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Bibliografia i història de la recepció
de la narrativa en llengua alemanya a Catalunya
(1894–1938)
A nna Soler Horta
annasolerhorta@gmail.com

R esum : Les traduccions han tingut un paper fonamental en el desenvolupament de la literatura
catalana, sobretot a partir del darrer terç del segle xix , coincidint amb la modernització progressiva
de l’entramat cultural i del món editorial. El present treball descriu la recepció de la narrativa en
llengua alemanya en l’àmbit catalanoparlant entre els anys 1894 (data de la primera traducció
recollida a la bibliografia) i 1938. A través de l’anàlisi dels textos traduïts i de les reflexions crítiques
que aquests textos van generar, l’estudi examina també la història de les diverses formes narratives
conreades a Catalunya durant els anys esmentats i, en general, l’evolució de la situació cultural del
país. El treball es completa amb un apèndix que conté la bibliografia de les obres de narrativa en
llengua alemanya traduïdes al català i publicades en forma de llibre o de fulletó durant l’espai de
temps analitzat.
Par aules clau : història de les traduccions catalanes, literatura alemanya, narrativa, empreses
editorials, bibliografia, 1894–1938.
T itle : Bibliography and history of the reception of the narrative in German language in Catalonia
(1894–1938)
A bstract : Translations have played a fundamental role in the development of Catalan literature,
especially from the last third of the 19th century, coinciding with the progressive modernisation of
the Catalan cultural circle and the publishing world. This paper describes the reception of Germanlanguage narrative among Catalan speakers between 1894 (the date on which the first translation
included in the bibliography was published) and 1938. By analysing the translated texts and the
critical reflections that these texts generated, the study also examines the history of the different
narrative forms found in Catalonia during this period and, in general, the evolution of the cultural
circumstances of the country. The paper concludes with an appendix containing a bibliography of
the German-language narrative works that were translated into Catalan and published in book or
leaflet format during the interval investigated.
K ey words : history of Catalan translations, German literature, narrative, publishing companies,
bibliography, 1894–1938.

Vor hundert
Jahren verschwand hier
Edward Fitzgerald, der Übersetzer
Omar Khayyams. In schon fortgeschrittenem
Alter bestieg er eines Tages sein Boot,
segelte mit festgebundenem Zylinder
hinaus auf die Nordsee und ward
nie mehr gesehn.
W. G. Sebald, Nach der Natur
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Introducció
El 1816 Madame de Staël proclamava: «Il n’y pas de plus éminent service à rendre à la
littérature, que de transporter d’una langue à l’autre les chefs d’œuvre de l’esprit humain».
I afegia: «Le génie dans quelque genre que ce soit, est un phénomène tellement rare, que si
chaque nation moderne en étoit réduite à ses propres trésors, elle seroit toujours pauvre».1
No solament com una manera de fer entrar el geni estranger, sinó també, i particularment,
per redreçar una situació cultural anòmala —conseqüència de la interrupció durant segles
de la tradició literària—, les traduccions han tingut un paper cabdal en el desenvolupament
de la literatura catalana. Lluny de tractar-se d’un fenomen marginal, doncs, la constitució
i la renovació del sistema literari català no podrien explicar-se sense la traducció, un
dels mitjans més útils —sobretot en moments decisius de recuperació i de reconstrucció
nacional— per elaborar un repertori nou, importar models de fora i revitalitzar el sistema
receptor. O, dit en paraules de Cebrià de Montoliu, «tota cultura que aspiri al dictat de
nacional» necessita «pera sa propia independencia remotllar en sa propia llengua les
manifestacions culminants del geni humà en les forasteres».2
A l’Europa occidental la traducció moderna va unida al Romanticisme. A Catalunya, la
traducció literària en llengua catalana no comença a desenvolupar-se fins ben bé el darrer
terç del segle

xix ,

i d’entrada es vehicula principalment per mitjà de les publicacions

periòdiques (i no encara per via dels llibres). Malgrat que durant tot el segle xix Catalunya
és la porta d’entrada a la Península —a través de França— de diversos corrents estètics i
literaris europeus, i a pesar que s’hi tradueix abundantment —en castellà—, els problemes
de professionalització amb què han d’acarar-se els literats i la manca d’una estructura
editorial sòlida que pugui donar sortida a les publicacions fan que les versions catalanes
d’autors estrangers siguin encara molt minses. Mentrestant, el públic lector català satisfà
una part de les seves necessitats llegint obres en castellà o francès, que, com explica
Vallverdú (1977: 45), «per raons estrictament de mercat solen ser més rendibles». A mesura
que s’aproxima el tombant de segle, la transformació que experimenta l’entramat cultural
i la modernització progressiva del món editorial (amb Barcelona com a centre) afavoreixen
els intercanvis amb sistemes literaris forans, que es materialitzen en un nombre creixent de
traduccions al català.
La irrupció del Modernisme en el panorama cultural accelera els canvis en l’àmbit de
la traducció: en consonància amb la idea de crear una cultura autosuficient, moderna i
europea, el Modernisme es proposa assimilar la literatura estrangera, això és, universalitzarse conservant la personalitat pròpia i enriquir la llengua a través de l’experiència de
sistemes estrangers. Més que seguint un codi preestablert relatiu a les obres que cal traduir,
els modernistes —sabedors dels buits que presenta la literatura catalana— incorporen des

1

Madame de S taël , «Sobre l’esperit de les traduccions», (1816). (Repr. a G allén et al. 2000: 301.)

2

Cebrià de Montoliu, «Pròleg», a Shakspere , La tragèdia de Macbeth, Barcelona, Tip. «L’Avenç», 1908,

p. viii .
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d’obres mestres foranes fins a títols de notorietat passatgera; com diu Alfons Par (1935: 211–
212), el que els interessa per damunt de tot és «resarcirse del tiempo perdido», ja que «la
falta de tradición literaria durante más de cuatro siglos había dejado a las letras pobres en
sí, y además aisladas de las grandes creaciones universales».
El Noucentisme, que —tot i les diferències innegables— comparteix amb el Modernisme
la voluntat de recuperació nacional i d’innovació cultural, mostra un canvi d’actitud
significatiu: amb el suport de les institucions impulsades per la Mancomunitat i immersos
en una dinàmica cultural i editorial que avança cap a la «normalitat», els noucentistes
configuren tot un programa de traduccions, amb la finalitat de cobrir llacunes històriques,
d’importar models —i, en alguns casos, d’imposar-los— i, en últim terme, d’equiparar les
condicions de la literatura catalana amb les de literatures institucionalment més sòlides.3
En aquest període la traducció està també indissolublement lligada al procés de fixació
ortogràfica i gramatical de la llengua catalana que realitza Pompeu Fabra. Convençuts de la
capacitat de la literatura i de la cultura en general d’incidir en la realitat, de transformar-la i
d’humanitzar-la, el Noucentisme proposa traduir les obres més destacades de l’humanisme
clàssic, els «clàssics» de la literatura universal i els llibres d’autors contemporanis que
s’adiguin d’alguna manera amb el seu sistema de valors.
Amb la instauració de la dictadura de Primo de Rivera i la supressió de la Mancomunitat,
desapareixen moltes de les institucions que donaven suport a la cultura. Com a reacció,
es genera una demanda de llibres en català sense precedents, a la qual ha de respondre
la iniciativa privada creant un seguit d’empreses (més o menys efímeres). El mercat
editorial es diversifica i abasta un públic cada cop més ampli, fet que explica, per exemple,
la proliferació de coŀleccions de caràcter popular, com les que es dediquen a la noveŀla
sentimental, especialment importants durant els anys vint i trenta. La conseqüència lògica
de la dinamització del panorama editorial és la multiplicació de l’activitat traductora i, de
resultes d’això, un —tímid— pas endavant cap a la professionalització dels traductors. Fins
al desenllaç de la Guerra Civil, el món editorial prossegueix (amb alguns alts i baixos) el
procés de consolidació, que quedarà truncat pels efectes del conflicte bèŀlic.
Europa és la principal font de préstecs per a la literatura catalana des de la darreria del
segle

xix .

En aquesta època el model preferent de la vida cultural és, sens dubte, França,

país al qual recorre el sistema literari català com a font tant de préstecs directes com de
manlleus indirectes (moviments estètics i literaris, autors i títols procedents d’altres
literatures estrangeres penetren a Catalunya a través del filtre de la crítica francesa). A
pesar de l’afinitat electiva vers França, també l’eco d’Alemanya i, en general, de tota l’àrea
d’influència germànica ressona en el món literari català. A partir de la segona meitat del
segle xix els contactes que mantenen els dos sistemes culturals comencen a materialitzar-

3

És en aquest sentit que s’articula el discurs de Josep C arner (1970: 69): «En tot Estat d’ordenada cultura

caldria que les seves autoritats rectores […] disposessin d’un sistema raonablement complet i tècnicament
segur de traduccions d’obres essencials de parles alienes. Això s’aplicaria, amb doble raó, als pobles amb
quadres de cultura incomplets».
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se en projectes concrets: el 1862, per exemple, apareix el primer número de La Abeja,
publicació periòdica fundada per Antoni Bergnes de las Casas amb el subtítol de Revista
científica y literaria ilustrada, principalmente extractada de los buenos escritos alemanes;4
durant la Primera Guerra Mundial, Antoni M. Alcover publica el periòdic Aurora, amb
l’objectiu de contrarestar les opinions antigermàniques de molts inteŀlectuals i de difondre
la «veritat» sobre Alemanya, i el 1921 es crea a Barcelona el Centro de Estudios Alemanes
de Intercambio, que, fins a 1936, farà de mitjancer entre ambdues cultures.5 A l’entrada
del nou segle, la importació a Catalunya de literatura en llengua alemanya es dóna amb
més assiduïtat, tot i que la influència francesa continua essent preponderant; amb el temps,
la «normalització» institucional, cultural i editorial fomenta la fluïdesa dels intercanvis,
que també es veu afavorida perquè sorgeixen nous traductors, sovint formats a fora, que
coneixen bé la llengua alemanya.
Pel que fa concretament a la recepció de la narrativa germànica durant el període comprès
entre el tombant de segle i l’acabament de la Guerra Civil, diria que reflecteix, d’una manera
sorprenentment precisa, la història fluctuant de les diverses formes narratives conreades
a Catalunya durant aquests anys. Quant a la noveŀlística, la tria dels títols importats —o,
citant Gideon Toury (1995: 53–69), les circumstàncies que determinen la translation policy
del moment— és en certa manera un eco de les afinitats electives dels modernistes i dels
noucentistes; de les «crisis» que va patir aquest gènere literari a Europa i, de retruc, a
Catalunya; dels debats i de les polèmiques que va suscitar; i de les diverses temptatives de
recuperació. Alhora, atès d’una banda el paper destacat que van tenir les traduccions dins el
sistema literari català de l’època, i de l’altra, el pes de la narrativa i, en concret, de la noveŀla
—el gènere comercial per exceŀlència— dins el mercat del llibre, el fil dels intercanvis
literaris entre Catalunya i els països de llengua alemanya s’entrellaça necessàriament amb
una sèrie de factors que cal prendre en consideració: la situació del mercat editorial, l’abast
del públic lector, la força social de la llengua, les pràctiques culturals i institucionals…
Un repàs del llistat d’obres de narrativa traslladades al català entre la fi del segle xix i el
1939 (excloses les destinades al públic infantil i juvenil) servirà per fer-se una composició de
lloc i emmarcar les anàlisis posteriors. Les informacions que es desprenen d’aquest primer
examen les resumeixo a continuació:
a) Entre els anys 1894 i 1938 van editar-se un total de trenta-dues noveŀles, Novellen6 i
reculls de narracions curtes (sense comptar-ne les reimpressions ni les reedicions).
4

