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Text:Reportatge❚ Josep Pelfort

Maria Àngels Anglada

Viatges d’anada i torna
Grècia ha
alimentat la
imaginació
de poetes com
ara Maragall,
Riba i Espriu,
i encara perviu
com un somni
fèrtil en la
nostra
literatura

É
s improbable
que sàpiga el
que ha de fer
[l’escriptor] si
no viu al que
no és simple-
ment present,
sinó el mo-

ment present del passat, si no és
conscient no del que és mort,
sinó del que ja viu”. Segura-
ment, el sentit d’aquesta convic-
ció de T.S. Eliot també devia es-
peronar bona part del nombrós
grup de catedràtics, professors
i estudiants que l’estiu del 1933
es van embarcar al Ciudad de
Cádiz per fer un singular creuer
pel Mediterrani.

Era una aventura educativa or-
ganitzada pel ministeri de Cultu-
ra, que comptava amb el suport
de la Universitat de Madrid i la
Residencia de Estudiantes, i que
oferia a aquella colla d’alumnes

una possibilitat realment única
d’amarar-se d’història i d’art, tot
fent un recorregut que tenia com
a principals punts d’interès Grè-
cia, Turquia, Egipte i Terra Santa.
Hi van anar, entre d’altres, Salva-
dor Espriu, Bartomeu Rosselló-
Pòrcel, Jaume Vicens Vives, Gon-
zalo Menéndez-Pidal, Isabel Gar-
cía Lorca i Mercè Montañola (a
qui Espriu dedicarà la seva
Fedra). Per acabar-ho d’arrodo-
nir, Ramón María del Valle-In-
clán, que aleshores era el direc-
tor de l’Academia Española de
Bellas Artes, els va anar a rebre a
Nàpols i va tornar amb ells.

Visió esperpèntica
Qui sap si, en les converses que
van tenir, Valle-Inclán no va in-
ocular al poeta de Sinera, que
aleshores tot just tenia 20 anys,
algunes dosis d’aquella seva
visió esperpèntica i laberíntica

de l’existència humana (encara
que només fos per refermar allò
que ja es troba als primers con-
tes d’Espriu). El fet és que, curio-
sament, ara fa dos anys van
aparèixer publicats tres llibres
que, en major o menor grau i
per motius diversos, es fan
ressò d’aquest viatge.

El sueño de una generación.
El crucero universitario por el
Mediterráneo de 1933 (Univer-
sitat de Barcelona, 2006), de
Francisco Gracia Alonso i Josep
M. Fullola Pericot, professors
universitaris d’història antiga,
és un estudi dedicat íntegra-
ment a analitzar-ne les dades
històriques.

Susanna Rafart fa una recrea-
ció suggerent i delicada d’aques-
ta travessia a El cor grec (Angle
Editorial, 2006), per tal de con-
vertir el trajecte mateix en un
mite literari que li permet escriu-

re un dietari en què reflexiona
sobre l’aprenentatge estètic i la
creació artística (i encara, en-
guany, reprèn el fil clàssic al seu
recull de contes Les tombes
blanques).

Un assaig esplèndid
Finalment, Josep Maria Solà, en
El somni de Grècia. La recepció
catalana de la cultura clàssica
(Edicions l’Albí, 2006), esmenta
també aquest periple marítim,
en un assaig esplèndid dedicat
a resseguir la presència –i la
permanència– del món grec en
la literatura catalana contem-
porània. Els dos darrers llibres,
tot i les diferències de to i d’in-
tencions que van d’un dietari
poètic a un assaig, tenen en
comú el fet que precisament re-
marcava Eliot en les paraules
inicials: entenen la cultura com
un contínuum.
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ada a una pàtria antiga
Així, en la proposta de Solà, i a

través sobretot de l’estudi de la
influència dels romàntics ale-
manys, la tradició clàssica es con-
verteix en una veta lluminosa
que alimenta l’energia creativa i
l’univers moral d’autors com ara
Maragall, Riba i Espriu, que, per
aquest mateix ordre, configura-
rien, segons la tesi d’El somni de
Grècia, el renaixement, la il·lus-
tració i el barroc de l’herència
grega en la nostra literatura con-
temporània. Per il·lustrar-ho,
Solà se centra, primerament, en
Nausica, de Maragall, que, se-
gons el símil arquitectònic que
utilitza a l’assaig, seria una crip-
ta que es convertirà en catedral
harmoniosa a les Elegies de Bier-
ville, i que, finalment, esdevindrà,
a Les roques i el mar, el blau,
d’Espriu, el “fascinant i tràgic la-
berint de miralls barroc on, fet i
fet, encara vivim”.

