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CULTURES

Bones noves per a la cultura ca-
talana. Per primer cop en la nos-
tra llengua es disposa d’un llibre
que reuneix els fragments dels
anomenats filòsofs presocrà-
tics –denominació que els autors
Jaume Pòrtulas i Sergi Grau de-
ploren– i dels poetes que van crear
la seva obra entre el segle VII i l’a-
ny 480 abans de Crist, període
que és el  punt de partida d’un dels
episodis intel·lectuals més relle-
vants de la civilització occidental.
El mèrit, filòlegs al marge, s’ha
d’atribuir a Adesiara Editorial, el se-
gell de Martorell que ha tingut la
paciència necessària per deixar
coure Saviesa grega arcaica a foc
lent fins que, en el seu punt just de
maduració, s’ha pogut presentar al
públic lector. L’obra, per les seves
dimensions (prop d’un miler de
pàgines), és la primera en tapa
dura de la firma i inaugura la
col·lecció Summa Aetatis, germa-
na gran d’Aetas, dedicada a textos
grecs i llatins i actualment amb una
dotzena de títols en el seu catàleg.

Per conèixer el pensament d’au-
tors com Tales, Pitàgores, Anaxi-
mandre, Heràclit i Parmènides,
entre d’altres, fins ara calia recór-
rer a edicions emblemàtiques com

les compilacions realitzades per
Herman A. Diels i Walther Kranz,
a principi del segle XX, i per Geof-
frey S. Kirk, John E. Raven i Mal-
colm Schofield, a la dècada dels 60.
Moltes traduccions posteriors han
partit d’aquests treballs, però Pòr-
tulas i Grau –mestre i company a
la universitat, respectivament, de
l’editor Jordi Raventós– han anat
unes quantes passes més enllà i
han bastit la seva obra amb les edi-
cions crítiques més recents, in-
closes aquelles aportacions que les
troballes de papirs, en excava-
cions arqueològiques durant la
segona meitat del segle XX, han
permès afegir al coneixement fins
ara disponible. És el cas, per ex-
emple, dels fragments d’un poema
atribuït a Orfeu, descoberts el 1962
en unes tombes a Derveni, a prop
de Tessalònica (Grècia).

El volum «ataca» l’explicació
convencional que l’etapa preso-
cràtica va ser la rampa de llança-
ment per a la posterior eclosió
del pensament liderada per Sò-
crates, Plató i Aristòtil. «L’esquema
lineal que porta del mite al logos
ja està bastant en desús», afirma
Grau. Saviesa grega arcaicaplan-
teja al lector un discurs cronològic
i contextualitzat dels textos que

han arribat fins a l’actualitat, tots
ells referenciats en altres autors, un
enfocament que permet defugir el
tòpic del «miracle grec». «La pro-
ducció intel·lectual d’aquella èpo-
ca no va ser un fet aïllat. A nosal-
tres no ens interessava escriure una
història del període a partir dels
fragments, sinó que volíem tractar
aquests fragments com a prioritat».

Després de quatre anys de tre-
ball, els responsables se senten or-
gullosos d’una obra que «ara ma-
teix deu ser la més actualitzada del
món en el seu gènere», comenta
Raventós. Saviesa grega arcaica
surt al mercat pocs mesos després
que Edicions de la Ela Geminada
publiqués De Tales a Demòcrit. El
pensament presocràtic, del ber-
guedà Joan Ferrer. «La coincidèn-
cia temàtica és del voltant del

40 %», asseguren els autors. Tots
dos llibres, però, tenen la virtut
d’omplir un buit, ja que, amb es-
parses excepcions, no es podien
llegir fins ara els fragments d’He-
ràclit i el poema de Parmènides en
català. En el cas d’autors com Alc-
mà d’Esparta, Eumel de Corinti,
Museu i Linos, aquesta experièn-
cia era fins ara impossible de dur
a terme.
Saviesa grega arcaica té vocació

d’esdevenir un referent interna-
cional, i els seus autors creuen
que l’índex, amb el que implica
d’aposta per un model de traduc-
ció i aproximació als poetes i pen-
sadors, és perfectament «expor-
table». El llibre es presentarà el pro-
per mes d’abril en un congrés a Vè-
lia (Itàlia), pàtria de Parmènides.
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Els savis grecs
de l’època arcaica,
per primer cop
junts en català
Sergi Grau i Jaume Pòrtulas apleguen textos

de filòsofs i poetes en un llibre d’Adesiara


Pòrtulas i Grau, al claustre del col·legi Sant Miquel de Barcelona
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EL LLIBRE

SAVIESA GREGA
ARCAICA

AUTORS
Jaume Pòrtulas i
Sergi Grau

ADESIARA. 36 EUROS. 934 PÀGINES

RES NO TORNARÀ A SER COM ABANS
Direcció i dramatúrgia: Carol López.

Intèrprets: Dolo Beltrán, Andrés Herrera,
Olalla Moreno i Andrew Tarbet. � DIES:
fins a l’11 de març. De dimarts a dijous,
21 h; divendres, 21.30 h; dissabte, 18.30
i 21 h; diumenge, 18.30 h. � LLOC: La
Villarroel. c. Villarroel, 87. Barcelona.
� PREU: de 22 a 26 euros. Taquilles i
servei Tel-entrada. www.lavillarroel.cat

La sala La Villarroel persevera
en la seva ferma vocació de
donar sortida a la dramatúrgia

catalana contemporània amb
un text de la directora artística
Carol López que tracta de les
relacions entre homes i dones.

