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Instituïda l’any 1922 per a l’estudi i la divulgació dels autors de
l’antiguitat, la Fundació Bernat Metge ha intervingut en els camps de
l’edició i la traducció, i també, ocasionalment, en el de l’ensenyament
(suplint els dèficits de la universitat amb la subvenció de càtedres de llatí
i grec i de beques d’estudi a l’estranger per a la formació dels
col·laboradors).
La sev a realització més important és la col·lecció homònima d’autors grecs i llatins traduïts al català,
iniciada el 1923 sota el segell de l’Editorial Catalana i integrada en la casa editorial Alpha a partir de 1926;
n’hav ien estat precursores les dues sèries de clàssics grecs i llatins amb traducció catalana aparegudes
amb el segell de l’Institut de la Llengua Catalana (IEC) entre 1913 i 1917 (amb poques realitzacions: Himnes
homèrics, Hero i Leandre, Virgili, Corneli Nepos) i les contribucions de Llorenç Riber (Virgili, Sal·lusti) i de
Carles Riba (Homer, Plutarc, Sòf ocles, Xenof ont) a la «Biblioteca Literària» de l’Editorial Catalana en l’etapa
en què v a dirigir-la Josep Carner (1918-1921).
La creació de la Fundació s’inscriu en el conjunt d’iniciativ es de mecenatge cultural de Francesc Cambó,
polític i home de negocis, líder de la Lliga Regionalista i f igura important del catalanisme conserv ador del
primer terç del segle XX. Respon a un ideal de f oment de la «cultura humanística» a Cataluny a que v ol
reconèixer en els clàssics exemples v ius de comportament indiv idual i social i aspira a traslladar-ne les
lliçons a l’actualitat, al serv ei del retrobament o la restitució de la pròpia personalitat col·lectiv a entre les
altres nacions d’Europa; aquest ideal hav ia estat promogut des de principi de segle pel primer ideòleg del
Noucentisme, Eugeni d’Ors, i és característic d’aquell moment cultural, com ho és la conv icció que les
lletres catalanes, tan f ecundes f ins al segle XV, no hav ien participat plenament en la renov ació cultural de
l’edat moderna propiciada per l’Humanisme.
La col·lecció de clàssics traduïts v a tenir com a primer director (1922-1958) el secretari de Cambó, Joan
Estelrich, el qual v a poder comptar ben av iat amb l’assessorament acadèmic de Carles Riba per als autors
grecs i de Joaquim Balcells per als llatins. El seu propòsit (explícit en l’opuscle de presentació del projecte i
en les «Normes generals» d’ús intern que el v an precedir) v a ser imitar el model d’algunes col·leccions
prestigioses, especialment la Guillaume Budé f rancesa, per donar en català els autors més eminents de
l’antiguitat grecollatina en traduccions de qualitat que alhora poguessin arribar a un públic ampli.
L’orientació inicial era més av iat cap a una col·lecció «popular» i «assequible», però els v olums av iat la
v an desmentir. El text original (no establert de nou, com en la Budé, sinó conf iat a una tasca de
discerniment entre «les millors edicions conegudes» —tasca encara poc f actible a Cataluny a, a parer
d’alguns col·laboradors)— i la traducció (en prosa, f eta amb v oluntat de f idelitat al sentit, censurada pel
que f a a les «obscenitats», i rev isada sempre por un dels assessors o per un tercer col·laborador) solien
v enir precedits de la inf ormació necessària en un llibre d’alta div ulgació: presentació de l’obra i de l’autor en
la sev a època, història del text, síntesi del contingut. El curador i traductor cobrav a en aquesta època dues
mil pessetes per un v olum de tres-centes pàgines; el rev isor en cobrav a cinc-centes. Els v olums es
podien adquirir en tela o en rústica, en f ormat bilingüe (text i traducció, per a la univ ersitat i les biblioteques
especialitzades) o monolingüe (la traducció sola, per a un públic més ampli); només al principi es v an f er
també edicions monolingües del text original. Apareixien a un ritme de sis cada any, i es v an comercialitzar
principalment per subscripció. De la recepció que v an tenir a la premsa de l’època, el més destacable són
els articles de Lluís Nicolau d’Olwer a La Publicitat (1923-1927, 1935), crítics de v egades amb la f alta
d’homogeneïtat de la col·lecció (especialment quant a l’abast i el propòsit de les introduccions), però
entusiastes pel que f a a la sev a contribució a l’extensió de l’ideal «humanístic» a Cataluny a. El 1936 la
col·lecció hav ia publicat v uitanta-dos v olums i hav ia aconseguit una dif usió notable (uns set mil
subscriptors). L’esclat de la Guerra Civ il v a comportar, però, una interrupció brusca (només dos v olums
entre 1937 i 1939): l’editorial Alpha v a hav er de ser conf iscada per la Generalitat de Cataluny a, amb Riba
actuant com a comissari, a f i de preserv ar-la.
