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Fins ben entrada la segona meitat del segle XX, al
País Valencià no s’havia criat bé la prosa. Vull
dir la prosa autònoma, la forma o gènere d’es-
criptura que té en la mateixa escriptura l’objec-

tiu substancial: la prosa literària, el petit assaig, el dieta-
ri, potser la columna o article. Ací, al llarg de la història

com en el conjunt de la literatura catalana—, s’han
fabricat versos decents o extraordinaris en un volum
considerable, no hi ha res a dir: des de l’oncle d’Ausiàs
Marc fins al darrer poeta adolescent dels nostres dies.

Hem produït també, en les últimes dècades, una
narrativa que s’aproxima lentament a la d’un país nor-
mal. Però de prosa per l’amor de la prosa, n’havíem
fabricada ben poca. I en temps contemporanis, pot
dir-se que la de Joan Fuster, i prou, que era molt, però
era ell sol. No dic prosa narrativa, per tant, ni prosa de
llibre d’història, de ciència social o amb qualsevol altre
designi acadèmic, pràctic o teòric, que d’això sí que se
n’havia fet a partir dels primers anys setanta. Dic, una
altra vegada, prosa pel gust de la prosa, literatura feta
d’idees personals, de sensacions, afectes, visions o re-
cords, amb textos breus o llargs. Aquelles proses que, a
Barcelona, ja publicava Xènius fa cent anys, i després
Pla, i Gaziel, i qui vostès voldran, i a València gairebé
no existia. Una prosa amb la matèria del llenguatge
com a recurs i amb un projecte estètic. Literatura,
doncs, en estat quasi pur: pensament i escriptura.

La bona notícia és que, per fi, des de fa alguns anys,
hi ha un grapat d’autors valencians amb aquest projec-
te. Que implica molta lectura, un cert gruix de cultura i
un cert grau de sensibilitat davant de la bellesa i de la
llengua. Alguns papers de la darrera dècada, amb varia-
ble contingut i extensió, resulten especialment reconfor-
tants. I no diré títols, però sí alguns noms. Com el
d’Enric Sòria, que escriu textos impagables, en llibres o
en el Quadern setmanal d’aquest diari a València i Cata-
lunya. Com el de Martí Domínguez escrivint sobre flors
i bestioles, pintors del Renaixement i erudits del segle
XVIII. Com el de Joan Garí llançant sobre l’univers
aforismes cruels. Com el de Vicent Alonso escrivint
sobre sensacions pròpies i sobre autors emblemàtics de
la literatura contemporània. Com el de Toni Mollà
recuperant l’art del dietari, o el de Josep Piera restau-
rant l’art de la memòria, o el d’Alfred Mondria o el
d’Enric Balaguer. Amb algun altre que potser ara em
deixe (i amb mi mateix si m’hi volen afegir, tot i que sóc
més antic en la matèria), el panorama desperta una
certa alegria. Tal com un d’aquests autors afirma, “ser
escriptor és fàcil; el que es fa difícil és escriure bé”.

Resulta, per tant, admirable que alguns dels nostres
conciutadans ho estiguen començant a aconseguir. O ja
ho han aconseguit fa temps i el públic lector de prosa
catalana encara no se n’ha assabentat. Dijous pròxim
serà el dia del llibre i una bona ocasió per buscar aques-
ta prosa valenciana.

Addictes als videojocs. La indús-
tria dels videojocs fa temps que
va superar en beneficis a la cine-
matogràfica. Però més enllà del
seu regnat al mercat, protagonit-
zen tota una revolució social: el
món virtual no deixa de guanyar
adeptes de totes les edats, malgrat
que la mitjana dels jugadors se
situa encara al voltant dels 30
anys. L’exposició interactiva Vida
extra, que es completa amb diver-
ses activitats paral·leles, ofereix
un repàs a la influència que tenen
ara els videojocs. L’exhibició, de
la que és comissari David Casacu-
berta, professor de Filosofia de la
Ciència a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, aplega fotogra-
fies de Txema Salvans, gràfics i
una entretinguda secció final on
els visitants poden experimentar

les seves habilitats amb els vide-
ojocs. L’objectiu de l’exposició és
donar resposta a la pregunta de

per què no podem
viure sense vide-
ojocs. Per fer-ho, es
proposa un itinera-
ri per cinc espais
batejats amb els
noms Mouen e
meu món, Invento
el meu temps, Vul
jugar, Sóc més
llest, Tinc un milió
d’amics i He vist co-
ses que no creuríeu.
Llegits tots d’una
tirada, donen una
idea de per què ja
no podem viure
sense ells. Vida ex-
tra. Del 20 d’abril

al 19 de juliol. Espai Cultural Caja
Madrid (plaça de Catalunya, 9).
Barcelona.

