
Albert Rossich diu a l’article “La lite-
ratura catalana de l’Edat Moderna: 
historiografia i crítica” –amb el qual 
enceta el volum– que és un fet poc 
afortunat que la benemèrita col·lecció 
“Els Nostres Clàssics” eviti de publicar 
els millors escriptors moderns, amb 
excepcions més aviat atzaroses. El dia 
que finalment s’hagi esmenat, s’haurà 
fet, diu, un gran pas en la normalització 
de la història de la literatura catalana. 
La direcció de Barcino, l’editorial res-

ponsable de la col·lecció, no pensa 
pas fer el pas que Rossich demana, 
perquè vol respectar el marc cronològic 
establert pel fundador de la col·lecció, 
Josep Maria de Casacuberta, i perquè 
pensa que ja s’ocupa dels autors mo-
derns amb la mateixa estima i dignitat 
filològica amb la qual tracta els clàssics 
medievals, encara sigui a través d’una 

altra col·lecció, la “Biblioteca Baró de 
Maldà”, on el nom “Els Nostres Clàs-
sics” queda relegat al subtítol i es 
manté el mateix consell assessor –bà-
sicament medievalista– d’“Els Nostres 
Clàssics”. Sota el segell de la “Biblio-
teca Baró de Malda”, els darrers anys 
Barcino ha fet un esforç important per 
a fer conèixer textos moderns, sovint 
molt maltractats per la crítica. Divulgar 
la producció literària de l’edat moderna 
a través d’edicions rigoroses és un dels 
objectius que s’ha marcat des de ja fa 
un temps Barcino, en la mateixa línia 
d’evitar valoracions negatives i preju-
dicis que propugna Albert Rossich. En 
cap cas la casa no pensa que rebaixi 
els autors moderns col·locant-los a la 
“Baró de Maldà”. Fins i tot creu que 
això no els escatima la consideració de 
clàssics. De fet, la posició de l’editorial 
sobre la qüestió, coincident en gran 
part amb la de Rossich, es pot llegir 
al volum Llengua i literatura. Barcelona 
1700, que fa pocs mesos ha publicat 
Barcino en coedició amb l’Institut de 
Cultura de Barcelona. Per tot això, els 
moderns continuaran fora d’“Els Nos-
tres Clàssics”, i Albert Rossich, fora del 
consell assessor.
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Els cinc relats fantàstics aplegats van 
ser publicats el 1923 sota el títol de 
Contes estranys i van captivar la crítica 
i els lectors, seduïts per l’estil d’una 
escriptora que, sota la influència de les 
recents descobertes de la psicoanàlisi, 
va superar els arquetips del gènere 
gòtic i va anar encara més enllà de la 
cèlebre Un altre pas de rosca, de Hen-
ry James. Als contes de May Sinclair, 
l’infern resulta més aterridor que als 
retaules de Hyeronimus Bosch,

Falten poques hores per a Nadal. Qua-
tre dones el passen juntes a Copenha-
guen, lluny de Menorca, la seva illa 
natal. Seran 48 hores de paraules que 
poden fer mal però que sempre acaben 
guarint. La novel·la planteja al lector 
preguntes agosarades i situacions tan 
intenses com ara sobreviure a la mort 
d’un fill, però també és una història 
plena de tendresa que ens parla de 
com la saviesa femenina es transmet 
de mares a filles.

Servint-se d’abundants exemples del 
passat, Plutarc ens ofereix una valuo-
síssima exposició de l’activitat política: 
la vida privada dels governants, la credi-
bilitat i l’eficàcia dels discursos, els fa-
vors als amics i els avantatges de tenir 
coneguts a les altes esferes –i moltes 
més qüestions d’aquesta mena– de-
mostren que, al capdavall, la política no 
ha canviat pas gaire d’ençà de l’antigui-
tat. Tots dos tractats es tradueixen per 
primera vegada al català.

La política de l'antiguitat, 
analitzada per Plutarc

Consells sobre política. 
A un governant incompetent

PLUTARC

Traducció de Montserrat Nogueras. 
Adesiara Editorial. Martorell, 2011. 
248 pàgines / 14 euros

70 EL TEMPS  15 DE NOVEMBRE DEL 2011

Galeria

La saviesa femenina que es 
transmet de mares a filles

Superació de les tradicionals 
històries de fantasmes

On el foc no s’apaga

MAY SINCLAIR

Traducció de Dolors Udina. 
“El Cercle de Viena”. Viena Edicions. 
Barcelona, 2011. 
174 pàgines / 16,50 euros

Edat Moderna

ALBERT ROSSICH (DIR.)

Editorial Vicens Vives. Barcelona, 
2011. 606 pàgines / 47,80 euros

Albert Rossich

EL
 T

EM
PS

El cel que ens queda

ALEJANDRO PALOMAS

Columna Edicions. Barcelona, 2011. 
261 pàgines / 17,50 euros

Els nostres clàssics 
i els nostres moderns

Lluís Bonada

1431ET070-FET.indd   11431ET070-FET.indd   1 9/11/11   19:04:309/11/11   19:04:30


	1431ET070