Més enllà, doncs, dels reducci-
onismes historicistes que, sovint,
s’han limitat a repetir amb la per-
sistència d’un predicador la dico-
tomia ideològica entre moder-
nisme i noucentisme, Solà eixam-
pla l’angle de visió i ens acaba
donant, al capdavall, no només
un punt de vista més subtil i pro-
fund sobre la història literària
sinó, sobretot, àmbits de llum
que conviden a recuperar el dià-
leg amb els clàssics.

Anglada i Miralles
Hi batega a prop la presència de
Maria Àngels Anglada, que també
va trobar en aquest contínuum
una nova perspectiva en la seva
creació literària (a Paradís amb
poetes, per exemple, hi conviuen
escriptors antics i actuals), o, per
citar només un exemple emble-
màtic, l’obra poètica i assagística
de Carles Miralles (i, també, és

clar, la seva immensa tasca do-
cent). Tots participen d’un huma-
nisme d’arrel ribiana. Un huma-
nisme que –en paraules de Josep
Maria Solà– “no es limita pas a un
sentit tècnic (és a dir, referint-se a
la familiaritat amb les llengües i
cultures clàssiques) ni tampoc a
una esbravada i fadíssima mani-
festació de bons sentiments. Més
aviat té a veure amb el fet que
«conèixer tot el que és humà i ex-
pressar-ho és una de les més no-
bles funcions de l’humanisme»,
segons el mateix Riba”.

La Grècia clàssica és, de fet,
una utopia (que literalment vol
dir enlloc), i ja només pot ser un
somni (si no és que ho ha sigut
sempre dins la nostra cultura oc-
cidental, un somni o un ideal, és
clar, d’una evident fecunditat al
llarg de la història). Ara bé, tal
com ens proposa Solà al seu epí-
leg, amb nostàlgia i lucidesa, en

podem preservar la mirada, de
manera que, finalment, “sorgim
dels laberints de l’ànima amb els
ulls oberts”.

50 títols de la ‘Bernat Metge’
Ara, a més, sembla que tenim
bona mar (editorial). D’una banda,
el Grup 62 i l’Institut Cambó han
signat un acord històric segons el
qual, durant el primer trimestre
del 2009, sortirà publicada en edi-
ció facsímil, amb el text original i la
traducció, una tria de 50 títols de
la prestigiosa col·lecció Bernat
Metge, en una sèrie destinada al
gran públic i distribuïda als quios-
cos a un preu assequible. Quina
cosa és la Bernat Metge, potser no
ho sabem prou bé ni a casa nostra:
aquesta col·lecció de tan alta qua-
litat representaunesforçsostingut
que es remunta a l’any 1923 i a la
persona, un cop més, del polític i
mecenesFrancescCambó(que,dit

sigui de passada, també va coste-
jar un altre viatge a Grècia prou re-
llevant, el que van fer Carles Riba i
Clementina Arderiu l’agost del
1927). Cal remarcar que la Bernat
Metgehaarribatals365 títols ique
només hi ha dues col·leccions
comparables arreu del món: la
Teubner alemanya i la Loeb Clas-
sical Library, nord-americana.

D’altra banda, encara no fa un
mes es va presentar a Atenes la
traducció al grec de Pa negre,
d’Emili Teixidor, feta per Costas
Athanassiu, en el marc d’unes
jornades dedicades a impulsar la
traducció i l’edició d’autors cata-
lans com ara Jaume Cabré, Maria
Àngels Anglada, Quim Monzó i
Mercè Rodoreda. De manera
que els “camins d’onada” de què
parlava Carles Riba es fan i des-
fan en tots dos sentits i ens tor-
nen a convidar a fer la travessia
cap a Grècia.❋
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