Dels traductors d’aquesta primera etapa, entre els quals f iguren noms importants de les lletres catalanes,
destaquen per la quantitat d’obres traduïdes Joaquim Balcells (Lucreci, Properci, Ausoni), Carles Cardó
(Sèneca), Joan Crexells (Plató), Josep Farran i May oral (Aristòtil, Llucià), Salv ador Galmés (Cató, Varró,
Ciceró), Joan Mínguez (Tibul, Properci), Manuel de Montoliu (Corneli Nepos, Quint Curci), Marçal Oliv ar

(Plini el Vell, Plini el Jov e, Apuleu, Aulus Gel·li), Joan Petit (Catul, Lísies, Demòstenes), Antoni Ramon
(Pal·ladi, Polibi), Carles Riba (Xenof ont, Ausoni, Plutarc, Plató, Èsquil), Llorenç Riber (Ciceró, Tàcit, Horaci)
i Josep Vergés (Catul, Sant Cebrià, Iseu, Quint Curci). Hi v a hav er també traductors més esporàdics:
Gumersind Alabart, Tomàs Bellpuig, Joan i Pere Coromines, Joan Estelrich, Miquel Ferrà, Josep M. Llov era,
Carles Magriny à, Francesc Martorell, Cebrià Montserrat, Antoni Nav arro, Isidor Ribas, Anna Maria de
Saav edra, Jaume Serra Húnter, Ferran Soldev ila, Adela M. Trepat i Eduard Valentí. La sev a tasca —amb
els deutes naturals als models de llengua literària de l’època i a les pref erències estilístiques de cada
traductor— ha estat reconeguda com una contribució decisiv a a l’extensió de les possibilitats expressiv es
del català literari culte, sobre la base de la depuració i la f ixació normativ a que des de l’Institut d’Estudis
Catalans hi hav ia aportat Pompeu Fabra, ell mateix col·laborador de la Fundació.
Rere el desenllaç de la guerra, en un moment de prohibició absoluta de les traduccions al català (només
eren permeses en obres de bibliof ília, de circulació molt restringida), Estelrich v a obtenir un permís
especial per a «completar» una col·lecció ja iniciada, amb algun v olum en premsa, i que es dev ia als seus
subscriptors. El primer llibre autoritzat (1942) v a ser el de les v ides d’Alexandre i Cèsar de Plutarc en la
traducció que Riba hav ia deixat enllestida, a condició que no s’hi f es constar el nom del traductor. L’any
1946 ja v an aparèixer v olums de producció nov a, i es v a iniciar així una segona etapa, f ins al 1959, encara
a l’editorial Alpha (que del mecenatge v a passar a conv ertir-se en una empresa editorial priv ada de
propietat f amiliar a la mort de Cambó l’any 1947). Ara la col·lecció es distribuïa exclusiv ament per
subscripció, a una mica més de mil subscriptors, i la sev a presència pública era reduïda. A més dels
v olums nous, v an començar a ser-hi f reqüents les reedicions rev isades de v olums ja publicats. Van
dirigir-la Estelrich mateix (1942-1958) i, a la sev a mort, Riba (1958-1959), que hi hav ia estat contribuint
decisiv ament d’ençà del seu retorn de l’exili el 1943. En aquesta etapa hi v an participar col·laboradors de la
generació anterior, alguns incorporant nous autors: Carles Riba (Sòf ocles), Carles Cardó, Marçal Oliv ar
(Plaute) i Llorenç Riber. I s’hi v an anar af egint d’altres de més jov es, alguns dels quals ja hav ien
col·laborat abans de la guerra: en especial Miquel Dolç (Marcial, Persi, Virgili, Tàcit, Estaci) i Josep Vergés
(Ciceró, Horaci), però també Marià Bassols, Jaume Berenguer, Josep M. Casas i Homs, Guillem Colom,
Joan Coromines, Jaume Oliv es, Joan Petit, Joan Triadú i Eduard Valentí.