Memòria viva de l’exili. “La te-
rra d’on sóc filla és lluny i sembla
morta”. Mercè Rodoreda va de-
senvolupar a l’exili una de les se-
ves facultats menys conegudes, la
poesia. Va escriure un centenar de
sonets, però no els va voler publi-
car en vida: va haver de passar
gairebé una dècada des de la seva
mort abans que fossin recollits al
volum Agonia de llum (Angle Edi-
torial). Alguns dels seus versos so-
bre el desarrelament ressonen a
La nit més freda, un espectacle tea-
tral construït a partir de la me-
mòria viva de l’exili, concebut i
dirigit per Teresa Vilardell. El
muntatge embasta textos memo-
rialístics, epistolars i poemes de
Rodoreda, Antoni Rovira i Virgi-
li, Carles Riba i Joan Oliver (més
algunes pinzellades escrites per
Agustí Bartra, Pere Calders, An-
na Murià y Francesc Trabal) amb

la intenció d’aprofundir en la me-
mòria històrica “sense caure en
els tòpics”, tal i com explica la
directora. L’espectacle recala ara
a la Sala Tallers del Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC), després
d’haver passat per Figueres i
Reus.

Amb la col·laboració de Mi-
quel Casamayor, Vilardell ha cons-
truït una dramatúrgia que pretén

oferir una “visió
polièdrica de l’exi-
li” a partir dels tes-
timonis dels qua-
tre autors. “Són els
t r a n s m i s s o r s
d’idees i emocions
que ens permeten
comprendre les se-
ves vivències i les
de les 500.000 per-
sones que, com
ells, es van veure
obligades a passar
la frontera després

de la Guerra Civil”, argumenta
Vilardell. Amb una cabriola bre-
chtiana que deixa a la vista el joc
teatral, les personalitats dels prota-
gonistes apareixen en escena de la
mà dels actors Roger Casamajor,
Elena García, Pep Miràs, Jordi Ri-
co i Fina Rius, acompanyats a
l’acordió per Ricard Contreras.
Del 16 al 26 d’abril, al TNC (plaça
de les Arts, 1). Barcelona.— B. G.

La vitrina de Maria Espeus. El Pa-
lau Robert dedica aquesta vega-
da La vitrina del fotògraf a expo-
sar el treball de la fotògrafa sue-
ca Maria Espeus, que viu a Bar-
celona des del 1977. El gruix de
l’obra que s’exhibeix està format
pel reportatge fotogràfic realitzat
en el seu darrer viatge a Suècia,
l’estiu de l’any passat. La selec-

ció porta per títol Roda Kvarn,
que és el nom de la sala de cine-
ma de la seva ciutat natal on es
va desvetllar la seva fascinació
per les imatges. El visitant troba-
rà paisatges que semblen aturats
en el temps i retrats com el del
costat, que transporten immedia-
tament al terreny de la infantes-
sa. Del 17 d’abril al 14 de juny.
Palau Robert (passeig de Gràcia,
107). Barcelona.

Una de les imatges de Txema Salvans a Vida extra.

Un moment de La nit més freda. / FERRAN MATEO

Valencians
en prosa
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Renovar-se o malviure. Fran-
cesc Guardans Cambó, respon-
sable de l’Institut Cambó i de
la Bernat Metge, va decidir do-

nar el gran salt cap endavant. La
col·lecció catalana de referència de
clàssics grecollatins, amb textos bilin-
gües i acurades traduccions, ha passat
de la clandestinitat al quiosc: una selec-
ció de 50 títols de factura facsimilar
que va sortir el passat gener. Primera
entrega: Les dones de Traquis i Antígo-
na, de Sòfocles, traduïdes per Carles
Riba, 2,95 euros; 12.000 exemplars ve-
nuts. Ara ja costen 12.95 euros, però
tenint en conte que el llibres de la Ber-
nat Metge tenen un preu de entre 35 i
40 euros, val molt la pena.