La intenció de La Abeja és familiaritzar el públic català amb la vida literària i inteŀlectual de l’Alemanya

contemporània i canviar la dinàmica existent fins llavors: «Hasta ahora son pocos los eruditos que se han
atrevido a penetrar en la Alemania espiritual […]. España ha estado hasta ahora separada de Alemania y no
sólo por su situación, sino también de una manera muy significativa, por el espíritu francés» (vegeu Müller
1970: 64.)
5

Per a una aproximació a les relacions entre Catalunya i Alemanya —especialment durant el segle xix—,

vegeu Juretschke (1979), Hoffmeister (1980) i Briesemeister (1988).
6

Novelle (de l’italià novella, ‘novetat’) designa un escrit en prosa més breu que una noveŀla, que versa

sobre un esdeveniment poc comú, sobre un fet inaudit («ein unerhörtes Begebenheit») segons Goethe, i que,
d’acord amb Ludwig Tieck, ha de contenir un punt d’inflexió («ein Wendepunkt»).
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b) De 1894 a 1910 van aparèixer només sis obres traduïdes de l’alemany, en forma de
llibre o de fulletó, i incloses majoritàriament en coŀleccions associades a diaris i a
revistes, com L’Avenç, El Poble Català o La Renaixensa.
c) En el període comprès entre 1911 i 1920 (època que coincideix amb els anys de
l’ascendent del Noucentisme sobre el sistema cultural català), s’atura absolutament la
importació de narrativa germànica.
d) L’any 1921 es reprèn el flux de traduccions, quan l’Editorial Catalana publica Miquel
Kohlhaas, en la versió de Jesús Ernest Martínez Ferrando.
e) La resta de títols apareixen entre 1924 i 1938, època que concorre amb la creació
d’un seguit d’iniciatives editorials: les coŀleccions «La Noveŀla Estrangera» i «Les
Ales Esteses», la «Biblioteca Univers» de la Llibreria Catalònia, l’Editorial Barcino, les
Edicions Proa, els «Quaderns Literaris» i l’Editorial Atena, entre altres.
Completo aquesta informació succinta amb un quadre que descriu en xifres la producció
de llibres de prosa narrativa en llengua catalana de 1926 a 1933; encara que les dades que
s’hi recullen es refereixen només a una part dels anys en què se centra el present estudi, em
semblen prou orientatives:
Anys

Total de llibres
publicats

Total de
traduccions

Traduccions de
l’alemany

1926

73

8

0

1927

57

17

1

1928

47

13

1

1929

83

33

5

1930

76

39

2

1931

52

20

2

1932

32

11

3

1933

37

13

2

Taula 1. Llibres de prosa narrativa en llengua catalana publicats de 1926 a 19337
Una altra taula —extreta de la bibliografia elaborada per Ramona Masvidal i Salavert
(1937) i referida no tan sols a la narrativa, sinó al conjunt d’obres literàries en prosa—
acabarà de traçar el perfil de les relacions entre el sistema literari alemany i el català, en
aquest cas en comparació amb altres literatures estrangeres:

7

Aquesta taula l’he confegit a partir de les informacions extretes de Vallverdú (1977: 48) i de les

dades contingudes a l’apèndix; s’hi consignen només primeres edicions i no s’hi té en compte la literatura
destinada al públic no adult.
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Literatura de procedència

Obres traduïdes

Autors traduïts

Francesa

200

147

Anglesa (i nord-americana)

137

69

Russa

53

17

Alemanya

45

31

Italiana

34

24

Portuguesa

25

16

Escandinava

24

11

Castellana

15

10

Altres8

28

14

8

Taula 2. Obres literàries en prosa traduïdes al català i publicades de 1901 a 19368
Els assaigs i els articles que s’han escrit fins ara sobre la recepció o la influència de la
literatura i, més concretament, de la narrativa en llengua alemanya a Catalunya acostumen
a ser aproximacions parcials o indirectes al tema. A banda d’alguns estudis de conjunt com
els de Hans Juretschke (1975 i 1979, focalitzats en el segle xix) i de Horst Hina (1972), gairebé
totes les anàlisis se centren en la recepció d’autors particulars. Per exemple: l’influx de
Goethe a Catalunya i a l’Estat espanyol és el focus d’atenció de nombrosos assaigs, alguns
dels quals van publicar-se ja a la dècada dels trenta del segle

xx ,

com els de Jean Jacques

Achille Bertrand (1932) i Manuel de Montoliu (1935). Molt més recents són dos estudis
dedicats a l’entrada a la Península de la narrativa d’E. T. A. Hoffmann: «La recepción de
E. T. A. Hoffmann: primeras traducciones al francés y al español», de Violeta Pérez Gil
(1993), i Hoffmann en España: recepción e influencias, de David Roas (2002). Amb referència
als traductors, la majoria d’aproximacions s’interessen per figures significatives del món
literari català que, paraŀlelament a la seva trajectòria com a escriptors, van dedicar-se a la
tasca de traduir. N’és un exemple destacat Carles Riba, a la vessant traductora del qual han
dedicat estudis Birgit Friese (1985), Joan Triadú (1993) i Carles Miralles (1999), entre altres.
El 1998 Lluïsa Julià va publicar un article sobre les traduccions de Joaquim Ruyra, i un any
després Pilar Estelrich va donar a conèixer un assaig sobre la figura d’un altre traductor,
Francesc Payarols.
Pel que fa al paper específic de la traducció en els diversos moviments literaris, el
Noucentisme acapara l’atenció dels estudiosos; en aquest sentit, l’article de Josep Murgades
«Apunt sobre Noucentisme i traducció» (1994) i els dos primers capítols del llibre de Marcel
Ortín La prosa literària de Josep Carner (1996) ajuden a comprendre el marc cultural i
ideològic de les primeres dècades del segle

xx

i la significació de la literatura estrangera

per a la cultura catalana. L’examen del món editorial des del final del segle

xix

fins a

1939 és el tema d’estudi de Sílvia Caballeria i de Carme Codina (1994); Jordi Castellanos
8

Sota l’epígraf d’«Altres», s’hi agrupen les literatures que tenen menys de deu obres traduïdes.
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reflexiona igualment —en un complet i lúcid article publicat el 1996— sobre el mercat
del llibre a Catalunya entre 1882 i 1925, i Francesc Vallverdú (1977) se centra en l’edició
catalana de 1923 a 1930. Sobre la literatura infantil i juvenil, el llibre de M. Carme Ribé i
Teresa Rovira Bibliografía histórica del libro infantil en catalán (1972) conté informacions
molt detallades, i amb relació a la noveŀla sentimental, Núria Pi i Vendrell (1986) fa un
seguiment exhaustiu del gènere rosa a Catalunya. Per últim, haig d’anomenar també una
sèrie d’estudis, apareguts recentment, relatius a algunes empreses editorials i coŀleccions
fins ara poc tractades: «La Coŀlecció Popular “Les Ales Esteses” (1929–1931) d’Aveŀlí Artís
i Balaguer», de Sílvia Caballeria i Carme Codina (2001); «La Renaixensa», primera empresa
editorial catalana, de Carola Duran i Tort (2001); «Contribució a l’estudi de la coŀlecció “La
Noveŀla Estrangera”», de Ramon Pinyol Torrents (2002), i «La noveŀla antimodernista: les
propostes de La Renaixensa», de Jordi Castellanos (2003).
Malgrat la publicació de tots aquests títols, no existeix encara cap estudi sistemàtic
i de conjunt que analitzi la incidència de la narrativa en llengua alemanya en l’àmbit
catalanoparlant. El present treball pretén justament omplir aquest buit explicant el relleu
que adquireix la traducció de narrativa germànica en la constitució i l’evolució del sistema
literari català entre la fi del segle xix i les acaballes dels anys trenta. Partint de l’estudi de
tots els títols traduïts durant aquest espai de temps,9 i d’acord amb la premissa que «every
step in the translation process —from the selection of foreign texts to the implementation of
translation strategies to the editing, reviewing and reading of translations— is mediated by
the diverse cultural values that circulate in the target language, always in some hierarchical
order» (Venuti 1995: 308), em proposo situar els textos traduïts en les seves circumstàncies
històriques i socials i considerar-ne el paper politicocultural. De manera resumida, tracto
de respondre preguntes del tipus: quins grups socials impulsen les traduccions de llibres de
narrativa germànica?, quina funció exerceixen aquestes traduccions en la construcció del
que podria denominar-se identitat nacional?, quin impacte o quin estatus tenen les obres
traduïdes en la literatura receptora?, en quina mesura contribueixen aquestes obres a la
formació o a la subversió dels cànons literaris? Mitjançant l’anàlisi dels textos traduïts, de
situacions de traducció particulars i de la reflexió crítica que se’n deriva —i que es concreta
en forma de pròlegs o de crítiques i ressenyes aparegudes en diverses publicacions de
l’època—, pretenc donar resposta a aquest seguit de qüestions.
El primer apartat del treball abasta l’època compresa entre 1894 (data de la primera
traducció recollida a la bibliografia) i 1910. La situació del mercat editorial, la irrupció
del Modernisme, la «crisi» que travessa la narrativa i la prevalença de les publicacions
periòdiques caracteritzen aquest període, en què destaquen les traduccions de l’alemany
que publica la coŀlecció «Novelas Catalanas y Extrangeras» —dependent del diari La
Renaixensa— i la versió catalana que Joan Maragall va fer de Heinrich von Ofterdingen per
a la «Biblioteca d’El Poble Català». L’apartat següent analitza el lapse 1911–1920, durant el
qual s’interromp la introducció a Catalunya de narrativa en alemany. És l’època marcada
9

Vegeu l’apèndix.
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per l’hegemonia del Noucentisme, que, fins a la creació de l’Editorial Catalana (1917), manté
una actitud de prevenció respecte a la noveŀla. El tercer apartat versa entorn de la narrativa
d’entreguerres i la transformació del món del llibre: en el context de la dictadura de Primo
de Rivera, la producció editorial s’amplia i es diversifica, i apareixen una sèrie d’empreses
noves. Les que incorporen narrativa escrita en alemany són (ordenades cronològicament)
la Llibreria Catalònia, les Edicions Proa i l’Editorial Atena. Durant els anys vint i trenta
s’assisteix igualment a la proliferació de coŀleccions de literatura popular i de consum,
algunes de les quals s’alimenten de traduccions de l’alemany; en són dos exemples «La
Noveŀla Estrangera» i la «Coŀlecció Popular “Les Ales Esteses”». El quart apartat el dedico
a la narrativa adreçada al públic infantil i juvenil que es conrea i es tradueix a Catalunya
des del tombant de segle fins a la dècada dels trenta; també aquesta branca de la literatura
reflecteix els canvis que afecten el sistema cultural català i el flux de traduccions procedents
de l’àmbit germànic. El treball es completa amb un apèndix que conté la bibliografia de les
obres de narrativa en llengua alemanya traduïdes al català durant l’espai de temps analitzat.