L’any 1959, rere la mort de Riba, la col·lecció v a passar a tenir una direcció col·legiada, f ormada
inicialment per Josep Alsina i Joan Petit (hel·lenistes) i Josep Vergés i Miquel Dolç (llatinistes), amb la
col·laboració de Joan B. Solerv icens; en successius relleus s’hi han anat incorporant després altres
especialistes: Jaume Berenguer, Joan Bastardes, Manuel Balasch, Francesc J. Cuartero, Antoni Sev a,
Marc May er, Montserrat Ros, Jaume Medina, Joan Alberich, Jaume Pòrtulas, Xav ier Gómez, Pere Lluís
Font i Pere J. Quetglas. En aquesta tercera etapa, arran de la incorporació de prof essors amb f ormació
univ ersitària en f ilologia clàssica, es consolida un canv i d’orientació que ja apuntav a en alguns v olums
anteriors: al v alor de la traducció s’hi sumen ara el rigor en l’establiment del text original i la importància
concedida a l’anotació. Paral·lelament es constata un canv i d’actitud entre el públic general i univ ersitari:
l’ideal «humanístic» d’apropiació personal dels clàssics ha anat deixant pas a la curiositat històrica o
acadèmica per les cultures grega i llatina. Pel que f a al ritme de publicació, la col·lecció recupera l’objectiu
inicial dels sis v olums anuals. Entre els molts traductors que continuen la sev a tasca, n’hi ha que
incorporen autors nous: Jaume Berenguer (Longus) i Miquel Dolç (Tertulià, Ov idi, Prudenci, Quintilià, Cèsar,
Aulus Gel·li). Cal af egir-hi altres col·laboradors assidus que ha tingut la col·lecció f ins a l’actualitat (la
nòmina completa f igura al f inal de cada v olum): Josep Alsina (Teòcrit, Eurípides, Hipòcrates), Manuel
Balasch (Juv enal, Baquílides, Polibi, Sòf ocles, Aristòf anes, Tucídides, Plató, Píndar, Heròdot), Francesc J.
Cuartero (Xenof ont, Longus, Parteni de Nicea, Isop, Trif iodor, Col·lut), Joaquim Icart (Sal·lusti, Suetoni,
Cèsar, Florus, Ciceró), Juli Pallí (Demòstenes, Av iè, Aristòtil, Èsquines, Lísies), Jordi Redondo (Ciceró,
Antif ont de Ramnunt, Andòcides) i Pere Villalba (Cal·límac, Ciceró, Av iè).
La col·lecció ha estat objecte de polèmica en les últimes dècades per la sev a escassa dif usió real (un miler
de subscriptors, molt poca presència a les llibreries), en contradicció amb el propòsit dels f undadors. A la
consciència creixent d’aquesta contradicció responen iniciativ es recents com el conv eni amb la Diputació
de Barcelona i la Generalitat de Cataluny a per a la reimpressió de dues-centes sèries completes i la
recuperació d’un centenar de títols exhaurits (2002), i els acords amb Edicions 62 per a portar cinquanta
títols selectes als quioscos en edició f acsímil i per a iniciar conjuntament la «Biblioteca de Grècia i Roma»,
selecció de trenta títols dels quals es dóna la traducció catalana i un pròleg breu en edició de butxaca
(2009), tot plegat sota la direcció tècnica de Raül Garrigasait. En el moment actual (setembre del 2010) la
col·lecció compta amb més de tres-cents setanta v olums i es pot consultar parcialment a Internet (Google
Books Espany a).
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