Jordi Cornudella, que ha coordinat
la selecció dels títols, explica que segu-
rament acabaran venent a quiosc sobre
els 2.000. La jugada ha estat un doble
èxit: el quiosc, però també les llibre-
ries. Deu de les més rellevants del en-
torn de parla catalana tenen també la

col.lecció. La Central i Ona, a Barcelo-
na; la 22, a Girona; La Capona, a Ta-
rragona; La Tralla, a Vic; la Quart
Creixent, a Palma de Mallorca; la Tres
i Quatre, a València... És un pas, però
no l’únic ni el primer.

“Una llengua no la pots conside-
rar com a tal si no pots llegir en ella
els gran clàssics”, explica Guardans.
La Bernat Metge va ser creada per
Francesc Cambó amb la voluntat
d’incorporar a la llengua catalana
els autors grecs i llatins. No va
néixer en el buit. El 1911 havia nas-
cut a Anglaterra la Loeb Classical
Library, per publicar en grec o en
llatí i amb la corresponent traducció
i notes als grans clàssics. El 1920 va
aparèixer a França l’equivalent, la
Guillaume Budé. Les tres continuen
vives, però el gran mèrit de la Bernat
Metge (nom d’un savi del canvi de
segle XIV al XV, petrarquista i au-
tor, entre altres obres, de Lo somni,
és que ha arrelat a un país petit com
Catalunya.

Ara, un cop més, la Bernat Metge
no va per lliure. La seva tornada a la
vida coincideix amb un nou gust pels
clàssics antics i modernes. Les editoria-
les petites s’hi apunten i les llibreries
els reclamen. Són un valor segur.

La supervivència de la Bernat Met-
ge al llarg de més de 80 anys és un
mèrit i un orgull, però això no era sufi-
cient. El primer director va ser Joan
Estelrich, amb la col·laboració de Car-
les Riba i de Pompeu Fabra. Després
Riba fou director únic. A la seva mort,
fa 50 anys, va assumir la direcció un
equip d’hel·lenistes i llatinistes, sota la
supervisió de Ramon Guardans i Hele-
na Cambó.

“El meu pare no era editor. Per
exemple, ara al fer la col·lecció de
quiosc ens hem adonat que en molts
casos no hi havia ni contractes. La
generositat dels traductors i dels lec-
tors ha estat immensa. Va tenir, però,
el gran mèrit de que continués viva,
publicant sis volums l’any”.

Pasa a la página 3

Re
po

rt
at

ge

Més clàssics, si us plau!
La col·lecció ‘Bernat Metge’ triomfa al quiosc i editors i llibreters viuen

una nova eufòria pels clàssics, un valor segur de la literatura

Els gossos de Girona estan
de sort. Ja tenen dret a sor-
tir a passejar 20 minuts ca-
da dia, amb el benentès

que després, de nit, no tindran
dret a bordar si els deixen al bal-
có o lligats al pati. En realitat,
tampoc podran dormir al balcó
ni al pati. Queda prohibit entre
les deu de la nit i les vuit del matí.

Els cadells encara ho tenen mi-
llor. No se’ls podrà tenir lligats
mes de dues hores, ni tan sols tan-
cats dintre d’un espai petit. La
mida d’aquest espai la decideix
l’Ajuntament. Segons el concejal
de Medi Ambient, hi ha molta
gent que deixa als gossos tancats
i sense aigua durant molts dies, i
per això borden tota la nit i no
deixen dormir als veïns.

Amb aquesta ordenança, les
autoritats municipals creuen que
s’acabaran les baralles entre
veïns i que el gossos seran molt
més feliços. No s’aplica, però, als
pagesos que tenen els gossos lli-
gats tota la vida amb la evident
intenció de que bordin sempre
que vulguin, almenys fins que
s’emprenyi l’amo y els foti un
cop de garrot o una pedrada. No
és el mateix un gos urba que un
de camperol.

