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Una exposició en una gale-
ria d’art és un acte que
té alguna cosa de reclòs,
potser perquè en el fons

se celebra en un recinte privat,
malgrat que sigui comercial i, per
tant, perfectament obert al pú-
blic. Entrar-hi, però, moltes vega-
des fa mandra o respecte. Per
això és interessant i poc habitual
que una exposició pugui trans-
cendir al carrer. A la Galeria
Joan Prats, Perejaume ha
instal·lat un imperceptible mi-
cròfon al cancell que recull el bro-
git de la Rambla de Catalunya i
el posa a la boca d’uns figurants
silenciosos al vídeo que fa de bu-
cle i reclam al plat fort de l’expo-
sició: Màquina d’alè. Una projec-
ció en blanc i negre de quasi 33
minuts, en dues pantalles besso-
nes, on uns plans llargs, sense a
penes moviment, serveixen de su-
port a un text reflexiu i poètic del
propi artista. Màquina d’alè ja
no és videoart de galeria, per mi-
rar-lo durant cinc minuts com a
màxim, sinó que passa a ser una
pel·lícula que, per veure-la, ens
hem d’asseure i abstreure, amb
predisposició per entrar-hi i no
fer res més. I no és una tasca
fàcil, com no ho és llegir poesia.

Completa l’exposició un con-
unt de dibuixos plenament ins-

crits en el cohe-
rent i personal
món de l’autor,
en el qual so-
bresurt l’evoca-
ció del paisatge
i la pintura,
amb un pan-
teisme d’arrel
r o m à n t i c a
però amb llen-
guatge contem-
porani i con-
ceptual que
s’allunya del
lenairisme im-

p o s s i b l e .
L’Atròfia del di-
buix n’és el mi-
llor exemple.

Un fet que
va més enllà de
la galeria, però
que hi coinci-
deix en el
temps de for-
ma adient, és
el llibre
il·lustrat per
Perejaume que
el president de
la Generalitat
oferirà als assis-
tents privile-
giats en l’es-
morzar oficial
del proper
Sant Jordi al
Palau de Pedralbes. Una idea ini-
ciada per Pasqual Maragall que
a és tradició. El volum d’aquest

any és un recull de traduccions
de Carles Riba —Homer, Virgili,
Hölderlin, Rilke i Cavafis— que
l’artista de Sant Pol ha vestit
d’un mar que oneja i va canviant
de color fins acabar en tinta ne-
gra. Un mar que es farà més pú-
blic a l’escenari per a les lectures
de la diada a la plaça de Catalu-
nya.

Jaume Plensa a la Toni Tàpies
també ha sortit al carrer. Gràcies
a una bona entesa entre l’artista,
l’establiment que el representa i
el Seminari Conciliar de Barcelo-
na, la peça més gran no està a
dins de la galeria, sinó que s’ha

instal·lat al jardí privat del semi-
nari. Un lloc que, des que es va
treure la tanca antipàtica, s’ha
obert a la ciutat, tot i que l’excés
de punxes lletges i amenaçants
de la nova reixa —d’altra banda
de transparència generosa— mar-
qui distàncies. La llarga nit, l’esti-
lita lluminós, despullat però cast,
que irradia els colors de l’arc de
Sant Martí patró de tots els
gaieixamples del món, desapa-
reixerà del desert pati cristià
quan s’acabi l’exposició de la Tà-
pies. El trobarem a faltar perquè
dóna un to de suavitat sensual a
un lloc que continua sent àrid.

La presència imminent de
l’eremita oriental ha fet apa-
rèixer un munt d’homes de lletres
metàl·lics, rovellats o polits, pels
aparadors de diverses galeries an-
tiquàries i aquest fet treu una mi-
ca de força a l’exposició de Plen-
sa a la Tàpies. Crea una mena de
déjà vu. El comerç és el comerç, i
les obres que es compren també
es venen, donen voltes i apa-
reixen quan els dóna la gana o
quan es creuen oportunes de sor-
tir de l’armari. Tot i amb això,
Tríptic, la gran figura de lletres
desmuntable, d’acer inoxidable,
és espectacular. I també ho és el
petit We de ferro pintat blanc, fet
a base de vuit alfabets: llatí, àrab,
indi, xinès, japonès, hebreu,

ciríl·lic i grec modern. Awilda,
l’enorme cap d’alabastre, apunta
un nou camí encara més figura-
tiu, gairebé d’escultura clàssica i
acadèmica. Però la utilització de
les noves tecnologies, igual que a
les figures d’abecedaris, el fa
molt contemporani. El rostre arti-
ficialment allargat d’una dona
dominicana es converteix en una
mena d’holograma esculpit,
d’aparició mística, inquietant i es-
pectral.