1 Les primeres traduccions (1894–1910)10
A la fi del segle xix, la indústria editorial catalana, amb Barcelona al capdavant, està
immersa en un procés de modernització; es va a la recerca d’un públic burgès, selecte i per
tant minoritari, sense obviar, tanmateix, la lectura popular. Josep Pous i Pagès es referia a
aquestes circumstàncies el 1902, constatant «l’extraordinari moviment editorial que, d’un
quant temps ençà, se nota a Barcelona», d’on, afirmava, «surten més llibres de les premses
d’aquí en una setmana que a Madrid en un mes».11 Tota aquesta activitat editora, però,
continua explotant majoritàriament el llibre en castellà, pensant en el mercat espanyol i,
eventualment, en Hispanoamèrica. A més, Catalunya no ha vençut encara les resistències
pròpies d’un estat d’anormalitat cultural, a pesar dels passos fets pel moviment conegut
com a Renaixença i la seva plataforma principal, els Jocs Florals —que, com diu Fuster (1972:
17), no eren «lectura», sinó «audició». En aquest context, doncs, i malgrat alguns intents
per crear «amb mentalitat vuitcentista i pocs mitjans, coŀleccions populars, a bon preu,
que admeten la publicació de noveŀles» (Castellanos 2003: 316), com la «Biblioteca Popular
Catalana» (1893) o la «Coŀlecció Selecta Catalana» (1897), les deficiències del mercat editorial
en llengua catalana són evidents, i de fet, pot dir-se que a la dècada dels vuitanta el mercat
literari català a penes existeix.
Les propostes rupturistes i renovadores que arriben sota el guiatge del Modernisme
dinamitzen el llibre en llengua catalana, amb empreses com la que impulsa L’Avenç, que

10

Sobre el món editorial d’aquest període, vegeu: P la i A rxé (1975: 23–38), Molas (1983), V élez (1989),

F uster (1992), C aballeria i F errer i C odina i C ontijoch (1994: 81–91) i C astellanos (1996).
11

Josep P iula (pseud. de Josep P ous i Pagès), «El moviment editorial a Barcelona», Catalunya Artística,

vol. iii , núm. 89 (febrer 1902), p. 118–120. (Repr. a C astellanos 1996: 12.)
ANUARI TRILCAT [ISSN 2014-4644] 1 · 2011

[3–120]

A. SOLER HORTA · NARR ATIVA EN LLENGUA ALEMANYA A CATALUNYA (1894–1938)

11

al principi dels anys noranta comença ja a fer les funcions d’editorial.12 Tant aquesta
com algunes altres iniciatives, però, alimenten un públic molt reduït, petitburgès, que
reclama productes «selectes», i no basten per dreçar un tramat cultural consistent que
afavoreixi l’edició i la comercialització d’un gènere majoritari com la noveŀla. Aquesta falta
d’infraestructures, sumada a l’absència d’una tradició literària sòlida i d’un públic «normal»,
a l’estatus del castellà com a llengua de l’escola i de l’Administració, a les dificultats amb
què topen els escriptors per professionalitzar-se, a la indiferència del catalanisme polític
i a d’altres mancances endèmiques, fan que la indústria editorial de Catalunya continuï
produint en llengua castellana, fins al punt de poder afirmar que «àdhuc els objectius
del Modernisme de culturització i europeïtzació de la cultura catalana s’estaven portant
a terme en castellà» (Castellanos 1996: 12). El sistema literari català s’agafa sobretot a «la
immediatesa», això és, a les revistes, als certàmens literaris, i «s’allunya d’allò que havia
anat essent la noveŀla moderna: un estudi pacient i detallat dels comportaments socials»
(Castellanos 1996: 11).
La narrativa, i més concretament la noveŀla, hauria pogut servir, en el període de canvis
afavorits pels diversos corrents que s’aglutinen sota el nom de Modernisme, per ampliar el
públic lector català i revitalitzar el mercat editorial (tant per mitjà de la creació original com
a través de les traduccions). A les deficiències que acabo d’apuntar, però, s’hi afegeixen un
seguit de problemes de tipus estètic i literari que incideixen en el cultiu de la noveŀlística
al tombant de segle: es conforma un nou context ideològic en què el model naturalista
entra en crisi; es comença rebutjant un tipus concret de noveŀles, i tot seguit apareixen
determinades posicions que descarten el gènere globalment.13 Cal dir que aquesta «crisi»,
que connecta amb el simbolisme, no és exclusiva de Catalunya, sinó que es dóna també en
altres literatures, com per exemple la francesa, que, com és sabut, va tenir un important
paper de mediació quant a la importació de modes, gèneres i autors.
Malgrat les tensions que en aquest lapse afecten la narrativa en català, algunes coŀleccions
la incorporen en forma de traduccions, a partir sobretot dels anys vuitanta i noranta del
xix 14

i, freqüentment, a través del fulletó. És el cas de «Novelas Catalanas y Extrangeras»,

fulletó del diari La Renaixensa i una de les peces centrals de la noveŀlística de la darreria
de segle, que posa a l’abast dels lectors una sèrie de títols representatius de la narrativa
catalana i estrangera (Castellanos 2003: 317).15 El mercat d’aquesta coŀlecció de noveŀla el
compon un públic fidel, de mentalitat vuitcentista, catalanista i aliè a les «estridències»
12

La Tipografia L’Avenç es funda l’any 1891 gràcies a l’associació de Massó i Torrents i J. Casas i Carbó

(Caballeria i F errer i C odina i C ontijoch 1994: 89).
13

Sobre la noveŀla modernista i la crisi del gènere, vegeu C astellanos (1986: 481–578).

14

No comença a haver-hi un nombre significatiu de versions catalanes d’autors estrangers fins a la

dècada dels vuitanta. De fet, durant el primer terç del segle

xix ,

sembla que van editar-se en català uns

quatre-cents títols, dels quals només uns sis són traduccions, i no estrictament literàries. Vegeu, en aquest
sentit, M aduell (1984). Amb relació a la recepció de literatura estrangera a Catalunya i a la Península
durant la primera meitat del xix , s’ha de tenir en compte la legislació de l’activitat editorial i el paper que hi
va tenir la censura (vegeu R oas 2002: 49–51).
15

Sobre aquesta coŀlecció, vegeu també D uran i Tort (2001: 178–181).
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modernistes, per al qual es recuperen un seguit d’autors catalans que basculen entre la
tradició rural i l’idealisme sentimental i moralitzador (Joan Pons i Massaveu, Josep Martí
Folguera, Emili Vilanova, Dolors Monserdà de Macià, Carles Bosch de la Trinxeria i Francisco
de P. Capella, per citar-ne només uns quants). Quant a la narrativa catalana, doncs, el catàleg
de «Novelas Catalanas y Extrangeras» es confegeix, en part, com a reacció al naturalisme, i
d’acord amb un «programa més o menys organitzat per servir literatura amena a un públic
determinat i, alhora, apartar-lo d’aquell modernisme de “mala llei”» (Castellanos 2003: 324),
estrangeritzant i desnaturalitzador, que anava imposant-se i conformant un nou panorama
literari.
Tot i així, en l’apartat de noveŀla estrangera el fulletó de La Renaixensa esdevé una
plataforma de divulgació d’alguns dels noveŀlistes més interessants de la fi de segle: a més
d’oferir un conjunt de productes de consum, introdueix algunes obres modernes, com la
dels russos Dostoievski, Gógol i Tolstoi, o les del suec August Strindberg, autors reivindicats
pels modernistes. Aquests paradigmes de la modernitat, però, són servits i llegits des d’una
actitud literària conservadora, que dista molt de la perspectiva amb què els reben altres
publicacions coetànies (L’Avenç, per exemple). Sigui com sigui, després d’un lapse de tres
anys, durant el qual amb prou feines s’editen traduccions, a partir de 1900 les «novelas
extrangeras» reemplacen quasi tota l’obra original. Aquest canvi d’orientació s’explica,
probablement, per «l’esforç de modernització que ha de fer el diari per tal de competir
amb La Veu de Catalunya» (Castellanos 2003: 325), i afavoreix el trasllat al català d’algunes
peces clàssiques de prestigi reconegut. Aquest és el cas de Mll [sic] de Scudery (1900), una
mostra de la narrativa curta conreada per l’alemany Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
(1776–1822), autor de referència quant a l’aparició i al desenvolupament del gènere
fantàstic a Europa.16 «Das Fräulein von Scuderi», relat aparegut originàriament dins el
volum Die Serapions-Brüder: Gesammelte Erzählungen und Märchen (1819–1821), ja havia
estat versionat al castellà durant el segle

16

xix ,17

època d’introducció a la Península de les

L’apartat 3.2.1 del present treball aprofundeix en la recepció d’E. T. A. Hoffmann a l’Estat espanyol i a