Walt Disney en sabia molt
d’aquesta antropomorfització
del regne animal. Té les seves
arrels a la reforma protestant.
Un amic francès que va viure
molts anys a Barcelona tenia la
teoria de que els catalans som els
calvinistes del sud. Les tesis de
Luter van arrelar molt fort al
Llenguadoc i la Provença, fins
que els catòlics organitzaren la
matança de Sant Bartomeu i al-
tres salvatjades que van acabar
amb l’experiment, retornant als
heretges que encara quedaven
vius al ramat del Papa de Roma.

Per als calvinistes, les perso-
nas depenen enterament de la mi-
sericòrdia de Déu, a qui li seria
just condemnar-los a tots pels
seus pecats, però ha escollit ser
misericordiós amb alguns. A
França, les guerres de religió van
acabar quan arribà al tro Enric
IV, el primer Borbó, a qui la seva
mare, Joana d’Albret, havia edu-
cat en el calvinisme, pero que va
passar a la història, entre altres
coses, per la famosa frase que li
va obrir les portes del poder: “Pa-
rís bé val una missa”. És a dir, el
Borbó ja ho tenia clar al segle
XVI.

Escenari-mesures, imatges de l’artista Perejaume incloses al llibre Versions de poesia, de Carles Riba, que regalarà la Generalitat per Sant Jordi, i que
es podran veure també a l’escenari de la plaça de Catalunya, on es llegiran textos del poeta.

Ser gos
a Girona

J. M. MARTÍ FONT

Jordi Llovet escriu sobre els llibres introductoris al món dels clàssics � Lourdes Morgades
entrevista a Joan Matabosch, director artístic del Liceu i president d’Òpera Europa

� Josep Casamartina fa la crítica de les exposicions de Perejaume i Jaume Plensa



Un amic a qui la feina porta sovint a voltar
per ciutats i pobles d’Espanya ha après a entre-
tenir la sobretaula viatgera amb una curiosa
afició. Sap apreciar un bon vi, però als restau-
rants no s’oblida mai de demanar una ampo-
lla d’aigua mineral, confiant que serà de colli-
ta autòctona i no de multinacional. El matís
està justificat. Li agrada comprovar que, per
modesta que sigui la marca, fins i tot en els
racons més perduts i en les ampolles més cu-
rioses hi sol figurar el nom del laboratori Oli-
ver Rodés en qualitat de responsable de l’anàli-
si química de l’aigua. Tots tenim les nostres
rareses, fílies i fòbies generalment inofensives i
domèstiques, i al seu torn el doctor és un gran
aficionat a col·leccionar ampolles d’aigua. En
té a cabassos. Això sí, ben ordenades en pres-
tatges i classificades per països, en unes sales
específiques al soterrani del laboratori.

A Televisió de Catalunya varen creure que
hi havia un bon potencial en aquestes dèries
singulars (les fixacions que algú desenvolupa
poden ser un misteri insondable per a la resta
de la humanitat) i en van fer un paquet de
reportatges lúdics sota el títol comú de
Col·leccionistes, emès els dimecres al Canal
33, en el sandvitx nocturn (una altra raresa)
que confegeixen les dues parts de l’espai d’ac-
tualitat cultural Ànima. Un va veient els dife-
rents capítols dedicats als acumuladors com-
pulsius de tot tipus d’objectes (cada entrega es
consagra a un tema, desenvolupat a partir de
quatre protagonistes) i pensa que l’interès de
la seva dèria és molt relatiu. Que el tema de les
col·leccions no dóna per tant, perquè més
enllà dels qui puguin tenir una fixació sem-
blant, dels amics i dels familiars dels retratats,
pocs espectadors s’enganxaran amb un tema
tan concret. Tal vegada un dia sí, però no
cada setmana. Perquè és difícil trobar gent
amb gràcia per explicar-se davant la càmera,
o que hagi viscut anècdotes sucoses i amb

entitat per si mateixes, components vitals en
un espai d’aquest tipus. Així que l’esquema
s’acaba repetint d’una edició a l’altra, i per al
neòfit els protagonistes poden semblar inter-
cambiables. Però resulta que, misteriosament,
Col·leccionistes funciona. No té una audièn-
cia com per llançar coets, però les més de
110.000 persones que el miren són ben remar-
cables per a les discretes xifres d’espectadors
del K3-33.

