
JOAN SERRA, director de producció
IVAN GRAU, cap financer
QUICO DOMINGO, cap de sistemes

Al final de la darrera legislatura, voluntà-
riament i amb tota la dignitat i elegància
possible, Carles Duarte i Montserrat es
va retirar de la política activa. Seguida-

ment, es va incorporar com a director de la Fun-
dació Lluís Carulla, i va aportar-hi tota la ingent ca-
pacitat de treball adquirida al llarg de la seva car-
rera política. I com a conseqüència des de fa tres
anys es nota molt positivament la seva presència
gestora tant a la fundació en qüestió com a la soci-
etat catalana en general. En només tres anys sota
la seva direcció la Fundació Lluís Carulla s’ha tor-
nat més visible, ha renovat la imatge de les seves
actuacions i ha eixamplat la seva esfera d’acció.
Però jo volia centrar-me en un aspecte de l’actua-
ciódeCarlesDuarte,unaspectequeemsemblabri-
llantíssim i modèlic: la seva gestió de l’extraordi-
nari llegat de la literatura catalana antiga a través
de l’Editorial Barcino i la seva llegendària col·lecció
Els Nostres Clàssics.

DUARTE ESTÀ MIRANT DE DIVULGAR AQUEST LLEGAT a tra-
vés de diverses línies sòlides de treball com ara
muntar exposicions (penso en Clàssics i més, l’ac-
tual mostra sobre la tasca de Josep M. Casacuber-
ta al capdavant d’Editorial Barcino), millorar la re-
cepció de les edicions d’Els Nostres Clàssics (penso
en la rebuda recent de la trencadora edició de Lo
somni de Bernat Metge a cura de Stefano Cingola-
ni), publicar edicions dels clàssics per al públic ge-
neral (penso en la nova col·lecció Biblioteca Barci-
no i l’edició de textos de Francesc Eiximenis) i
crear una xarxa editorial a l’estranger per projec-
tar degudament els clàssics antics.

AQUÍÉSONVOLIAANARAPARAR: el tema de la projecció
de la literatura catalana antiga fora de Catalunya.
El punt de partida de Duarte ha estat encertadís-
sim: ha cregut de debò en l’excel·lència de la litera-
tura catalana antiga i en la seva actualitat cultural
a escala internacional. Després, molt intel·ligent-
ment, Duarte s’ha deixat guiar per tres criteris fo-
namentals a l’hora d’anar construint la seva xarxa
de divulgació a l’estranger: discreta però decidida
acció a l’ofensiva, rigor i modernitat.

PARLEM-NE. DISCRETA PERÒ DECIDIDA ACCIÓ a l’ofensiva.
Duarte no s’espera al seu despatx que vinguin els
editors estrangers sinó que els va a buscar ell di-
rectament. Actua a l’ofensiva perquè sap, de ma-
nera realista, que la literatura catalana juga amb
inferioritat de condicions, però també sap que el
producte cultural que vol vendre és de primera. I,
evidentment,aconsegueixresultatsqueestanal’al-
tura de la qualitat del producte que ofereix.

RIGOR. RIGOR EN LA TRIA D’EDITORIALS, en la coordina-
ció acadèmica de les col·leccions i en la qualitat de
les versions. Duarte ha buscat editorials destacades
en l’aspecte intel·lectual i comercial. Duarte no ha
buscant les típiques editorials que estan disposats
a publicar qualsevol cosa a la manera de “pagant
sant Pere canta” perquè creu indiscutiblement que
la literatura catalana es mereix més. En aquest sen-
tit, DVD en castellà, Tamesis en anglès, Herder en
alemany i Fédérop en francès no són cap broma!

PERUNAALTRABANDA,DUARTE,QUESÀVIAMENT sap que
no ho sap tot, també s’ha buscat uns coordinadors
de luxe com ara José María Micó, Alexander Fido-

ra o Marie-Claire Zimmermann. I, finalment, qui
s’atreviria a dubtar de la solvència de traductors de
la talla del poeta Eduardo Moga o dels professors
Robert D. Hughes i Robert Archer?