Catalunya.
17

R oas (2002: 247–251) en relaciona les versions següents: «La señorita de Scudery», Obras completas

de E. T. A. Hoffmann: cuentos fantásticos, traducidos por D. A. M. y adornados con primorosas láminas
abiertas en acero por el distinguido artista D. Antonio Rosa, Barcelona, Impr. de Llorens hermanos, 1847,
vol. ii ; «Oliverio Brusson», Cuentos fantásticos, trad. de Enrique L. de Verneuil, ilustraciones de F. Xumetra,
Barcelona, 1887, coŀl. «Biblioteca Arte y Letras»; i «Mlle. de Scuderi», traducción de J. de C., Madrid, A. Avrial,
1898.
Roas mateix fa referència a la traducció de «Der Magnetiseur» deguda a Víctor Balaguer: «Fascinación:
cuento fantástico», Madrid, Impr. de Wenceslao Ayguals de Izco, 1845, coŀl. «Museo de las Hermosas.
Colección de las más escogidas e interesantes novelitas que se publican en el extranjero», vol. i . Fa esment
també d’un recull de contes editat per la Imprenta de la Renaxensa (sic): Cuentos fantásticos, Barcelona,
Imprenta de la Renaxensa, (1874?).
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creacions de Hoffmann; als anys vint i trenta les seves narracions continuaran apareixent
amb assiduïtat als catàlegs de diverses empreses editorials d’àmbit estatal.18
Segons explica Jordi Castellanos (2003: 327), la coŀlecció «Novelas Catalanas y
Extrangeras» deixa d’editar-se l’any 1902; el fulletó del diari, però, reapareix el 1903
amb el nom de «Biblioteca de La Renaixensa», complementat amb la indicació «Novelas
Catalanas y Extrangeras publicades per “La Renaixensa”». En el marc d’aquesta nova etapa
—durant la qual es donen a conèixer una sèrie d’autors que en cap cas despunten com a
modernitzadors de la narrativa (A. Green, J. Kraszewsky, E. Kraemmer…)—, el 1904 surt
un llibre del periodista austríac Ferdinand Gross (1849–1900): Onze mentidas: descripcions
humorísticas escritas en alemany. Escriptor enginyós i irònic, Gross traça, en onze relats
breus, un conjunt d’escenaris, de situacions i personatges que l’apropen a la ciència-ficció.
La narració «Automatopolis», en què es descriu una ciutat fictícia dels Estats Units poblada
per autòmats, combina tots els elements característics del seu estil:
—Aixó no es res—va dir lo meu amic trassatlántic, Mr. Joke, quan jo, tot passejant
un vespre pel preciós Moon-Street de Chicago, manifestava la meva admiració sobre
lo molt que s’havía avensat á la América del Nort en las aplicacions dels autómatas. —
Aixó no es res—torná á dir;—si vosté vol ferse cárrech de veras de lo que’s pot arribar á
fer en aquesta especialitat, fassi’l viatge á Automatopolis. Si avuy al vespre’s fica al tren,
demá passat de bon matí hi haurá arribat. Es á tocar.
[…]
També á la vida privada fan los autómatas cosas incomprensibles. Las donas
autómatas, quan se’ls hi tira la moneda indicada á la boca, aparentan amor. Y no n’hi
ha de pocas menas! Per pochs diners, no més que simpatía; per molts diners, amor pur
y fidel; per més diners encara: tu ó cap.
[…] Peró una altra cosa encara: Poch avans de marxar va ser exposat un autómata
que feya de crítich literari y que tenía la mística qualitat de comprendre lo que sentía.
Si torno á Automatopolis li llegiré un volúm d’en Altenberg. Si resisteix la prova, será
que’ls autómatas valen més que nosaltres.19

Mentre que a la versió catalana del text d’E. T. A. Hoffmann no consta el nom de cap
traductor, la del llibre de Ferdinand Gross està signada per C. B., inicials que corresponen,
probablement, a Casimir Brugués (i no a Celestí Barallat i Falguera, com s’indica al Catàleg
Coŀlectiu de les Universitats de Catalunya). Brugués va traduir —sembla que per via
18

Vegeu G. S chreiber , ed., Libros alemanes traducidos a la lengua española, Berlín, Junta para la

Promoción de la Investigación Científica en Alemania, 1931, i Selección bibliográfica de obras alemanas
en traducción española y portuguesa = Auswahl von deutschen Werken in spanischer und portugiesicher
Übersetzung, Berlín, Ibero-Amerikanisches Institut Berlin – Deutsch-Ausländischer Buchtausch, 1939.
19

Ferdinand G ross , «Automatopolis», Onze mentidas: descripcions humorísticas escritas en alemany,

traducció catalana de C. B., Barcelona, Imprempta de La Renaixensa, 1904, coŀl. «Biblioteca de La
Renaixensa», vol. v, p. 150 i 154–155.
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de l’alemany—20 la resta d’obres que conformen els cinc volums de la «Biblioteca de La
Renaixensa», entre elles «La dama dels ulls de mar: Novela húngara [tercera part], per
Maurici Jókai» i «La llegenda de la casa número 15: Historieta de Nadal escrita en idioma
croata», publicades juntament amb les narracions de Gross. El fet que aquestes traduccions
es realitzessin a partir de l’original alemany i que sortissin signades és, sens dubte, un
senyal d’exigència o, com diu Castellanos (2003: 327), de «responsabilitat cultural»; això
no treu que, com s’acostumava a fer de manera sistemàtica a l’època vuitcentista, moltes
altres obres es traduïssin a través del francès, que va servir durant molts anys de llengua
intermediària per versionar textos al català (i al castellà). La qualitat i el rigor traductològic,
doncs, quedaven sovint relegats a un segon terme, a favor de la possibilitat d’enriquir el
sistema literari amb aportacions de l’exterior. En aquesta línia s’expressava el traductor
i crític Ernest Moliné i Brasés, a propòsit de les traduccions aparegudes a la «Biblioteca
Popular de L’Avenç», a la «Biblioteca Joventut» i a les publicacions de La Renaixensa mateix:
Amb molt poc temps s’han publicat en aquesta ciutat un sens fi de traduccions catalanes
d’obres estrangeres. […] Apuntem aquest fet com una saludable tendència. Enrobustida
la literatura renaixenta amb una vida de mig segle, ja té prou pit per a respirar a plens
pulmons l’aire esvalotat i enfortidor de les corrents literàries europees […]. És molt
convenient […] que tots los aficionats a la bona literatura, tinguen un coneixement
aproximat de les corrents modernes. Lo valor, doncs, de tals traduccions, com la de casi
totes aquelles en què l’autor no té la pretensió de treballar molt fi, és més informatiu
que literari; serveixen per a comunicar-nos amb altres literatures que tenen elements
dignes d’influir en la nostra, comunicació indispensable en tot temps, si no volem
quedar estancats i endarrerits.21

El pas qualitatiu i també quantitatiu es produirà durant la primera dècada del segle xx : de
mica en mica van sorgint projectes editorials que responen al nou programa modernista, el
qual aspira a crear una cultura autosuficient, moderna i europea.22 S’inscriu en aquest marc
la «Biblioteca Popular de L’Avenç» (1903–1915), que mira cap a un públic ampli —inspirantse en les sèries populars angleses, com la «Cassell’s National Library»— i intenta mantenir
una actitud de respecte vers els originals i les traduccions. Més de la meitat dels llibres
inclosos en la coŀlecció són de prosa narrativa, i entre aquests figuren dues traduccions de

20

Brugués és el responsable d’una edició bilingüe (alemany-castellà) d’un conte dels germans Grimm;

això referma la tesi que coneixia prou bé la llengua alemanya. El llibre en qüestió és el següent: Jacob Grimm
i Wilhelm Grimm , Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen = Cuento de uno que salió de su
casa, para aprender a tener miedo, versión didáctica de C. Brugués, Madrid i Barcelona, Espasa-Calpe, 1938,
coŀl. «Lingüística Práctica. Serie Alemana», núm. 2.
21

Ernest Moliné i Br asés , «Traduccions (Bibliotecas Joventut, L’Avenç i La Renaixensa)», La Renaixensa

(23–9–1903), ed. del vespre.
22

Sobre el Modernisme i les empreses editorials del període, vegeu M arfany (1986).
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l’alemany. (Pensem que s’està vivint un moment de recuperació i de reconstrucció nacional,
i que la traducció es concep com una eina de modernització i de regeneració social.)
La primera obra traduïda és un aplec de narracions de Leopold Ritter von SacherMasoch (1836–1895),23 autor de nombroses noveŀles, Novellen, peces teatrals, feuilletons i
assaigs històrics, i no gaire prodigat als catàlegs editorials de la Península. El recull es titula
Historietes galizzianes (1903),24 i la versió catalana és de Joaquim Casas-Carbó, traductor,
entre altres títols, d’un conjunt de contes de Lev Tolstoi, igualment per a la sèrie patrocinada
per L’Avenç. Les Historietes galizzianes (publicades juntament amb el conte d’Oscar Wilde
«El príncep feliç», traduït per Manuel de Montoliu) es reeditaran l’any 1935 als «Quaderns
Literaris» de Josep Janés i Olivé, publicació setmanal d’obres literàries que s’emmirallava
en diverses edicions populars, que va arrencar el 12 d’abril de 1934 i que es presentava com
a continuadora dels esforços realitzats en l’àmbit cultural català al començament de segle.
La reedició del llibre de Sacher-Masoch25 és un mostra més de la vinculació dels «Quaderns»
amb la «Biblioteca Popular de L’Avenç»;26 de fet, tots dos projectes editorials compartien el
«propòsit de divulgar a Catalunya una literatura estrangera escollida», alhora que situaven
«la literatura del país al mateix nivell amb la publicació de totes dues en una mateixa
coŀlecció» (Hurtley 1986: 142).
Quatre anys després de les Historietes galizzianes, la mateixa coŀlecció —segurament la
més important i significativa del període d’influx modernista— edita un altre volum de
narrativa germànica: Heinrich von Ofterdingen, la noveŀla inacabada de l’escriptor romàntic
alemany Novalis (pseudònim de Friedrich Leopold von Hardenberg, 1772–1801) que
Ludwig Tieck i Friedrich Schlegel van publicar el 1802. La «flor blava» de l’Ofterdingen, a
què el protagonista s’aproxima en somni, va esdevenir tot un símbol del Romanticisme; de
fet, el llibre constitueix el projecte literari més ambiciós del romàntic alemany i el compendi
més ben travat del seu pensament poètic. Així ho explicitava Joan Maragall en un article
aparegut al Diario de Barcelona l’any 1901, amb motiu del primer centenari del naixement
del poeta:
Hacia el fin de su vida empezó a escribir la que parece había de ser su obra capital:
Enrique de Ofterdingen, extraña novela que dejó solamente empezada y en la cual
quería dar su visión poética de la vida en conjunto, comprendiendo en ella aun las
manifestaciones generalmente consideradas como más prosaicas.27

23

Sobre Leopold von Sacher-Masoch i les seves narracions jueves, vegeu Sebald (1995: 55–59).

