
LES NOTES DE 
RIPOLL 

Desubicació 
El Diccionari de la literatura catalana diu 
del prosista i poeta en llengua castella-
na Lleó d'Arroyal que va néixer a Gandia 
el 1755 però amaga on va formar-se i 
va publicar la seva obra, i a quins cer-
cles il ·lustrats estava tan estretament 
vinculat. Va ser a Gandia mateix? Tam-
bé amaga on es va morir, el 1813. Lleó 
d'Arroyal és conegut per la seva vincu-
lació a l'escola literària salmantina del 
segle XVIII. D'origen noble, va estudiar 
Dret a Salamanca, on va viure entre el 
1773 i el 1777. Es va establir després 
a San Clemente (Conca) i finalment a 
Vara de Rei (Conca), on mori. A Vara de 
Rei va intentar impulsar una societat 
econòmica d'amics del país sense èxit. 
La biblioteca pública del poble porta el 
nom de l'escriptor. 

Fan figa 
Els soldats napolitans d'El cementiri de 
Praga que obren foc contra els garibal-
dins han baixat fins a la plana "per les 
fileres de figues de moro", segons l'edi-
ció Random House Mondadori - Carme 
Arenas. Calia apilar moltes figues de 
moro per amagar els soldats que baixa-
ven de la muntanya! Evidentment, Eco 
no parla pas de figues de moro, sinó de 
figueres de moro ("fichi d'India"). 

Crítica anterior a l'estrena 
Josep Miquel Sobrer (La poesia dramàti-
ca de Josep Maria de Sagarra, Galerada) 
diu que Rodríguez Codolà publica la 
critica de l'obra La corona d'espines 
a La Vanguardia el dia 10 d'octubre 
del 1930. No, la hi publica el dia 19 
següent. L'obra s'estrena el dia 17 al 
Teatre Català Novetats. 

Rodes que patinen 
El DIEC2 manté que la girafa, en cine-
ma i televisió, és el suport metàl·lic en 
forma de braç llarg "amb rodes" per 
a poder traslladar el micròfon segons 
les evolucions de l'actor. Com és prou 
sabut, no sempre ha d'anar amb rodes, 
pot ser utilitzada sense. 

Dues editorials lluiten entre si per introduir el 
lector català en el pensament grec presocràtic 

Dues joves editorials lluiten en aquests moments per introduir el lector català en el 
pensament grec presocràtic. Un volum que es presenta com el recull exhaustiu dels 
savis presocràtics ha presentat batalla contra un altre que promet incloure el gruix 
més important del pensament grec antic sorgit abans de Plató. La batalla és diària 
i té com a escenari el taulell de novetats de les llibreries. Els hel·lenistes s'haurien 
d'afanyar a acreditar les principals qualitats dels dos combatents per a ajudar el 
lector a decidir la seva tria. 

El recull conforma el volum Saviesa grega arcaica, elaborat a cura de Jaume Pòrtu-
las (Barcelona, 1949) i Sergi Grau (Lleida, 1975) i publicat per l'editorial Adesiara. 
I el gruix, el volum De Tales a Demòcrit. El pensament presocràtic. Fragments i testi-
monis, preparat per Joan Ferrer Gràcia (Berga, 1965), en edició bilingüe, i publicat 
per les Edicions de la Ela Geminada. 

L'edició de Joan Ferrer Gràcia va arribar a les llibreries la tardor passada. Era la 
primera vegada que es podia llegir en català un volum que aplegava el pensament 
grec sorgit abans de Plató. S'hi segueix l'edició dominant de Hermann Diels revi-
sada i refeta per Walther Kranz, edició de referència que ha dominat aquest camp 
d'estudis, de manera in-
discutible i indiscutida, 
pràcticament durant tot 
el segle XX. 

L'edició de Jaume 
Pòrtulas i Sergi Grau, 
en canvi, acabada de 
publicar amb data de 
desembre del 2011, hi 
afegeix noves edicions 
que augmenten consi-
derablement el nombre 
de fragments incorpo-
rats. Segons els cura-
dors, són guanys sòlids 
i no gens discutibles, 
perquè responen o bé 
a la identificació més 
acurada de fonts que 
hom havia negligit o bé a la descoberta de materials nous. Això fa que el recull sigui 
molt més extens que no el de Joan Ferrer Gràcia i que hi trobem fragments més 
llargs, i també més autors. També són més extensos i sovintejats els comentaris 
de textos. 

I com que Adesiara també vol ser la primera en algun aspecte, proclama a la con-
tracoberta que "el text grec de tots aquests pensadors s'edita per primera vegada 
al nostre país a partir de les edicions crítiques més actuals". 

Joan Ferrer Gràcia ha fet la traducció pensant sobretot en el lector que estudia 
o j a coneix la llengua grega i "amb el fi de convertir la traducció en un mitjà per al 
diàleg sobre les coses mateixes". Aquesta és la raó per la qual era fonamental que 
l'edició fos bilingüe, diu. Sense negligir, però, el lector que s'interessi pel pensa-
ment presocràtic amb el desconeixement del grec. 

Els textos de les introduccions a cada volum són unes introduccions modèliques 
al món del coneixement presocràtic, més extensa i rica la de Joan Ferrer Gràcia que 
no la de Jaume Pòrtulas i Sergi Grau, més aviat preocupats per parlar de la seva 
edició i defensar-la. El lector corrent que busqui l'edició més completa, no pas el 
que vulgui exercitar-se en la llengua grega, optarà de segur per la d'Adesiara, però 
amb la recança d'haver-se perdut la introducció de Joan Ferrer Gràcia. 

Uuís Bonada 

Heràclit, en un detall de L'escola d'Atenes, de Rafael, és un dels 
representats de la saviesa grega més antiga. 