Si l’aposta per Col·leccionistes pot semblar
un exercici de llançar-se a la piscina per part
dels programadors, la decisió de crear un es-
pai d’entrevistes a personatges poc o gens co-
neguts pel gran públic és sens dubte un acte de
generositat. Perquè, malgrat estar comprovat
que en televisió no hi ha veritats absolutes, el
que més ven entre els entrevistats és la fama,
la frivolitat, la polèmica i la indiscreció. I no
hi ha res de tot això en l’admirable Singulars,
que el veterà periodista Jaume Barberà con-
dueix els dimarts a la nit d’ençà que el 33 va
renovar la seva graella, un mes i escaig enrere.
Els convidats són persones que han conegut
l’excel·lència i l’èxit professional. Però la tòni-
ca general en ells és que han aconseguit arri-
bar lluny gràcies a l’esforç, i en molts casos la
importància de la seva feina no té una gran
transcendència pública, i molt menys mediàti-
ca (algun d’ells no havia anat mai a un plató
de televisió). Neurocirurgians, teòlegs, empre-
saris que han començat desde sota, físics, in-
vestigadors... Sense deixar-se intimidar per la
suposada aridesa de cap àmbit de coneixe-
ment i amb la fortuna de tenir temps per son-
dejar-los en profunditat, Barberà en sap
treure el suc, anar a les qüestions més delica-
des i a les més específiques, sense oblidar la
connexió del personatge amb el món terrenal.
Una altra raresa de la graella, aquesta sí molt
recomanable.

LOURDES MORGADES

Al’òpera li escau el se-
gle XXI? “Malgrat
els 400 anys d’antigui-
tat del gènere, tots els

senyals que tenim indiquen
que sí, que a l’òpera li escau el
segle XXI”. Ho diu Joan Ma-
tabosch, director artístic del
Liceu i president, des del pas-
sat setembre, d’Òpera Euro-
pa, l’associació transnacional
que reuneix els teatres lírics i
festivals d’òpera més impor-
tants del continent. Des de de-
mà i fins diumenge, mig miler
d’experts es reuniran al coli-
seu líric barceloní per a deba-
tre i analitzar quins són els
reptes als que s’enfronta el
món de la lírica al segle XXI i
l’estat en el que es troba la
creativitat. És el segon Fòrum
Europeu de l’Òpera, una re-
unió biennal instaurada el
2007 per Òpera Europa, quan
l’associació va decidir convo-
car, a París, els experts en un
gran fòrum coincidint amb el
400è aniversari del gènere. A
aquesta segona reunió a Bar-
celona ja s’han inscrit 475 par-
ticipants, que representen 92
teatres de 29 països.

Pregunta. Directors de tea-
tres, compositors de renom in-
ternacional, directors d’esce-
na innovadors, com La Fura
dels Baus o Calixto Bieito, pe-
riodistes especialitzats, respon-
sables de màrqueting... i, com
a cirereta del pastís, un dels
gran agitadors del món de
l’òpera dels darrers 25 anys,
Gérard Mortier. Com s’ho va
fer per convertir el Liceu
aquest proper cap de setmana
en l’epicentre operístic del
món?

Resposta. No ho he decidit
o. No és una cosa que deci-

deixi el president d’Òpera Eu-
ropa. Barcelona i el Liceu van
ser triades seu per acollir
aquest segon Fòrum Europa
d’Òpera molt abans que m’es-
collissin. Londres ha estat tria-
da per ser la seu el 2011.

P. Vostè és president d’Òpe-
ra Europa; el Liceu, seu del
Fòrum Europa d’Òpera. Te-
nint present que Espanya no
ha jugat cap paper rellevant
en la història de l’òpera, no
està gens malament.

R. És que les coses han can-
viat molt. Des de la transició
democràtica s’han esdevingut
molts canvis. Hauríem de co-
mençar a creure’ns que Espa-
nya té un pes important en el
món de l’òpera. Hi ha moltes
més companyies que fa 30
anys, nous teatres, una activi-
tat normalitzada i una gran
quantitat de públic que té in-
terès pel gènere.