24

El volum inclou «Ja tornarà!» i «En Pintschew i en Mintschew: Narració jueva».

25

Leopold Ritter von S acher -M asoch , Historietes galizzianes, traducció de J. Casas Carbó, portada de

Planas Bach, Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1935, coŀl. «Quaderns Literaris (Llibreria Catalònia)»,
núm. 50.
26

Els «Quaderns Literaris» van reeditar nou obres aparegudes a la «Biblioteca Popular de L’Avenç» i van

publicar nou autors que ja tenien algun llibre en la coŀlecció de L’Avenç. Vegeu, en aquest sentit, Hurtley
(1986: 134).
27

Joan M ar agall , «Novalis», Diario de Barcelona (3– iv –1901). (Repr. a M aragall 1981b: 151–152.)
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L’autor de la versió catalana és Maragall mateix, que el 1904 ja n’havia donat a conèixer
uns quants versos (la «Dedicatòria») a la revista Catalònia,28 i que va continuar treballant-hi
«només amb un diccionari (l’alemany-francès de Sachs-Villatte), sense models i […] malgrat
el seu coneixement imperfecte de la llengua alemanya» (Ramírez i Molas 1977: 413), fins que
la «Biblioteca Popular de L’Avenç» n’hi va publicar la versió definitiva, el 1907.29
L’afinitat electiva de Joan Maragall vers el Nord («Et c’est toujours du Nord qui nous
vient la lumière», comentava Maragall al seu amic Antoni Roura en una carta de l’any
1893)30 i, en concret, vers la cultura germànica, és prou coneguda i ha estat a bastament
estudiada. L’empremta d’autors com Nietzsche,31 Wagner32 i, sobretot, Goethe33 —dels quals
el poeta català va manllevar elements diversos per construir la seva pròpia teoria literària
(Bou 1997: 5–7)— es deixa veure en nombroses de les seves obres; i a Maragall es deu, per
exemple, la primera versió catalana d’un poema de Goethe, «Mignon», publicat a L’Avenç
el 1891.34 Quant a Novalis, ja hem vist que en devia conèixer l’obra a l’inici del segle xx . En

28

Vegeu T erry (1963: 185).

29

Per a un examen detallat d’aquesta traducció, vegeu R amírez i Molas (1977).

La relació de Maragall amb Novalis ha estat tractada en profunditat; vegeu, per exemple, les
aproximacions de Manuel de Montoliu, un dels primers a estudiar la influència de Novalis en l’obra de
Maragall: M. de Montoliu, «Novalis–Maragall», El Poble Català (3–vi –1907) i «L’apòstol del recomençament»,
a Joan M ar agall , Elogi de la paraula i altres escrits, Barcelona, Sala Parés, 1935, repr. a M aragall (1981a:
1239–1249). Vegeu també l’estudi de Manuel R eventós , «Maragall, correu i vehicle», a Novalis , Enric
d’Ofterdingen, trad. de Joan Maragall, Barcelona, Sala Parés Llibreria, 1931, coŀl. «Obres Completes de Joan
Maragall», núm. 11, repr. a M ar agall (1981a: 1276–1282), i R iba (1984), Ayala (1988), G alobardes (1988),
S anz F érriz (1988), Vilardell i P uig (1988), B ou (1997) i C airol (2000).
30

Maragall (1981a: 1109–1110).

31

Sobre la relació de Joan Maragall i Friedrich Nietzsche, vegeu, entre altres: Joan M aragall , «Federico

Nietzsche», Diario de Barcelona (11–1893 i 19– ix–1900), repr. a M aragall (1981b: 136–139); S obejano (1967);
i Valentí F iol (1968).
32

Amb referència a Maragall i Richard Wagner, vegeu: Joan M aragall , «Wagner fuera de Alemania»,

Diario de Barcelona (16– xii –1899), repr. a M ar agall (1981b: 114–116); XXV Conferències donades a
l’Associació Wagneriana (1902–1906), Barcelona, Associació Wagneriana, 1908; Janés Nadal (1983 i 1986);
M arfany (1983); i Wagner i Catalunya: antologia de textos i gràfics sobre la influència wagneriana a la nostra
cultura (1983).
33

Quant als lligams de Maragall amb Goethe, vegeu: Joan M aragall , «Goethe», Diario de Barcelona (16–

viii –1899),

repr. a M ar agall (1981b: 108–109); Joan M ar agall , «Advertència del traductor», a G œthe ,

La Marguerideta: Escenes del «Faust», Barcelona, Tipografia «L’Avenç», 1904, coŀl. «Biblioteca Popular de
L’Avenç», núm. 21, repr. a M ar agall (1981a: 274–276), i Joan M aragall , «La Ifigènia de Goethe», a Johann
Wolfgang G oethe , Ifigenia a Taurida, Barcelona, Tipografia «L’Avenç», 1898, coŀl. «Biblioteca Dramàtica
L’Avenç», p. 5–15, repr. a M ar agall (1981a: 300–302).
Vegeu també: Rosend L lates , «J. Maragall i J. Lleonart davant el problema de la traducció del Faust», La
Publicitat (6–7–1927); Bertrand (1932); T ur (1974); G uitart R ibas (1989); Horst (1993); i Q uintana T rias
(1997 i 2001).
34

Johann Wolfgang G oethe , «Mignon», L’Avenç, núm. 8 (31– viii –1891).
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una carta adreçada a Josep Pijoan amb data de 1903,35 hi explicava que havia començat
a traduir els Hymnen an die Nacht en la seva versió en vers, i afegia, en un to entusiàstic:
«Novalis sí que m’atrau febrosament» (la cursiva és meva). El motiu que hi esgrimeix és una
sentència de Novalis mateix, que Maragall citarà en més d’una ocasió i que connecta amb
la poètica d’autors com Rimbaud o Mallarmé, figures centrals del Simbolisme: «Escolti a
Novalis: “La poesia és la realitat absoluta. Aquest és el germen de la meva filosofia. Quant
més poètic, més ver”». La influència que el poeta alemany va exercir en Maragall o, més ben
dit, les coincidències o els punts en comú entre tots dos escriptors pel que fa a la concepció
de la poesia són manifestos. Com diu Enric Bou (1997: 11), «Novalis serví a Maragall per
traçar el mapa d’una pàtria poètica, un terreny en el qual se sentia segur, i un terreny que
encara era petjat per poca gent de la península», i això «en el moment just en què estava
elaborant el seu pensament literari: el que havia de sintetitzar en els Elogis» (Bou 1997: 13);
tot plegat es gesta en una atmosfera d’època hereva del Romanticisme, que al final del segle
xix

experimenta un canvi d’orientació radical (Cairol 2000: 42).

Amb referència a la traducció, a Maragall el devia moure —com en altres moments que
va orientar-se cap a la literatura alemanya— «la voluntat de trobar un camí capaç de fer
reviure el passat i d’enllaçar el seu país amb la cultura europea» (Tur 1974: 53). Concebia
la traducció com un pont que podia ajudar a salvar el buit causat per la interrupció de la
tradició cultural i que podia fer un gran bé «a la nostra llengua poc treballada, a la cultura
en general i a la pròpia»;36 i, efectivament, la versió que l’escriptor català va transmetre
de Novalis és fonamental per comprendre la introducció del poeta alemany no tan sols a
Catalunya, sinó a totes les cultures de la Península. L’any 1893, en l’article «El catalanisme
en el llenguatge»,37 es referia ja a la «força assimiladora» del català i a la idoneïtat de la
traducció de les grans obres literàries estrangeres per modelar-lo, ja que el treball de
traduir, «quan és fet amb calor artístic, suggereix formes noves; fa descobrir riqueses de
l’idioma desconegudes, li dóna tremp i flexibilitat, el dignifica per l’altura de lo traduït, i
en gran part li supleix la falta d’una tradició literària pròpia i seguida»; a més, «el posa en
contacte amb l’esperit humà universal i li fa seguir la marxa amb ell».
Maragall encapçala la versió de l’Ofterdingen amb unes paraules que «apunten una
determinada opció i actitud d’autoselecció» (Bou 1997: 11) i que, d’alguna manera, expliquen
o justifiquen el seu procediment de traducció.38 A l’inici d’aquest preàmbul es llegeix: «Heusaquí una novela pera poetes, gairebé exclusivament. […] Aquí l savi no hi trobarà pas prou

35

M aragall (1981a: 1018–1019). Sobre la relació epistolar de Maragall i Pijoan, vegeu Blasco Bardas

(1992).
36

M aragall (1981b: 1069).

37

Joan M ar agall , «El catalanisme en el llenguatge: fragments d’un discurs», 1893. (Repr. a M aragall

1981a: 786–790.)
38

Segons apunten R amírez i Molas (1977: 415–416) i C airol (2000), aquest pròleg conté únicament un

parell d’observacions originals de Maragall; la resta és una traducció abreujada del pròleg de Bruno Wille
a l’edició Meissner de Novalis: Sämmtliche Werke, edició de Carl Meissner i pròleg de Bruno Wille, 4 vols.,
Florència-Leipzig, Eugen Diederichs, 1898–1901.
ANUARI TRILCAT [ISSN 2014-4644] 1 · 2011

[3–120]

A. SOLER HORTA · NARR ATIVA EN LLENGUA ALEMANYA A CATALUNYA (1894–1938)

18

ciencia, ni l desvagat prou enteniment, ni l’ignorant ensenyances, ni l preocupat distracció:
sols el poeta s’hi delitarà segurament». I continua: «No hi ha lo que sen diu color d’epoca,
amb tot i estar situada l’acció en una molt marcada de l’historia».39 És a dir: a diferència de
la manera com havia procedit en el cas de La Marguerideta (1904), l’Enric d’Ofterdingen no
requeria —almenys no en el mateix grau— el que Maragall anomenava traducció viva,40
això és, un tipus de traducció la finalitat de la qual és «dar expresión nuestra al acento
extranjero».41 Ni el públic receptor de les dues traduccions era el mateix (la versió de les
escenes del Faust estava concebuda perquè fos representada, i l’Ofterdingen, en canvi, és una
noveŀla per a «poetes»), ni al llibre de Novalis Maragall no va saber veure un «color d’època»
determinat que hagués de reescriure «com si passés avui i aquí».42 A l’hora de traslladar el
text de Novalis, el traductor desisteix, doncs, del que havia intentat en versionar els quadres
del Faust, i abandona la pràctica que, segons havia declarat el 1904, s’hauria de seguir en
totes les grans obres d’art que, contenint un fort sentit universal, han sigut naturalment
presentades dintre una realitat particular: realisar-les altra vegada dintre de cada
particularitat de temps i de lloc, perquè així la llur universalitat resulti sempre, i per tot
arreu, viva i penetrant, i manifesti la profonda unitat de l’art i de la vida.43