Perejaume. Màquina d’alè.
Galeria Joan Prats. Rambla de
Catalunya, 54, Barcelona. Fins a
finals d’abril

Jaume Plensa. Galeria Toni
Tàpies. Consell de Cent, 282, Bar-
celona. Fins al 22 de maig

Més enllà
de la galeria

Escultura de Plensa als jardins del seminari de Barcelona. / TEJEDERAS

Una de les obres de Perejaume a la Joan Prats. / TEJEDERAS
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Barcino, que celebra 80
anys i que va néixer amb
l’objectiu de publicar en
català els clàssics medie-

vals, treballa ara en la traducció
dels clàssics catalans al castellà,
l’anglès, l’alemany i l’italià. Són
moltes les editorials, petites o
grans, que editen clàssics. Però hi
ha dues, molt diferents, creades fa
dos anys, que destaquen pel seu
entusiasme. Una es Fragmenta i
l’altra és, en realitat, una
col·lecció de Viena Edicions, Clàs-
sics Moderns-Cercle de Viena.

Fragmenta, dirigida per Ignasi
Moreta i Inês Castel-Branco, s’ha
marcat un repte engrescador: pu-
blicar llibres en català, d’assaig,
sobre religions i no confessional.
Una barreja explosiva que ja ha
donat resultats: el primer volum
d’Analectes, de Confuci. Antoni
Prevosti, de la Universitat de Bar-
celona, portava 10 anys traduint-
les del xinès antic al català. “El
vam anar a veure. Encara no ha-
víem publicat cap llibre, però va
confiar en nosaltres plenament.
Vam posar-li un contracte sobre

la taula i el va signar”. El primer
volum va sortir el 2008 i ja han
reeditat. Una altra aparent boge-
ria és la propera edició gairebé
“subversiva” dels textos “neotes-
tamentaris de Lluc, Demostració
a Teòfil. Evangeli i fets dels apòs-
tols segons el Codex Bezae, molt
diferent del Codex Vaticanus i
molt lluny de les edicions manipu-
lades que emprem habitual-
ment”. Més: l’Òpera Omnia Rai-
mon Panikkar, en 18 volums.

Enric Viladot i Isabel Monsó
van crear Cercle de Viena per edi-
tar clàssics del segle XX inèdits
en català o introbables. Primer tí-
tol: La casa de les belles adormi-
des, de Yasunari Kawabata, i des-
prés L’home que plantava arbres,
de Jean Gion; Londres, de Virgi-
nia Wolf... I ara, Winesburg,
Ohio, de Sherwood Anderson, el
gran mestre de la generació perdu-
da, amb traducció de Francesc
Parcerisas, i El lloro del vicari, de
Gerald Durrell, traduït per Jordi
Arbonés.

Tot contribueix a normalitzar
de veritat el mercat català.

Editorials
combatives

R. M.

De la Divina Comèdia, tra-
duïda per Joan Francesc
Mira, Proa ha venut
9.000 exemplars; del pri-

mer volum dels Assaigs de Mon-
taigne, 6.000; del segon, 4.000; del
tercer, 3.500; de l’Alcorà, 3.000, i
de Ibn Battuta, 4.000. Són xifres
excepcionals que no es solen do-
nar en els clàssics traduïts al ca-
talà, que es mouen generalmente
entre els 1.000 i els 3.000 exem-
plars. El casalot (Destino), de
Charles Dickens, també va funcio-
nar molt bé l’any passat. I Frag-
menta ha reeditat el primer volum
d’Analectes, de Confuci.

El traductor i editor Jordi Ra-
ventós, de Adesiara, és definitu.
“Els clàssics sempre estan de mo-
da”. I probablement té raó. És pal-
pa una certa eufòria. Curiosamnet,
són més optimistes els editors inde-
pendentes que els que estan en
grans grups, excepte Isidor Cònsul,
de Proa. Cònsul creu que una de
les claus de l’èxit està en que “els
llibreters de veritat saben que factu-
raran força amb un autor d’èxit
com Coelho, però que allò morirà,
i més ara, desprès de sis o set
mesos; en canvi, els clàssics, ni que
hi hagi una edició en butxaca, te-
nen vendes més petites, però cons-
tants; tota bona llibreria ha de te-
nir un Thomas Mann o un Dant”.

Una altra de les claus d’aquesta
revifalla és que generalment els
clàssics estan lliures de drets d’au-
tor, només es paga al traductor,
encara que gairebé tots els editors
neguin que això sigui el motiu.

Les veritables premisses de

l’èxit, diu Cònsul, rauen en “que el
clàssic sigui indiscutible” i “la tra-
ducció sigui bona”. “Evident-
ment, hi ha un públic lector no
satisfet amb l’oferta actual”. Anto-
nio Ramírez asegura que la Cen-
tral viu dels clàssics: “Són millor
negoci que la literatura nova”, i no
ho diu perquè molts no hagin de
pagar drets d’autor, sinó perquè
són “un valor segur”. “Hi ha mol-
ts lectors que busquen títols
d’abans de 1945 i de tant en tant
fan alguna incursió en la literatura
contemporània. S’equivoquen
menys”.