P. I no ens ho creiem?
R. Espanya és un país que

sembla encantat de tirar pe-
dres a la seva pròpia teulada.
El Teatro Real de Madrid, el
Palau de les Arts de València i
el Liceu de Barcelona són coli-
seus lírics que estan al circuit
internacional pels reparti-
ments dels seus muntatges i
per les seves coproduccions. I
el model de teatres, en espe-
cial el Liceu, ha estat molt
analitzat arreu. És aquest un
model que ha intentat fer com-
patibles models antagònics

amb la base d’una estructura
de personal relativament lleu-
gera respecte a la d’un teatre
centreeuropeu. I amb un per-
centatge de subvenció públi-
ca, de entre el 50% y el 52%
del seu pressupost, molt rao-
nable respecte a un teatre
d’òpera normal. És un cas
únic a Europa. Això ha estat
objecte d’interès i admiració
arreu, i un senyal que hauríem
de començar a prendre’ns més
seriosament a nosaltres ma-
teixos. Com ho fan a fora, la

prova és que si a mi m’han
triat president d’Òpera Euro-
pa és perquè han valorat tot el
que ha passat en els darrers 10
anys al Liceu.

P. El tema de debat del
Fòrum Europeu d’Òpera és
Creativitat i innovació. Per
què l’han triat?

R. Es va triar perquè és el
tema elegit aquest 2009 per la
Unió Europea. I s’ha focalit-
zat en tres aspectes: la creació
de noves obres, les noves tec-
nologies aplicades a les posa-
des en escena i la tecnologia

aplicada a la difusió del gène-
re. La creació d’òperes i d’es-
pectacles és l’objectiu últim
d’un teatre. La tecnologia és
un instrument de la creació ar-
tística, una altra cosa és la di-
fusió, que és l’aspecte en el
que la tecnologia pot oferir
una aportació més definitiva
en un futur immediat.

P. De quina manera?
R. En institucions com els

teatres d’òpera, amb pressu-
postos tan grans, bona part
dels quals provenen de subven-

cions públiques, part de la se-
va responsabilitat és que el
producte artístic que s’hi ofe-
reix arribi al major número
possible d’espectadors. Incre-
mentar l’oferta davant un aug-
ment de demanda significa au-
tomàticament una major in-
jecció de diners. És per això
que era fàcil que s’optés per
solucions imaginatives i que
els coliseus lírics s’hagin aga-
fat a la possibilitat de difon-
dre els seus espectacles a tra-
vés de les noves tecnologies
com a un clau roent. És la

manera d’accedir a
un públic més gran
sense que el invent
s’enfonsi. Les tempo-
rades d’òpera en ci-
nema tenen un gran
futur, en especial les
que ofereixen espec-
tacles en viu, perquè
són els que conti-
nuen mantenint la
màgia del directe.

P. És l’òpera en
cine una nova mane-
ra de captar un nou
públic pel gènere i
afavorir el relleu ge-
neracional?

R. El relleu gene-
racional en l’òpera
sembla garantit
amb la tasca cada
dia més important
dels departaments
educatius dels tea-
tres. Els estudis fets
evidencien que és fà-
cil atreure els nens
en edat escolar als es-
pectacles pensats
per a ells. Quan arri-
ben a l’adolescèn-
cia, però, perden el
interès. No obstant
això, després, quan
són adults, tornen.
Sembres, desapa-
reixen i tornen. És
per això que sembla
que l’òpera té vida
per a temps.

P. En els darrers
anys ha augmentat
el nombre d’estre-
nes d’obres. Què ha
provocat aquest in-
crement del interès
dels teatres per estre-
nar quan el costum
ja gairebé s’havia
perdut en la segona
meitat del segle XX?

R. Passa que hi ha una no-
va generació de compositors
que ja no milita a les avant-
guardes musicals i que són ca-
paços d’escriure obres per al
teatre. L’òpera és un gènere
complex que, a la vegada, és
musical i teatral, i encara que
la música és fonamental, els
aspectes teatrals han acabat te-
nint molt pes. Quan un com-
positor és capaç d’escriure
una òpera tenint en compte
també la seva dimensió tea-
tral, aquesta es dota automàti-
cament d’una força inusitada,
cosa que s’havia perdut du-
rant molts anys.