Si s’avança en el temps, trobem que el 1906 comença a sortir a llum una coŀlecció de llibres
que depèn d’El Poble Català —que en la seva primera època (de 1904 a 1906) tenia una
periodicitat setmanal. La iniciativa coincideix amb un moment d’una certa eufòria política
(és l’any de la creació del moviment autonomista Solidaritat Catalana) i de proliferació de
creadors. Totes dues circumstàncies, però, no aconsegueixen afermar l’estructura editorial,
i s’accentua el decalatge entre el que es publica i el nombre real de lectors. Manuel de
Montoliu, aŀludint a aquesta situació, comentava: «Manca públic a la nostra actual literatura.
És una desproporció massa grossa la que hi ha entre la rica producció del nostre mercat i el
migrat públic que acudeix a aprofitar-se’n. Produïm massa per a un mercat tan pobre i tan

39

Joan M ar agall , «Pròleg», a Novalis , Enric d’Ofterdingen, Barcelona, L’Avenç, 1907, coŀl. «Biblioteca

Popular de L’Avenç», núm. 65–66, p. 5. (Repr. a M aragall 1981a: 573–578.)
40

A l’article «Traducciones» (vegeu la nota 43), Maragall estableix tres tipus de traducció —«traducció

informadora», «traducció viva» i «traducció desequilibrada»—, que coincideixen amb els tres models
que Goethe distingeix a les seves «Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des West-Östlichen
Divans» (1819, repr. parcialment a G allén et al. 2000: 308–311), que són: la prosaische Übersetzung, la
parodistische Übersetzung i la identifizierende Übersetzung. Sobre la divisió de les traduccions que estableix
Maragall i les semblances amb la classificació de Goethe, vegeu T ur (1974: 87–91) i F ulquet (1995).
41

Joan M ar agall , «Traducciones» (5–xii –1901). (Repr. a M aragall 1981b: 165–167.)

42

Joan M ar agall , «Advertencia», a G œthe , La Marguerideta, Barcelona, 1904, p. 8. (Repr. a M aragall

1981a: 274–276.)
43

Joan M ar agall , «Advertencia», a G œthe , La Marguerideta, Barcelona, 1904, p. 9. (Repr. a M aragall

1981a: 274–276.)
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retret».44 Tant és així, que la «Biblioteca d’El Poble Català» (1906–1910) —que es regalava als
subscriptors del diari— era l’única coŀlecció del període especialitzada en prosa narrativa.45
Un dels títols que edita el setmanari —el qual representa, en certa manera, la «reconstitució
d’un front modernista» en un moment en què el Modernisme està molt desvirtuat (Marfany
1986: 130)— és una traducció de l’alemany: Jörn Uhl (1910), de Gustav Frenssen (1863–1945),
escriptor situat en l’òrbita de l’anomenada Heimatliteratur, que des de la darreria del segle
xix va tenir una gran repercussió en tot l’àmbit de parla alemanya.46 El llibre havia aparegut

originàriament el 1901 i va ser traslladat al català pel mateix Montoliu, responsable de la
part literària d’El Poble Català i coŀlaborador dels dos altres inteŀlectuals que marcaven la
línia del periòdic, Gabriel Alomar i Eugeni d’Ors. Ja el 1906, en el marc del Primer Congrés
de la Llengua Catalana, Montoliu havia defensat, d’una banda, la conveniència de les
traduccions per «evitar que el nostre esperit nacional, tancant-se als aires de fora, visqui,
com nou Narcís, en una estèril contemplació de si mateix»; de l’altra, havia destacat la
urgència de fer «biblioteques populars i econòmiques», seguint l’exemple de la de L’Avenç,
i havia proclamat també un principi aleshores poc seguit: «S’ha de deixar establert»,
afirmava, «com únic procediment honrat de traducció de traduir directament, en tots els
casos possibles, de la llengua originària de l’autor»; atesa la «contínua gimnàsia» inherent a
la tasca de traduir, la llengua catalana guanyaria «en flexibilitat, riquesa, elegància i força
d’espressió» i podria readaptar-se «a la complexitat de la vida del pensament modern»
després de quatre segles d’estancament.47
Montoliu podia fer totes aquestes proclames perquè, a diferència de molts traductors
que l’havien precedit, tenia una bona formació lingüística: el 1908 la Diputació Provincial
de Barcelona li havia concedit una borsa per anar a estudiar filologia romànica amb els
professors Schädel i Suchier a la ciutat de Halle, d’on va tornar tres anys després. Gràcies
a això va conèixer de primera mà la literatura que es conreava a Alemanya durant les
primeres dècades del segle xx , i així ho comentava al pròleg a la traducció, quan deia que
aquells que hem pogut penetrar en aquest món tenim el deure de fer conèixer als
nostres compatricis els nous ideals de bellesa sorgits dels fons d’aquesta complexa

44

Manuel de Montoliu , «Lletres catalanes. El públic femení», El Poble Català (4– vi –1906). (Repr. a

C astellanos 1986: 483.)
45

Vegeu G alí (1984: 234).

46

Les Heimatromane —com Hillingelei (1905), de Frenssen mateix, Der Heiligenhof (1918), de Hermann

Stehr, o les obres de Hermann Löns (amb un marcat to antisemita)— solien enaltir die Scholle (‘el terrer’) i
acostumaven a ser protagonitzades per camperols caracteritzats per un acusat sentiment patriòtic. Alguns
representants de la Heimatliteratur compromesos culturalment i política van conformar l’anomenat
Heimatkunst-Bewegung, que es contraposava a l’Asphaltliteratur —no només quant als temes, sinó també a
les formes literàries— i al cosmopolitisme.
47

Manuel de Montoliu , «Moviment assimilista de la literatura catalana en els temps moderns:

conveniencia de que’s fassin moltes traduccions i esment ab que cal fer-les», a Primer Congrés Internacional
de la Llengua Catalana (Barcelona, octubre de 1906), Barcelona, Estampa d’en Joaquim Horta, 1908, p. 569–
573. (Repr. a Bacardí , Fontcuberta i Parcerisas 1998: 37–43.)
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ànima germànica que avui s’aixeca assenyalant a l’humanitat molts dels secrets del
seu remot destí. […] Poetes y novelistes de potencia extraordinaria sorgeixen allí
continuament, assenyalant noves orientacions, obrint nous horitzons, aportant un nou
verb de bellesa. Y es una literatura robusta, sana, masculina, digna paraula d’un poble
en plena època de conquesta y d’irradiació.48

La tria de Gustav Frenssen («un dels més grans hèroes, si no ·l més gran, d’aquesta nova
florida de la poesía alemanya») i, en concret, de Jörn Uhl es justifica per «l’èxit grandiós,
immediat» que a Alemanya havia tingut el llibre, del qual al cap de dos mesos de ser publicat
se n’havien venut trenta mil exemplars.
Del breu assaig que introdueix la versió catalana de la noveŀla de Frenssen, en voldria
apuntar tres aspectes més que iŀlustren prou bé les idees literàries de Montoliu i la seva
evolució ideològica: en primer lloc, el traductor es refereix a la impossibilitat de traslladar
tot «l’encís y la bellesa» del llibre, atès que «mai havia vist tant a les clares el nexe indisoluble
que hi ha entre la llengua y el pensament». En aquests comentaris Montoliu recull un dels
axiomes de la ideologia romàtica en matèria de traducció, això és, la incapacitat de reproduir
en la llengua de la traducció l’expressió i el pensament de l’original (idea exposada per
Schleiermacher i elaborada posteriorment per autors com Wilhelm von Humboldt).49 En
segon lloc, el pròleg es fa ressò del rebuig del naturalisme com a model per al conreu de
la noveŀla: «Les figures del Jörn Uhl estan traçades y cisellades d’una manera plenament
realista», diu Montoliu; no obstant això, afegeix, «mai l’autor ha fet la més petita concessió
als mètodes del naturalisme». Per últim, el traductor destaca especialment el «problema
religiós» de la humanitat que «està arrelat a les entranyes del Jörn Uhl» i que, segons el seu
parer, posa l’autor alemany en contacte amb Tolstoi, perquè «igual que ·l gran escriptor
rus, aixeca la seva creació sobre ·l pregon fonament de la consciencia religiosa». I conclou,
amb relació a això: «L’obra den Frenssen assenyala un moment crític y transcendental en
el devenir del cristianisme, en l’evolució que les idees eternes de l’Evangeli estan sofrint
actualment en las consciencies dels pobles del Nord».50
En el mateix pròleg, Manuel de Montoliu qualifica Jörn Uhl d’«epopeia moderna»; Eugeni
d’Ors, en una de les vuit gloses que el 1910 va dedicar a la «novíssima literatura alemanya»,51
es referia a les obres de Frenssen en termes semblants:
48

Manuel de Montoliu, «Pròleg» a Gustav F renssen , Jörn Uhl, Barcelona, E. Domenech, 1910, coŀl.

«Biblioteca d’El Poble Català», p. iii –xi .
49

Vegeu Friedrich S chleiermacher (1813, repr. a G allén et al. 2000: 232–287) i Wilhelm von Humboldt

(1816, repr. a G allén et al. 2000: 288–299).
50

Recordem que Montoliu va ser un defensor aferrissat de la moral catòlica i que, cap als anys vint, va

participar en una polèmica entre els qui criticaven la falta d’atreviment de la literatura catalana i els qui,
com ell, es queixaven del seu immoralisme. Amb relació a la noveŀla catòlica a Catalunya, vegeu L luch
F ernández (2000).
51

Sobre la imatge d’Alemanya en l’obra d’Ors, vegeu H ina (1991). Hina interpreta les vuit «Notes sobre

la novíssima literatura alemanya» com «una sorprenent provatura per a donar una visió completa de la
literatura alemanya del moment», i a les p. 40 i 41 hi afegeix les consideracions següents:
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Però l’escriptor que més ardidament ha avançat en aquest camí de la poetisació èpica
de la novela és, tal volta, Gustav Frenssen. Imperialista i modernista, Frenssen ha
donat en Jörn Uhl, en Hilligenlei, en La Campanya de Péter Moor al Sud-Oest, exemples
de construccions tan amples, que, si […] no pot encara afirmar-se que la novela s’hagi
rejovenit plenament en una nova fórmula estètica, cal confessar, en canvi, que, ab obres
com aquestes, horisons amplíssims semblen encara obrir-se a son destí.52