Editores com Pilar Beltran,
d’Edicions 62, i Isabel Obiols, de
La Magrana, opinen que és bo
que els clàssics tinguin una conti-
nuïtat permanent a les llibreries,
però que l’oferta es superior a la
demanda. La majoria no està
d’acord. Josep Cots, de 1984 —la
meitat del seu catàleg són
clàssics— és contundent: “Què
més voldriem que l’oferta de clàs-
sics fos superior a la demanda. No-
més l’oferta incentiva la demanda.
En tot cas es l’escassetat d’ofertes

de clàssics traduïts al català el que
provoca l’ensopiment de la deman-
da”. “Aquesta dinàmica entre
l’oferta i la demanda no és més
que el resultat d’haver desatès el
públic, la creació i consolidació
d’un públic, amb la falsa certesa
que el que convenia era crear una
indústria”, afegeix Jaume Vallcor-
ba, de Quaderns Crema / El Acan-
tilado. La seva feina, com la d’al-
tres editors, ha estat impressio-
nant: més de 100 “clàssics clàs-
sics”, com diu ell, des d’El romanç
de Tristan i Isolda, traduït per Car-
les Riba i un dels més venuts del
seu catàleg, a Kafka, Petroni,
Chaucer, R. L. Stevenson, Tolstoi,
Oscar Wilde...

El nom de Riba es repetirà
aquest any. En fa 50 de la seva
mort. Per això, el president de la
Generalitat, José Montilla, regala-

rà als convidats a la recepció de
Pedralbes, el Dia de Sant Jordi,
Versions de poesia, de Riba. És
una edició no venal que recull frag-
ments de traduccions que l’escrip-
tor va fer de poetes clàssics i mo-
derns. La selecció i el pròleg són de
Joaquim Moles, i les il·lustracions,
de Perejaume.

Si el catàleg de Quaderns Cre-
ma és impressionant, no està gens
malament el de L’Esparver Clàs-
sic, de La Magrana. El més reedi-
tat és l’Odissea, traduïda per Riba.
La col·lecció no està aturada, però
afegeix pocs títols. Té prevista l’edi-
ció completa de la Història
d’Heròdot, amb traducció i notes

de Rubén J. Montañés, i Cinc con-
tes de Nadal, de Dickens, traduïts
per Xavier Pàmies.

Edicions 62 ha completat les
col·leccions Millors Obres de la
Literatura Universal i Millors
Obres de la Literatura Catalana.
La històrica ha tancat, encara
que el grup conserva la marca
per futurs projectes. Però 62 con-
tinua amb reedicions del seu
fons, que surten al Balancí, amb
noves traducciones i edicions
més llegidores. Ja han sortit Mel-
ville i Kipling, i ara preparen Gue-
rra i pau, amb traducció de Car-
les Capdevila. L’editorial dóna
una tercera vida als seus clàssics

en butxaca que funciona prou bé.
Proa traurà al setembre el Lli-

bre de les meravelles, de Marco Po-
lo, traduït per Manuel Forcano i
Francesco Ardolino. Quaderns
Crema editará els Robayat, traduït
del persa i, entre altres, El manus-
crit trobat a Saragossa, de Potocki.

Adesiara és una de les edito-
rials més entusiastes. Té tres
col·leccions molt interessants: Ae-
tas, que ofereix obres de autors
grecs i llatins, des del període ar-
caic fins al Renaixament amb edi-
ció bilingüe (grec-català o llatí ca-
talà) i amb format butxaca: Hora-
ci, Plutarc, Petrarca, entre 12 i 14
euros. D’Ací i d’Allà inclou narrati-

va, teatre i poesia. La poesia i el
teatre en vers tamb són en edició
bilingüe, com la Berenice de Jean
Racine.

Vagueries es centra en l’assaig
o narrativa de cert contingut filo-
sòfic, amb títols com La història
del diable, de Daniel Defoe, y L’al-
tre món, de Savinien Cyrano de
Bergerac. Abans de l’estiu Adesia-
ra treurà tres títols inèdits en ca-
talà: L’assassina, d’Alexandros Pa-
padiamandis, traduït per Raül Ga-
rrigasait; El banquet dels cèsars, de
Julià l’Apòstata, amb traducció
d’Àngel Martín, i El llibre dels
snobs, de William Thakeray, tra-
duït per Xavier Pàmies.

“Els clàssics són
millor negoci que la

literatura nova”
Algunes traduccions al català poden
convertir-se en singulars ‘best sellers’

Una de les claus de la
revifalla dels clàssics és
que molts estan lliures
de drets d’autor

El retorn dels grans noms
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