P. Al fòrum es tractarà
també el tema de l’aplicació
de les noves tecnologies a les
posades en escena. Ha arribat
ja el moment que una esceno-
grafia cap a un maletí?

R. No, en absolut. En això
hi ha una confusió. Quan en
un espectacle no hi ha res, ja
pots començar a tremolar, per-
què el cost serà enorme. Qua-
tre hores fascinant al públic
davant de no res significa una
complexitat de focus, projec-
cions i efectes de gran com-
plexitat. El debat sobre les no-
ves tecnologies aplicades a l’es-
cena és importantíssim per a
que sapiguem de què estem
parlant, com es pot fer això i
com els teatres podem col-
laborar per a fer que els cos-
tos siguin assumibles.

VIST I PLAU Televisió

Rareses
BELÉN GINART

JOAN MATABOSCH Director artístic del Liceu i president d’Òpera Europa

“La tecnologia ofereix l’aportació
més definitiva a la difusió de l’opera”

Un moment de Col·leccionistes.
Joan Matabosch, al seu despatx del Liceu. / GIANLUCA BATISTA

“Hauríem de començar
a creure’ns que
tenim un pes en el
món de l’òpera”

“Hi ha una nova
generació de
compositors capaços
d’escriure per al teatre”
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Explica Jaume Puèrtolas
que quan volia comprar
un llibre de la Bernat
Metge anava a casa dels

Cambó, pujava, pagava i quan
baixava el porter li entregava
l’exemplar. “Durant el franquis-
me tenia un aire romàntic, però
va seguir durant la transició i
molt després”. Fins quan? Fins
que Antonio Ramírez els va vo-
ler a la Central.

Ramírez ho confirma. “Quan
vam obrir la Central, el 1996,
anavem a contracorrent. Teníem
els clàssics en tots els idiomes
menys els de la Bernat Metge.
Era un desastre. Si demanaves el
4, t’enviaven el 7. Vam anar a la
Fundació Cambó i l’aleshores di-
rectora, Montserrat Ros, va ser
molt amable, però jo em veia al
magatzem buscant els llibres.
Com vaig insistir, Ramon Guar-
dans va voler conèixer-nos. Hi
vam anar, recordo la fantàstica
biblioteca, tot com en temps de
Cambó. Li vam explicar el nos-
tre projecte. Vaig tenir la sensa-
ció que passàvem un examen. El

vam aprovar i ens vam endur les
caixes amb tota la col·lecció”.
També els de Laie i altres llibre-
ries es van trobar amb dificultats
per aconseguir-los. Semblava que
no els volien vendre, que només
els feien pels seus subscriptors.

Lluís Morral encara recorda el
merder que va haver a la Fira del
Llibre de Guadalajara (Mèxic) de-
dicada a Catalunya, el 2004. El
president Pasqual Maragall va vo-
ler regalar a la ciutat una
col·lecció de la Bernat Metge (ara
té 369 títols). Ningú va avisar als
responsables de la llibrería del pa-
velló català. Van exposar la
col·lecció i en un temps rècord
van vendre la meitat dels llibres,
sobre tot, explica Morral, “a gent
de les universitats nord-america-
nes: el català potser no els interess-
ava gaire, però sí l’original grec o
llatí i la seva bona edició”.

Total que quan va arribar Ma-
ragall gairebé no quedaven exem-
plars i van haver d’enviar a corre-
cuita una altra col·lecció de Bar-
celona. Els de la Bernat Metge no
creien en el seu èxit. Ara sí.

La dificultat de
comprar un llibre

Ve de la pàgina 1
Els anys 1927 i 1928, la Bernat
Metge tenia entre 7.000 i 8.000
suscriptors. Ara no arriben a
1.000. La guerra, la postguerra,
la mort de Riba... la van fer tron-
tollar i es va tancar, com diu Jor-
di Cornudella, en “una col·lecció
molt elistista, difícilment accessi-
ble, encara que de gran prestigi”.
“El canvi generacional planteja
la disjuntiva de deixar-ho morir
o revitalitzar-lo”, afegeix.