En les propostes de Gustav Frenssen, Ors hi veu, doncs, una possible fórmula per renovar
la noveŀla, el camí de la «poetització èpica», un concepte que enllaça amb determinades idees
que Josep Carner havia manifestat ja a l’inici de segle. «En prosa s’escriuen les epopeies des
del Quixot ençà», havia dit el 1903;53 efectivament, per a Carner la noveŀlística havia d’erigirse en l’èpica moderna, de manera que apropés l’ideal als lectors i els servís d’exemple.
Aquesta concepció didàctica i exemplar del gènere era el correlat de les nocions orsianes
d’arbitrarisme i imperialisme, s’oposava a la literatura de caire positivista i determinista i
revelava el moment crític que travessava la noveŀla arreu d’Europa; alhora, xocava amb els
models de narrativa que llavors es conreaven o es llegien a Catalunya (Ortín 1996: 116–119
i 154–156).
De la primera dècada del segle xx queda per comentar una altra traducció de narrativa
alemanya: Les dues germanes, de l’egiptòleg i escriptor Georg Ebers (1837–1898), autor de
noveŀles i de nombrosos llibres científics sobre l’antic Egipte. La versió en llengua catalana,
editada el 1907 a Sant Feliu de Guíxols per la impremta d’Octavi Viader,54 la signa Agustí Casas
i inclou dibuixos de Josep Palahí. El subtítol d’aquesta versió, novela de la época ptolemaica,
És possible d’imaginar que el Mercure de France, amb les seves descripcions de les literatures
estrangeres, li va servir de model. El tombant de segle és una gran època en la literatura alemanya
[…]. El seu plantejament, però, és tot un altre: contempla la literatura alemanya contemporània com
un fil conductor de la seva pròpia estètica literària noucentista, i prova d’advertir en la literatura
alemanya el reflex de les tendències europees generals […]. La posició orsiana és contrària al realisme
i al naturalisme, i se sent refermat en la idea que la literatura que ve a substituir el naturalisme
reflecteix una tendència vers «un nou classicisme, més fort i més seriós que el del Renaixement», és
a dir, vers la tendència literària que ell mateix propaga.
Pel que fa a la noveŀla, Hina creu que
Ors no atribueix la mateixa força a la noveŀla alemanya, que troba encara fortament sotmesa
a la dependència de la francesa; la prosa que Ors pensa com a ideal encara no ha esdevingut
realitat a Alemanya. Tot amb tot, cita el Buddenbrooks de Thomas Mann com a epopeia en prosa,
però retraient-li l’aire burgès i la comercialitat. […] La rellevància social de la literatura moderna és
deixada de banda en gran part, i més encara la noveŀla, la qual, a causa d’insistir en «l’anècdota», és
un gènera de més poca vàlua.
52

Eugeni d’O rs , «Notes sobre la novíssima literatura alemanya,

vi»,

La Veu de Catalunya (10–xi –1910).

(Repr. a Ors 2003: 352.)
53

Josep C arner , «Llibres», Catalunya, vol. i , núm. 3 (15– ii –1903). (Repr. a O rtín 1996: 154.)

54

La impremta d’Octavi Viader destacava, sobretot, per l’edició de bibliòfil feta amb la tècnica de fulls

de suro, material que es produïa a Sant Feliu de Guíxols mateix. El seu exemple, com el d’Oliva de Vilanova,
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indica que es tracta d’una noveŀla de tipus històric, bastant extensa (359 pàgines), en la línia
d’altres títols del mateix Ebers escollits per algunes editorials castellanes, com per exemple:
Josué: narración de los tiempos bíblicos (1929) o, anteriorment, els dos volums de La hija del
rey de Egipto (1881), amb dibuixos a la ploma d’Apeŀles Mestres.

2 El període d’influència noucentista (1911–1920)55
Després que el 1910 es publiqués el Jörn Uhl a la «Biblioteca d’El Poble Català», la
incorporació de narrativa en llengua alemanya a Catalunya s’interromp durant quasi una
dècada sencera. La davallada afecta altres literatures estrangeres (sobretot durant la Guerra
Gran), però es manifesta amb una acuïtat especial en el cas de la germànica. Aquest silenci
de deu anys —o «pausa d’esterilitat coŀlectiva», manllevant una expressió de Fuster (1961:
1355)— coincideix amb l’espai de temps en què el Modernisme és rellevat pel Noucentisme
i amb el període de màxima autoritat d’aquest moviment durant els primers anys de la
Mancomunitat. El sincronisme no és fortuït, sinó que s’explica per la confluència d’un
conjunt de factors: l’hegemonia de l’ideari noucentista, que concep la poesia com el vehicle
més adequat per refundar el llenguatge i dotar el país d’una llengua de cultura; les «tensions
antinoveŀlístiques» que afecten el sistema literari català en els primers anys de segle, i altres
circumstàncies de tipus econòmic, editorial i social, com la manca de mecanismes que
afavoreixin la creació i la difusió d’obres literàries.
Una de les màximes del programa noucentista —que va vehicular tota una campanya
cultural coŀlectiva al servei de la Lliga Regionalista— és la necessitat de posar a l’abast dels
escriptors una llengua literària moderna que els permetés
l’expressió noble, refinada, irònica: en oposició, respectivament, als excessos vulgaristes
del «català que ara es parla», a la identificació exclusiva del català literari amb la llengua
«mascla» d’alguns poetes i narradors anteriors, i a l’expressió rotunda d’una literatura
messiànica que els semblava incapaç de relativitzar, de veure’s a distància i d’atendre
la complexitat del real.56

Aquest propòsit corre en paraŀlel a l’empresa de depuració lingüística dirigida per
Fabra,57 per a qui la coŀlaboració dels literats en «l’obra de redreçament de la llengua» és
d’una «importància inapreciable».58 Amb vista a tals objectius, la poesia, en primer lloc, i
evidencia que la renovació i la professionalització de les impremtes no va ser un fenomen exclusivament
barceloní (C aballeria i F errer i C odina i C ontijoch 1994: 87).
55

Sobre la narrativa a Catalunya en aquest període, vegeu: Yates (1984), A uferil (1985), Murgades

(1987: esp. 40–72) i O rtín (1996: 79–165).
56

O rtín (1996: 59).

57

Vegeu L amuela i Murgades (1984).

58

Pompeu Fabra , «De la depuració de la llengua literària», 1927. (Repr. a Fabra 1992: 175.)
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els gèneres breus (contes, narracions curtes, proses poètiques), en segon lloc, esdevenen els
millors bancs de proves per experimentar amb l’idioma, i això, és clar, en detriment d’altres
gèneres, principalment la noveŀla.
Altres raons estètiques se sumen a aquests condicionaments: en concret, l’oposició dels
escriptors de substrat noucentista a les directrius positivistes i deterministes del naturalisme
francès teoritzat per Émile Zola i, en conseqüència, la «pèrdua de fe en la literatura com a
possibilitat de reproduir objectivament el món real, que és a la base de la poètica arbitrària
de Xènius» (Ortín 1996: 151). Aquest rebuig no deixa de ser un eco de la crisi que el gènere
pateix llavors a tot Europa, on, entre 1911 i 1920, s’observa una depressió generalitzada en
la quantitat i la qualitat de la producció noveŀlística. En aquesta línia s’articula el discurs
d’Eugeni d’Ors en les gloses —esmentades més amunt— amb relació a la «novíssima
literatura alemanya», quan afirma que «la influència extrangera baix la qual nasqué, florí
i ha mort a Alemanya el naturalisme se mostrà més evidentment que en cap altre genre
en la novela», i que per tant, allí, com a tot arreu, «ab la decadència del naturalisme ha
coincidit la de la novela». «Alemanya», continua Ors, «tracta avui d’evolucionar acomodantse al nou idealisme», però «l’èxit no sembla avui, per avui, coronar completament
aquestes temptatives». Conclou, de fet, que «entre 1885 i 1890, totes les noveles escrites
per noms nous de la literatura alemanya, recordaven de lluny o d’a prop les invencions
del naturalisme francès, especialment les d’Émile Zola».59 Queda clar, doncs, que tampoc
la literatura alemanya contemporània d’Eugeni d’Ors no oferia els models necessaris
per ajudar a configurar la noveŀlística a què aspiraven els noucentistes —educadora i
exemplar, artificiosa i diferenciada dels valors modernistes. Així, quan el 1908 Josep Carner
s’interroga sobre la possibilitat de la noveŀla ciutadana «com a institució normal dins la
nostra literatura», la seva resposta no admet dubte: «Jo crech que no encara», diu.60
A més de les raons ideològiques i estètiques que ja he apuntat, hi ha altres motius d’índole
econòmica i social que acaben de traçar el perfil del que Carles Soldevila va anomenar
«hipertròfia poètica o raquitisme prosístic».61 D’una banda, les condicions professionals dels
escriptors —un tema que centrarà nombrosos debats en els anys successius— no són les més
apropiades perquè puguin dedicar-se a conrear estructures narratives que requereixen un
treball prolongat; d’altra banda, persisteix l’escassesa de possibilitats editorials. I encara
caldria destacar la separació existent entre el projecte noucentista i el públic «real»: la
inteŀlectualitat noucentista aspira a crear una cultura competitiva i moderna i a posar-la al
nivell europeu, però aquesta aspiració desatén la lectura pública i se situa «gairebé al marge
de la societat» (Castellanos 1996: 17). És justament això el que uns quants anys després
denunciarà Carles Soldevila, que reclama l’existència d’una massa lectora que equilibri
59

Eugeni d’O rs , «Notes sobre la novíssima literatura alemanya,

vi»,

La Veu de Catalunya (10–xi –1910).

(Repr. a O rs 2003: 350.)
60

Josep C arner , «Ab motiu d’una novela», La Veu de Catalunya (4– vii –1908). (Repr. a Yates 1984: 112.)

61

Carles S oldevila , «Qüestions de literatura», Obres completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1967, coŀl.

