Les ultimes lletres
DEUS I HEROIS
DE LA MITOLOGÍA
A N C L A D A , María Ángels.
Reíais de mitología. EIs déus.
Reíais de mitolo^a. Els herois.

EJicions Destino. Barcelona, 1996.
Cree que després de la lectura d'aquests dos voliims de rclats
de mitologia al lector ti queda ciar que la intenció que els ha
motivat és la de servir d'íntroducció ais principáis mites clássics
per al maxim nombre possible de persones. Aquesta circumstímcia
és el primer mérit que cal apuntar a María Ángels Anglada.
Aquests dos llibres no son un exemple del que qualsevol lector sap
que ocorre sovint: a les contraportades se'ns vol vendré el que els
autors haurien volgut que bagues estat el lllibre, no el que, un cop
rhem Uegit, descobrim que és. Tanmateix, com els passa a tots els
escríptors, dcixant a part els genis, la materialització del projecte

sempre és, com a mínim, una mica menys bona que la idea que
l'ha motivat. S'ha dit que alio que separa l'escriptor del
somiatruites amb pretensions de gran autor és que el primer és
prou valent per resignar-se a vcure com les grans idees que té,
potser no tan bones com les del somiatruites, posaJes sobre paper
gairebé sempre esdevenen normaletes o poc mes. De la valentía
d'Anglada, que des de fa molts anys continua en la forja de
l'escriptLira, se'n deriva una altra vírtut d'aquests relats: es nota
que están fets amb el que s'ha convingut d'anomenar 'oticí', el que
també podría dir-se'n 'estil propi'. Un elemcnr ciau per a
l'assolíment d'un objectiu en literatura és teñir ciar quin ha de ser
el to de la veu narrativa. El d'aquest llibre está períectament
dibuixat, fins i tot cns fa fácil imaginar el retrat robot de la imatge
que podría encamar l'emíssor deis relats. El to s'assembla molt al
que faria servir una d'aquelles avies ideáis a l'hora d'explícar
contes a la vora del foc. Aquesta imatge, per a mi, es molt
adequada per veure que els escoltadors imaginaris de les paraules
de la veu narrativa, els que Anglada devia teñir prcsents quan
escrivia, podríen ser els posseídors d'ulls joves embadalits, també i
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és ciar, idealitzats com a iectors abstractes, pero prohablement
personificats en els seus propis néts, ais quals dedica el primer deis
Uibres. Prava de l'ús d'aquest registre de conversa que l'autora vol
imitar son, per exemple, les aMusions directes al lector: «¿Fem un
viatge en eí temps.'», (p. 35, Els déus); i recorrer a les típiques
frases: «Pero aixo ja és una altra historia...» (p. 37, Els dém) o
«Deveu recordar que», (p- 25, Eisherois).
Així dones, el to general del ílihre está molt ben aconseguit si
es té en compte que es tracta d'un recull de proses dirigir
principalment ais joves. Una altra virtut del text que m'agradaría
destacar és l'habilitat que té l'autora per interpolar dades del que
s'anomena cultura general, alienes a la mitología. Per exemple, en
el voium dedicar ais déus, a proposit de l'Olimp, ens fa saber quins
van ser els prímers homes que van posar els peus al capdamunt
d'aquesta mítica muntanya: «l'any 1913, dos alpínistes suíssos,
Fred Boissons i Daniel Baud-Boby, van aconseguir d'escalar
rOlimp, amb un guía grec, de la comarca» (p. 103, Ek déus).
Peí que fa a la demostracíó que aquesta és una obra humana,
que com totes és millorable, comentaré que, en un aspecte, l'opcíó
de l'autora és equiparable a la del porter d'aquell joc que es juga
amb dos peus i trasbalsa milíons de caps, que davant d'una
centrada períllosa que el fa dubtar de si sortir a interceptar la
pilota o no moure's d'on és, decideix surtir a mitges, com si el que
lí importes fos veure el gol millor que ningú. Anglada surr no
resolent, ni cap a un cantó ni cap a l'altre, la disjuntiva eterna de
qui recupera els mites clássics: adaptar-los o no adaptar-los ais
temps actuáis. La seva tendencia principal és adequar el que
explica ais esquemes d'avui; així, té molta cura a no crear
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eventuals conflictes relacionats amb el desencaix entre les
creences catolíques i les deis antics grecs («Els morts, ais temps
deis grecs, anaven al món de sota térra, a l'Hades», p. 28, Eh
de'itó), í una notable sensibilítat per potenciar els aspectes ecologics
de la mitología tractada. Ara bé, la voluntar d'adequacíó ais
nostres temps s'obvia quan es tracta de suavitzar el flagrant
sexisme d'alguns passatges: «Un déu tan important no en tenía
prou de teñir només una esposa, encara que fos la divina Hera,
molt alta i ben plantada», p. 16, Eh déits; o «Una dívinítat tan
poderosa, un déu tan treballador com Hefest, mereixia una bella
esposa, ja que Afrodita l'havia deixat», p. 42, Els déus.
En uns llíhres pensats per cridar l'atenció del gran públíc, com
en aquest cas, és bo de comentar la cura que s'ha tingut en editarlo. Si es té en compte quina és la primera impressió que es dona al
lector, que des de fa molts anys ens diuen a la TV que és la que
compra, Edicions Destino ha fet un bon treball; el format escollít,
la tapa dura, el eos de lletra, el disseny de pagina i les íl-lustracíons
de Carme Perís son de lloar. Aixo no obstant, aquesta primera
impressió, un cop es coneixen mes a fons els volums i s'adverteix
que hi ha un excessiu nombre d'errades tipográfiques, es transforma
en legítima lamentació fruit d'adonar-se que unes edicions que
podien haver escat modeliques no ho son per errors ben evitables.
Pero bé, la conclusió és, sens dubte, que el que cal és felicitar
l'autora per l'encertada iniciativa de difusió de la mitología
classíca que ens ofereix en aquests Uibres.

Josep Agustí
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