La opció ha estat clara. Des-
prés de l’estiu arribarà a les llibre-
ries la Biblioteca de Grècia i Ro-
ma, 30 títols en quatre anys, enca-
ra per determinar i en els que es
prescindirà de l’original grec o
llatí, i es conservarà la traducció
al català i les notes imprescindi-
bles. Es pretén que el text sigui
molt llegidor. Cada volum estarà
encapçalat per una introducció
procedent de l’Oxford Classical
Dictionary, que dóna una visió
actual i concisa de l’autor i de la
seva obra.

El projecte ha estat ben acollit
pels llibreters. “El fons de traduc-
cion de la Bernat Metge es molt
bo”, diu Lluís Morral, de Laie. I
el preu, entorn els 20 euros, serà
més assequible. Explica que l’any
passat, quan va sortir L’introduc-
ció a la ‘Iliada’, de Jaume Puèrto-
las, van decidir dedicar-li un apa-
rador de Laie de Via Laietana,
posant al costat altres llibres de
editorials como Adesiara, 1984 o
Barcino. Va ser un èxit. “La gent
entrava a la llibreria demanant

per la secció de clàssics”.
La Bernat Metge al quiosc es

fruit d’un acord entre l’Institut
Cambó, Edicions 62 i Altaia.
“Vam insistir molt en preservar
la qualitat. No és que no vul-
guem guanyar diners, però és
una col·lecció de referència i
l’edició havia de ser molt acura-
da”, diu Guardans. “Portar-la al
quiosc ha estat el canvi més visi-
ble, però n’hi ha d’altres. El pri-
mer pas per la seva modernitza-
ció va ser digitalitzar els fons.
Des de 2008, són accessibles a
través de Google Books. Després
vam establir lligams amb l’Insti-
tut Ramon Llull per portar

col·leccions a Stanford, a la Lon-
don School of Economics, a la
Sorbona. I en el futur volem que
estigui a les bilbioteques de París
i Londres i a la del Congrés als
EUA”.

Guardans asegura que la Ber-
nat Metge serà com la “nau no-
drissa”, la bandera sota la que es

produiran altres iniciatives. Per
exemple, editar-la en butxaca.
Un altre projecte serà l’edició de
llibres a mitges de bibliòfil i d’ar-
tista, de venda “segurament a ter-
minis”, segons Guardans.

Al llarg dels anys, la Bernat
Metge ha tingut com a traduc-
tors escriptors reconegusts i fi-
lòlegs de gran vàlua. El primer,
Carles Riba, però també Salva-
dor Galmés, Carles Cardó, Joan
Crexells, entre altres. “Per això
ens agradaria que la Bernat Met-
ge acollís un centre de
excel·lència de traducció. I un al-
tre somni, que potser també es
farà realitat: “No ens limitarem

a autors grecs i llatins, buscarem
altres horitzons clàssics”, finalit-
za Guardans.

En aquesta impressionant ren-
tada de cara, la Bernat Metge ha
estrenat director. Raül Garriga-
sait, de 30 anys, format en filolo-
gia clàssica i potsgrau en filolo-
gia grega i traducció. “Tenim la
voluntat de estar cada cop més
vinculats al món cultural. Tenim
un corpus de traduccions incom-
parables i això ens ha de servir
de trampolí per fer altres coses”.
Un dels seus objectius és recupe-
rar la traducció de L’Odissea, de
Carles Riba, que està al catàleg
de La Magrana.

El retorn dels grans noms

La col·lecció Biblioteca
de Grècia i Roma
arribará a les llibreries
el proper setembre

Fins el 30 d’agost, el Museu
d’Art de Girona presenta la
exposició Fascinació per
Grècia. L’art a Catalunya als
segles XIX i XX. Reproduïm
tres obres que s’hi poden
veure: a dalt, La Filosofia
presentada per Pal·les al
Parnàs (1911), de
Torres-García; a la pàgina
de l’esquerra, Safo
llançant-se al mar (1881), de
Miquel Carbonell; a baix,
àmfora àtica de figures
negres (segle VI a. C.).
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