BIBLIOTECA SÀPIENS

Ordenar
el caos
MITES

Stephen Fry | Ara Llibres | ☆☆☆☆★

MI GRAN
ODISEA GRIEGA
Mary Norris
Larousse
☆☆☆☆★

Qui eren els titans? Pot ser
Atenea una icona feminis·
ta? Com eren les ofrenes
als déus i les deesses a
l’antiga Grècia? La correc·
tora del The New Yorker,
Mary Norris, tracta aques·
tes i altres qüestions lin·
güístiques i culturals al seu
nou llibre. Escrit des de la
fascinació cap a la mito·
logia grega, l’autora relata
les seves vivències en la
terra de les oliveres, on es
remunten els fonaments
de la nostra societat.

ROLIN D’ARÀBIA

ELS DIARIS DE FOMENT
Xavier Martí i Ylla
Editorial Base
☆☆☆★★

A partir d’una recerca ex·
haustiva en els arxius de
Foment del Treball Nacional,
l’autor ha analitzat diverses
publicacions impulsades
per empresaris al llarg del
segle XIX. Xavier Martí de·
fensa que els industrials de
les classes dominants ac·
tuaven com a lobby davant
l’executiu espanyol, fent
servir les seves pròpies
capçaleres. Es tractava
de diaris poc rendibles,
tot i comptar amb la col·
laboració d’intel·lectuals de
reputat prestigi.

AQUESTA CRÒNICA PERIODÍSTICA SEGUEIX L’ITINERARI QUE VA
FER THOMAS E. LAWRENCE PEL PRÒXIM ORIENT FA CENT ANYS
PARLEM D’UN DELS reporters francesos més importats avui, Jean Rolin, però recorrent les passes de Lawrence d’Aràbia. Sí, aquell home
que als 21 anys, el 1909, va recórrer quasi dos mil quilòmetres per
l’Orient Mitjà per a visitar les fortaleses dels croats i així acabar la
seva tesi doctoral a Oxford. Rolin ens fa pensar en com després de més
d’un segle ha canviat el paisatge, la gent, la política, els conflictes.
Rolin ja té experiència en la narrativa de viatges, que a mi em recorda l’exili íntim de Gauguin, aquesta gent que fuig de la seva pàtria per
a trobar segurament el sentit de la vida o la fotografia instantània de
la Humanitat tal i com hauria pogut ser (i tal i com és). El títol, Crac, fa
referència al nom del castell on es van assentar les croades (l’Orde de
l’Hospital de Sant Joan) contra Jerusalem, fonamentalment a Síria (hi
ha algun indret més d’actualitat que aquest?). Mentre Rolin ens explica la guerra actual, enmig de bales i obusos i plàstics i residus, llegeix
la tesi de Lawrence així com les cartes que enviava a la seva mare (fins
acabar amb el tràgic accident en moto que tots recordem gràcies al
cinema de Hollywood).
A mi m’ha semblat una mena de retorn de
Lawrence: com si fos ell qui, reencarnat, repassés els indrets i racons del castell i les dunes del
paisatge de fa cent anys. Tot plegat amb to lamentablement no literari sinó periodístic. Un llibre
adreçat als curiosos, però no als qui es volen commoure. Hauria estat una gran novel·la, però és una
JORDI CABRÉ
Escriptor
interessant cartografia.
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EL PESO DE LAS
ESTRELLAS
Agustín Comotto
Rayo Verde
☆☆☆★★

CRAC

Jean Rolin
Libros del Asteroide
☆☆☆★★

Escrit en llenguatge pla·
ner, l’autor ens fa partícips
de les seves llargues con·
verses amb l’anarquista i
antifranquista menorquí
Octavi Alberola. El text pi·
vota sobre els successos
més significatius de l’agi·
tada Espanya del segle XX
dels quals Alberola va ser
testimoni directe, com ara
la dictadura franquista, les
tensions de la CNT o l’exili.

VALORACIÓ: ☆ DOLENT ☆☆ REGULAR ☆☆☆ BO ☆☆☆☆ MOLT BO ☆☆☆☆☆ EXCEL·LENT

LA VENUS DE LES PELLS
L. Von Sacher-Masoch
Nexum Edicions
☆☆☆☆★

Relat amb tints autobi·
ogràfics, la història de
La Venus de les pells va
donar origen al terme
masoquisme. Escrita a
mitjan segle XIX, aquesta
novel·la ha inspirat cine·
astes com Roman Polans·
ki, grups de música com
The Velvet Underground o
artistes com Dalí. Tot un
referent cultural que ar·
riba traduït al català per
primera vegada.

NO ÉS GAIRE HABITUAL que un actor s’embranqui
a escriure una obra amb ambicions que ell mateix
compara amb les del poeta romà Ovidi i que usa
com a fonts i referents confessos autors clàssics
que van des d’Homer al poeta Robert Graves. Això és aquests Mites. La mitologia grega com ningú
mai te l’ha explicada, de Stephen Fry (Londres,
1957). Conegut per la seva participació en sèries
com L’escurçó negre i Els joves o pel·lícules com Un
peix anomenat Wanda, Wilde, Els amics de Peter o
V de Vendetta, l’autor posa aquí el seu toc d’humor
britànic al servei d’una obra seriosa que, sense ser
acadèmica, es proposa l’esforç titànic d’ordenar el
complex univers mitològic grec sorgit del Caos que
va crear el món i fer-lo atractiu i entenedor per als
lectors del segle XXI.

Una bíblia sobre l’Olimp
Així com Zeus es va presentar a Sèmele en “la forma
adequada perquè, quan els déus decidien revelar-se
als humans, es presentaven amb un aspecte reduït
i més fàcil d’assimilar, que no enlluernés o aclaparés massa”, Fry intenta una cosa similar amb el
seu text, però sense desnaturalitzar ni infantilitzar
la mitologia grega. Un extens índex analític final i
dos centenars de notes a peu de pàgina que sovint
aporten informació clau (i alguna ironia o somriure
extra) ajuden en l’ordenació del caos. D’aquesta manera, podem saber que els gegants vénen de la terra
(Gea) però que en realitat no eren gaire alts. O que
la famosa capsa de Pandora era una gerra i que, un
cop oberta i desfermades la violència, la malaltia,
l’engany, el sofriment i les privacions arreu del món,
a dins només hi va quedar tancada l’esperança, de
nom Elpis.
Fry explica a l’epíleg que el culte als mites “esdevé
religió”. Ara bé, com que l’imaginari grecollatí no va
acabar recollit en cap Bíblia, Talmud o Alcorà, sinó
en els relats de molts poetes, l’obra de Fry fa a la vegada d’antologia literària i d’una
mena de bíblia sobre l’Olimp
explicada al gran públic. Entre
un manual d’història mitològica i
unes sagrades escriptures, el que
Fry aconsegueix és mantenir vius
uns mites que ja no se solen estudiar a cap assignatura. I, partint
MARC ANDREU
del caos i sense acabar-ne de sorHistoriador
tir, ho fa prou bé.
i periodista
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