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EDICIÓ 3 CLÀSSICS

La Bernat Metge arriba a les 
llibreries i al llibre electrònic

ERNEST ALÓS

BARCELONA

C
atalunya disposa d’una 
de les tres grans col-
leccions de clàssics gre-
collatins del món, la de la 

Bernat Metge. No obstant, si un lec-
tor culte però no especialitzat va a 
una llibreria per comprar una tra-
ducció assequible d’un tí-
tol determinat haurà de 
triar entre altres opcions. 
Aquest contrasentit és el 
que vol solucionar la nova 
Biblioteca Grècia i Roma 
de la Bernat Metge, impul-
sada per l’Institut Cambó i 
el Grup 62. Els dos primers 
volums, les tres Tragèdies 
tebanes de Sòfocles en traducció de 
Carles Riba (un homenatge al 50è 
aniversari de la seva mort) i la Poesia 
eròtica d’Ovidi en traducció de Jordi 
Pérez Durà i Miquel Dolç, han arri-
bat aquesta setmana a les llibreries 

Els primers 
volums ja es poden 
descarregar a les 
llibreries ‘on line’

L’Institut Cambó 
i 62 editaran textos 
clàssics per a públic 
no especialitzat 

i també a les webs que comencen a 
comercialitzar els llibres digitals a 
Espanya.
 A finals de l’any 2010 hauran ar-
ribat a les llibreries 10 títols, selec-
cionats entre una trentena d’obres 
«essencials», un 10% de les quals 
componen la Col·lecció Bernat Met-
ge, iniciada l’any 1923 amb el patro-

cini de Francesc Cambó i 
que segueix ampliant el 
seu fons en paral·lel a les 
diverses iniciatives per fer 
arribar aquest patrimoni 
literari al públic lector ge-
nerat per tot l’«interès re-
novat pel món clàssic» del 
qual Guardans no té cap 
dubte. 

 La col·laboració entre l’Institut 
Cambó i el Grup 62 ja ha recollit un 
primer fruit: l’èxit inesperat de la 
col·lecció Els clàssics de la Bernat Metge 
al quiosc: a finals d’any s’hauran dis-
tribuït 3.000 col·leccions completes 

dels 50 títols en versió facsímil bilin-
güe en català i grec o llatí (150.000 
exemplars), sense comptar  amb les 
puntes de venda durant el llança-
ment. Satisfet, Guardans creu que  
el fet «que això pugui passar és un or-
gull per al país».
 La nova iniciativa no és una col-
lecció sinó una biblioteca de títols 
independents (seguirà l’Anàbasi de 
Xenofont i una selecció de les vides 
dels Cèsars de Suetoni), a menys de 
20 euros, sense la versió original ni 
l’aparat crític i amb una introduc-
ció que està extreta de l’Oxford Classi-
cal Dictionary. 

LLIBRE DIGITAL / La nova sèrie de títols 
és la primera experiència formal del 
Grup 62 amb el llibre electrònic (la 
Bernat Metge, en canvi, ja està ínte-
grament consultable al polèmic Go-
ogle Books), i un apunt dels criteris 
que pot seguir quan (no més tard de 
principis del 2010) la comercialit-
zació digital del llibre comenci a es-
tendre’s: accés a través de diverses 
llibreries electròniques (ni venda di-
recta des de l’editorial ni monopoli), 
diversos formats (EPUB, MOBI i PDF) 
i un preu equivalent al 80% del fixat 
per al mateix llibre en paper.
 Els dos primers títols (ahir ma-
teix ja es va registrar la primera des-
càrrega des de Mèxic) estan disponi-
bles a les webs de la Casa del Llibre i 
El Corte Inglés. Les pàgines web de la 
Bernat Metge i 62 també ofereixen 
la possibilitat de comprar-los, però 
des d’allà es redirigeix a les llibreri-
es electròniques. H33 Francesc Guardans i Xavier Mallafré, ahir a l’Institut Cambó.
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