MODERNITAT. MODERNITAT EN LA TRIA D’EDITORIALS, en
els dissenys dels llibres i en l’enfocament de les tèc-
niques de traducció. A tall d’exemple, cal reconèi-
xer que és tota una declaració de principis trobar
Libro de amigo y amado de Ramon Llull editat a
DVD, una de les col·leccions de més pes i de més
prestigi en el panorama de la poesia d’ara, al costat
de John Ashbery i José María Fonollosa. O veure
que una editorial com Tamesis ha adoptat els dis-
senys elegants i actuals de Jordi Casas per a la por-

tada i la tripa dels volums dedicats a Ramon Mun-
taner, The Catalan Expedition to the East, i Ausi-
às March, Verse translations of thirty poems. I les
versions dels textos no estan plantejades com a ar-
queologia acadèmica sinó que estan elaborades,
amb tot el rigor textual que calgui, de cara als lec-
tors d’ara. Robert Archer, en el pròleg a la seva an-
tologia de 30 poemes de March en anglès, destaca
la gran universalitat de l’obra del geni valencià i
posa la seva versió poètica al servei de guanyar els
lectors internacionals que la producció marquiana
necessita.

I S’HO CREGUIN O NO AQUESTA AVENTURA tot just acaba
de començar i tindrà continuïtat. DVD està prepa-
rantLo somni de Bernat Metge en castellà. Herder
està preparant les edicions alemanyes de la Doc-
trina pueril de Llull, de Curial i Güelfa i una tria
d’Ausiàs March. Al mes d’octubre es presenten a
Londres el Muntaner de Hughes i el March d’Ar-
cher. En fi... L’enhorabona per a Carles Duarte, per
a la Fundació Lluís Carulla i per a la literatura ca-
talana.

ARA BÉ, ELS DEIXO AMB UNA PREGUNTA: com pot un sol
home al capdavant d’una fundació privada fer tant
en tan poc temps i una institució pública de les di-
mensions de l’Institut Ramon Llull fer tan poc en
tant de temps? Potser serà qüestió que els direc-
tius de l’Institut Ramon Llull es dediquin a practi-
car l’espionatge industrial a cal Carulla!

PROJECCIÓ DE LA LITERATURA
CATALANA ANTIGA

D. Sam Abrams Poeta, assagista i traductor

Talcomhadeser

“Com pot un sol home al
capdavant d’una fundació
privada fer tant en tan poc
temps i una institució pública de
les dimensions de l’Institut
Ramon Llull fer tan poc en tant
de temps?”

EN SÍNTESI

Dos
resultats

Marçal
Sintes

Aracataca continuarà dient-
se Aracataca. Diumenge s’hi
votava en referèndum afegir-
hi el nom de Macondo, tal
com García Márquez la va
batejar a Cien años de sole-
dad. Aleshores el topònim
s’hauria convertit en Araca-
taca-Macondo. Però menys
d’una tercera part de les
22.000 persones amb dret a
vot van acostar-se a les
urnes, manca de quòrum
que va invalidar el resultat
de la consulta, que va ser
positiu. Lluny de la pàtria
del realisme màgic, a l’altre
cap de món, a Itàlia, el ma-
teix dia –i l’endemà di-
lluns– tenien també refe-
rèndum. Els italians decidi-
en sobre la reforma de les
seves estructures políti-
ques, la qual es concretava
en tres grans paquets: a) el
reforçament del paper del
primer ministre, que, si ha-
gués sortit el si, s’hauria
acostat molt al model vi-
gent en altres estats, com
Espanya, b) cessió de la Sa-
nitat, l’Ensenyament i la
policia local a les regions –la
dita devoluzione– i c) un
Senat convertit en l’àgora
dels assumptes territorials,
en la línia del que sempre es
diu que es vol fer a Espanya.
Bé, doncs a Itàlia ha gua-
nyar àmpliament el no, que
és el que defensava l’esquer-
ra en bloc. Com se sap, els
referèndums mai no són
purs i immaculats. Sempre
queden sota l’influx de
raons i passions alienes a la
pregunta oficial. Per a Prodi
i els seus es tractava, pel
que es veu i segons ha cele-
brat certa premsa d’allà i
d’aquí, de clavar una altra
coça a Berlusconi. Nova-
ment, la reforma ha quedat
per a més endavant. Em
sembla un error com una
catedral, infinitament més
greu que la indolència dels
aracataquins (suposo que
així es deuen anomenar),
però per ells faran.
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