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La GaLeria

Àtic dels Llibres perfila una gran col·leció de clàssics 
moderns de l’assaig i la narrativa testimonial

En només deu mesos, comptats a par·
tir de la publicació, el mes de març 

passat, del llibre de Roland Barthes 
Fragments d’un discurs amorós, la jove 
editorial Àtic dels Llibres ha imposat al 
mercat una excepcional col·lecció de tra·
duccions de clàssics moderns del pen·
sament i la literatura, en especial la tes·
timonial, que ja compta amb set títols, 
inèdits en català o bé descatalogats.

Després de Barthes, han vingut Wi·
told Gombrowicz (Curs de filosofia en sis 
hores i quart); Mark Twain (Cartes des de 
la Terra); Natalia Ginzburg (Les petites 
virtuts, que ja va per la segona edició); 
Mariana Alcoforado (Cartes d’amor de la 
monja portuguesa), Peter Burke (El Re-
naixement) i Vassili Kandinski (De l’espi-
ritualitat en l’art).

Excepcional perquè potser d’ençà de 
la mítica “Llibres a l’abast” d’Edicions 
62, no s’havia creat a casa nostra una col·
lecció potent de textos traduïts, basada 
en l’assaig; amb la peculiaritat, però, que 
combina l’assaig, sovint narratiu, amb la 
narrativa, i que evita els estudis massa 
feixucs.

El just record dels “Llibres a l’abast” 
és ben escaient: el segon títol, Curs de 

filosofia en sis hores i quart, va ser pre·
sentat per la col·lecció d’assaig d’Edici·
ons 62 l’any 1997, en traducció d’Antònia 
Vicens. I un dels previstos enguany, Les 
dues cultures, de Charles Snow, també 
hi va aparèixer, l’any 1965, en versió de 
Jordi Solé Tura.

El capítol de recuperacions d’obres 
traduïdes s’ha completat amb les Car-
tes d’amor de la monja portuguesa, que 
ja comptava amb dues versions distin·
gides, les de Josep Palau i Fabre i Anna 
Casassas. I ara creixerà amb el Lèxic fa-
miliar, de Natalia Ginzburg, publicat el 
1989 per Proa amb el títol Vocabulari 
familiar, i en versió de Mercè Trullén, i 
amb Art i bellesa en l’estètica medieval, 
d’Umberto Eco, que Destino va publicar 
el 1990 en versió de Josep Daurella. No 
deixa de ser un acte de normalitat: les 
obres de pes han de tornar regularment 
a l’efímer taulell de novetats.

Els altres títols previstos seran tota 
una novetat: Mitologies, de Roland Bart·
hes, i Herois i meravelles de l’Edat Mitja-
na, de Jacques Le Goff.

La responsable d’Àtic dels Llibres, 
Clàudia Casanova, que va ser traducto·
ra abans d’editora, s’encarrega de fer les 
versions de l’anglès i el francès, per tal 
de fer viable la col·lecció. El disseny de 
la coberta, absent d’il·lustracions, però 
d’un grafisme clar i net, és econòmic i 
molt eficaç perquè potencia la visibilitat 
dels llibres, enmig de l’allau d’imatges i 
colors de la majoria de les cobertes. 

Roland Barthes, que va estrenar la col·lecció, tornarà amb 
Mitologies, un dels seus títols més coneguts.

■  D’esclau a captivador
Salvador Oliva li fa dir a Shakes-
peare (Venus i Adonis) que l’amor 
“fa que els joves captivin”, verb 
transitiu que utilitza com a intran-
sitiu. Què cal entendre, que els jo-
ves fan o agafen captius o bé que 
atrauen, seduexien la gent? Sha-
kespeare no diu ni una cosa ni 
l’altra. Escriu “love makes young 
men thrall”, és a dir, l’amor escla-
vitza els joves. Morera i Galícia: “al 

jove fa encongit”. Guizot: “rend la 
jeneusse esclave”.

■  Adéu a la Riba
Emili Vilanova parlava del barri de 
la Riba en dos dels contes de les 
Escenes barcelonines, de Proa. Però 
en el segon, Proa escriu “la riba” i 
així el barri desapareix. 

■  Recull desplaçat
El Diccionari de la literatura cata-

lana diu que El vianant, de Pere 
Elies i Busqueta (Terrassa, 1909-
Barcelona, 2002) és un llibre de 
narrativa. És un recull de poemes 
en prosa. 

■  Etcètera limitat
Una llenca, segons Fabra, és un 
“tros llarg i estret de paper, de 
drap, etc.”, i en aquest etcètera hi 
va incloure l’exemple “una llenca 
de cansalada”. Però incompren-

siblement hi va excloure, com 
si fos una aplicació derivada del 
sentit original, la de terra. I així ho 
manté el DIEC2: “2. PER EXT. Una 
llenca de terra”. Si els diversos res-
ponsables del DIEC1 i del DIEC2 
haguessin llegit l’Alcover/Moll 
haurien vist que no calia emboli-
car tant la troca. Una llenca, és un 
“tros llarg i estret”, i tant pot ser 
de carn, de paper, de tela o de ter-
ra, diu el modèlic diccionari. 

Les notes de víctor ripoLL

literatura lluís bonada
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