La solteria està mal vista: sinò-
nim de fracàs sentimental. Ergo,
social. Però Dolo Beltrán –què té
aquesta noia que sedueix tant?– es
pregunta si el fet de tenir parella no
està sobrevalorat. Res no tornarà a
ser com abans no és tan pretensiós
per respondre, sense més ni més,
una pregunta que, molt proba-
blement, no té resposta. Però el
muntatge creat per Carol Ló-
pez –una de les artífexs de l’acla-
mada i divertida L’any que ve serà
millor, el títol precedent de la sala–
té el mèrit d’enfocar la qüestió
amb tanta honestedat, sensibilitat
i, fins i tot, delicadesa que l’espec-
tador se sent empès a interioritzar

els dubtes dels quatre protago-
nistes –dues parelles inicialment
modèliques–, fer-los seus i prendre
partit per alguna de les opcions.

Explica Carol López que l’obra
és un altre fruit de la voluntat de
treballar amb els actors a partir de
la creació que s’inicia en els assaigs.
Idees i escriptura avancen en pa-
ral·lel fins a polir la peça que es pre-
senta al públic. A Res no tornarà a
ser com abans, els quatre actors
presten el seu nom al personatge
que interpreten, i sobre l’escena-
ri es mostra al públic el devenir de
dues parelles (Tarbet-Moreno i
Beltrán-Herrera) en quatre espais

característics de la intimitat quo-
tidiana: el llit, la pica del lavabo, la
saleta amb sofà i tele, i el menjador
on, ocasionalment, es reben les vi-
sites. Indrets que posen a prova la
bona salut d’una relació. És allò
que la Dolo defineix com a «casa»,
no tant en el sentit físic del terme
com en l’emocional. I és «casa»,
precisament, el rovell de l’ou de
l’espectacle.

Potser el segle XXI ha obert les
comportes de totes les insatisfac-
cions i l’estabilitat sentimental co-
mença a ser pura utopia. Potser l’a-
petència desmesurada per a la
novetat fulmina moltes esperan-
ces, molts «sí, vull» i moltes pro-
meses d’amor etern. Sigui com si-
gui, la crisi de la parella és un ar-
gument dramatúrgic de primer
ordre i Res no tornarà a ser com
abans es recrea en la incapacitat
per trobar la felicitat en les deci-
sions que es prenen. Sense mora-
lina ni l’obscena intenció de donar
lliçons. Preguntant-se pel valor
del desig i per la vigència del com-
promís. No és menor l’ambició, la
de posar tanta pólvora a la càrre-
ga, però si Carol López escriu i
aquests quatre intèrprets són a
l’escenari, el repte, d’entrada, ja té
molt de guanyat.
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«Res no tornarà a ser com abans» succeeix a l’escenari de La
Villarroel la reeixida «L’any que ve serà millor» i presenta
una interessant reflexió sobre el desig i el compromís

La roda de presentacions de les
obres finalistes del Premi Amat-Pi-
niella de literatura porta avui a
Manresa, si el mal temps no ho im-
pedeix, el recull Memòries d’un
somni (Quaderns Crema), de l’ad-
vocat i economista Amadeu Cui-
to (Barcelona, 1936). L’acte tindrà
lloc a les 20 h a la llibreria Petit Par-
cir de Manresa.

Amadeu Cuito explica en aquest
llibre, que enceta amb el record
dels seus anys d’infantesa, la tra-
jectòria vital d’un lluitador anti-
franquista que va teixir complici-
tats amb altres resistents en un mo-
ment delicat del país. Cuito, nét del
polític Amadeu Hurtado, va mar-
xar a l’elixi de ben petit i va viure l’o-
cupació alemanya de França du-
rant la Segona Guerra Mundial, tot
i que, posteriorment, va anar a viu-
re a Nova York, on va mantenir una
destacada activitat.

El contacte amb el seu país na-
tal, però, no es va ressentir d’a-
questes llargues estades a l’es-
tranger. A partir del 1962, Cuito es
va relacionar amb el moviment an-
tifranquista català, sobretot amb
Josep Pallach. Aquests anys d’in-
tensa activitat política queden re-
flectits en un volum que combina
el relat d’un moment concret de la
història de Catalunya amb la vi-
vència personal. Les presenta-
cions del premi que organitza
Òmnium Bages continuaran els
dies 9 i 16 de febrer amb El mar de
la tranquil·litat, de David Castillo,
i Rius paral·lels, de Jordi Estrada,
respectivament.
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L’acte de presentació
d’un dels finalistes del Premi
Amat-Piniella tindrà lloc a
les 20 h a la Petit Parcir



Amadeu Cuito
parla avui a
Manresa del
llibre «Memòries
d’un somni»

Les entrades dels dos concerts
que Els Amics de les Arts celebra-
ran els dies 8 i 9 de març al teatre
Kursaal de Manresa s’han exhau-
rit. Les actuacions serviran per
presentar la gira del nou disc del
quartet barceloní, que es titula
Espècies per catalogar i sortirà a la
venda el dia 14 de febrer. La gira del
grup, format per Joan Enric Bar-
celó, Eduard Costa, Ferran Piqué
i Dani Alegret, continuarà alesho-
res per altres poblacions catalanes,
entre les quals figura Igualada el
dia 31 de març. Els Amics de les
Arts també passaran per Madrid el
mes d’abril.
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Exhaurides totes
les localitats per
veure Els Amics de
les Arts a Manresa

El llibre contextualitza els
fragments d’Heràclit, Tales,
Parmènides i altres autors en
una obra fins ara inèdita

Saviesa grega arcaica és un
recull del pensament que es
va generar entre els segles
VII i V abans de Crist

Olalla Moreno i Dolo Beltrán
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