«Biblioteca Perenne», núm. 21, p. 1258. (Articles apareguts a la Revista de Catalunya entre 1924 i 1931.) Sobre
la trajectòria inteŀlectual de Soldevila, vegeu S antamaria i R oig (2001).
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«amb les seves lentituds el dinamisme excessiu, i de vegades viciós, dels especialistes», això
és, els qui escriuen, han escrit o es preparen per escriure. Diu Soldevila:
La funció del gran públic […] és indispensable. […] El públic, o més ben dit els públics
són l’humus generós que fa possibles les més variades germinacions i si és veritat que
nodreix una mala fi de llavors parasitàries o indignes, no ho són menys que n’alimenta
algunes que l’élite, en tongades d’exclusivisme ha deixat fora del seu clos i que demà es
felicitarà de trobar encara amb vida.62

Entorn de 1917 la preeminència de la lírica comença a desplaçar-se cap a la prosa i,
gradualment, cap a la noveŀla, que a Catalunya esdevé el centre de polèmiques i suscita
una mena de «reflexió coŀlectiva», molt lligada a l’evolució del Noucentisme i a la lenta
modernització del panorama editorial i cultural.63 En aquest nou emmarcament es funda
l’Editorial Catalana,64 que, a més de respondre a una motivació política —La Veu de
Catalunya presentava la iniciativa com «el més gloriós i complet instrument de difusió de
les nostres reivindicacions autonomistes»—,65 pretén satisfer la necessitat d’incidir en la
lectura pública i d’alliberar-se, si pot dir-se així, de «l’estigma d’exclusivisme» que havia
marcat el Noucentisme fins aleshores (Yates 1984: 157). La iniciativa, però, no aspira al mer
entreteniment, sinó que neix amb la voluntat de transmetre uns valors determinats als
seus lectors potencials (molts d’ells membres de la burgesia afins a la Lliga); es tracta, en
resum, de plasmar en l’àmbit editorial la campanya cultural noucentista, d’influir des de
dalt en la vida del país i de catalanitzar-lo, sense perdre de vista l’element comercial, ja que
les coordenades que determinen la nova empresa són «l’eficiència, el poder de difusió i de
penetració universals de la llengua catalana».66
Fundada sobre aquests principis i sota el guiatge —fins a 1921— de Josep Carner,67 la
narrativa esdevindrà un component essencial de les dues coŀleccions literàries que llançarà
l’Editorial Catalana: la «Biblioteca Literària» (1918–1924) i la «Biblioteca Catalana» (1918–
1923). El canvi d’actitud respecte a la noveŀlística es concreta, per exemple, en la publicació,
el 1918, de L’abrandament, de Carles Soldevila, i, sobretot, en el discurs introductiu de Carner,
en què, sense abjurar dels valors propugnats pel Noucentisme, destaca l’important paper
divulgador que pot tenir la noveŀla, ja que és més «ubiqua» que no pas la poesia o el teatre.68
Tot i la revifalla del gènere, però, perviu la situació problemàtica de la noveŀla coetània en
62

Carles S oldevila , «Qüestions de literatura», Obres completes, 1967, p. 1320.

63

El mateix 1917 es llança, per exemple, una publicació dedicada a la difusió popular de la literatura

catalana: «La Noveŀla Nova», inspirada en projectes semblants en castellà.
64

Amb relació a l’Editorial Catalana, vegeu M anent (1982: 183–186).

65

Extret de l’anunci que l’Editorial Catalana va publicar a La Veu de Catalunya l’1 de gener de 1918. (Repr.

a C astellanos 1996: 18.)
66

«Editorial Catalana SA. L’emissió després de l’èxit», La Veu de Catalunya (12– ii –1918).

67

Sobre els anys de Carner a l’Editorial Catalana, vegeu C abré i O rtín (1984).

68

Josep C arner , «Pròleg», a Carles S oldevila , L’abrandament, Barcelona, Editorial Catalana, 1918, coŀl.

«Biblioteca Literària», núm. 10. (Repr. a Nardi i P elegrí 1986: 145.)
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català: es fa difícil obtenir originals dels escriptors que es mouen en l’òrbita noucentista i
disposar d’una producció suficient que procuri a la literatura catalana aquell «veritable to
metropolità» a què aspira Carner.69 Al llibre Què cal llegir?, publicat el 1928, Carles Soldevila
es lamenta encara d’aquesta situació: «comencem de tenir un nucli de bons prosadors», diu,
«i entre ells no hi ha sinó tres o quatre noveŀlistes!».70 A falta, doncs, de narradors autòctons,
la «Biblioteca Literària» es proposa divulgar, «en traduccions directes de l’original fetes pels
primers literats de la nostra terra», «les obres cabdals de les literatures de tots els temps
i de tots els països»71 (Shakespeare, Virgili, Dickens, Gogol, Molière…). La incorporació de
noveŀles estrangeres a la coŀlecció —una bona part del catàleg— es converteix, a més, en
una forma d’aprenentatge per als escriptors i en una manera d’importar models de prosa;
és, doncs, una operació lingüística i literària molt concreta i ambiciosa, que, tanmateix, no
acabarà de tenir el ressò que s’esperava.
Mentre Carner va dirigir l’editorial, la «Biblioteca Literària» va editar un volum amb dues
narracions de Heinrich von Kleist (1777–1811), amb les quals es reprèn, després d’un lapse
de deu anys, la importació a Catalunya de narrativa en llengua alemanya. La traducció
data de 1921 i serveix per iniciar el públic català en el coneixement de Kleist, autor, entre
altres títols, d’Amphitryon, de Penthesilea i de Der zerbrochene Krug. Les dues narracions
escollides, Michael Kohlhaas72 i Die Marquise von O…, són una exceŀlent mostra de la prosa
kleistiana —singular, densa, complexa i minuciosa— i de l’atmosfera tensa i de malson que
circumscriu uns personatges marcats per la crueltat i la força destructora del destí; alhora,
constitueixen un bon exercici per al traductor, que, atès que s’enfronta amb els relats d’un
escriptor que no havia estat encara versionat al català, pot jugar amb el llenguatge i assajar
solucions noves. Carner encomana aquesta tasca a Jesús Ernest Martínez Ferrando,73 un
autor format en el Noucentisme que el 1918 s’havia iniciat en la traducció de l’alemany
amb un text breu de Karl Immermann aparegut a La Revista; a més de coŀlaborar amb
l’Editorial Catalana, va traduir per a Proa74 i per a Labor fins a 1937, any en què va aparèixer
la Historia de la literatura de Klabund. El 1935 va ser guardonat amb el Premi Crexells per
la noveŀla Una dona s’atura en el camí, i com a narrador Carles Riba va arribar a qualificarlo de Dickens català en potència. Igual que altres noms de la seva generació, però, Martínez

69

Josep C arner , «Una escomesa contra la noveŀla», La Veu de Catalunya (17– iv –1928). (Repr. a O rtín

1996: 161.)
70

Carles S oldevila , «Què cal llegir?», Obres completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1967, coŀl. «Biblioteca

Perenne», núm. 21, p. 1474.
71

«Obra magna», La Veu de Catalunya (3– i –1918). (Repr. a C astellanos 1996: 19.)

72

Aquest títol va sortir reeditat als «Quaderns Literaris»: Enric de K leist, Miquel Kohlhaas, traducció

d’Ernest Martínez Ferrando, portada de Esteve Vicente, Barcelona, Quaderns Literaris, 1935, coŀl. «Quaderns
Literaris», núm. 46. A més de la «Biblioteca Popular de L’Avenç», l’Editorial Catalana pot assenyalar-se com
un altre precedent dels «Quaderns» de Josep Janés i Olivé (Hurtley 1986: 135).
73

Sobre l’obra literària i la trajectòria inteŀlectual de Jesús Ernest Martínez Ferrando, vegeu: A lonso

C atalina (1992a i 1992b) i A rnau (1987: 27–32).
74

Vegeu l’apartat 3.3.
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Ferrando no va acabar de consolidar-se com a noveŀlista, i de la seva producció original
destaquen sobretot els contes, alguns dels quals es recullen a Tres històries cruels (1930).75

3 La narrativa d’entreguerres i la renovació del mercat editorial
(1921–1938)
La polèmica a propòsit de la noveŀla —més o menys latent durant anys— arriba al punt
àlgid el 1925, moment en què s’hi involucren destacades personalitats literàries. La
controvèrsia està en relació directa amb la qüestió de la professionalització de la literatura
catalana, i evidencia el reconeixement de la demanda pública per part dels inteŀlectuals. El
públic lector és, justament, un dels eixos vertebradors d’un dels articles que va alimentar el
debat de 1925; el signa Josep M. de Sagarra, que va titular-lo, significativament, «La por a la
noveŀla»:
El públic català està demanant amb la boca oberta i amb uns crits desesperats que li
donguin noveŀles. […] Aquest gran públic no és que sigui molt mirat, no és que sia molt
exigent, només demana que no l’ensopeixin; és un públic de bona fe que estima les
coses del país, i que, si llegeix noveŀles o històries forasteres, és perquè aquí no en fem,
que si en féssim, se les empassaria com bresques.76

La cèlebre conferència de Carles Riba «Una generació sense noveŀla» conclou la llarga
discussió sobre aquest mateix tema; en la seva dissertació, a més d’altres consideracions,
Riba proposa recórrer a l’activitat traductora per suplir la falta de tradició:
Resta, en fi, el recurs del colgat: fer arrelar, en sòl catalanesc, una branca d’una
noveŀlística estrangera, fins a la seva independència. És el camí més curt, en certa
mesura l’únic; però amb totes les dificultats d’una creació, si es vol pervenir a una

75

A Retrats de passaport (1992: 455) Josep Pla es refereix al vessant de narrador de Martínez Ferrando:
Ferrando és un escriptor —especialment si hom el situa al nostre país— d’una escriptura saturada
de suggeriments, d’un temari poc corrent, amb una tendència permanent al mètode analític i a
l’escorcollament de les situacions anímiques aparentment més vulgars i corrents… Més que a
descriure el que hom veu, Ferrando semblava tendir a descriure el que hom no veu, i, en aquest
sentit, la seva posició en el corrent general literari era d’una gran novetat. […]
Però el curiós és que, de sobte, la seva producció s’estroncà. Quina fou la causa d’aquest fet? ¿Per
quina raó Ferrando deixà de banda la continuació de la seva obra estrictament literària? No ho
podria pas assenyalar, perquè el meu desconeixement de les causes d’aquest fet és total.

Pla conclou la seva reflexió amb la valoració següent: «Per a la nostra literatura, la pèrdua de Ferrando
ha estat deplorable».
76

Josep M. de S agarra , «La por a la noveŀla», La Publicitat (26– iv –1925). (Repr. a Yates 1984: 177.)
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independència viva, fruitosa, nodrida de substàncies realment catalanes. Altrament,
no fóra el tracte.77

Un cop més, doncs, s’apunta la traducció com a instrument regenerador del sistema
literari català; efectivament, en el marc d’una profunda renovació que durant els anys vint
i trenta transformarà el panorama editorial, les traduccions experimenten un augment
notable, i passen de representar un 9,6 % de la producció catalana el 1926 a un 24,3 % el
1930 (Vallverdú 1977: 36).
Tots aquests canvis es gesten i comencen a materialitzar-se en el transcurs dels quasi
set anys que va prolongar-se la dictadura de Primo de Rivera (1923–1930) i, per tant, en
una situació hostil al catalanisme i a l’idioma.78 Paradoxalment, i enfront de les restriccions
establertes pel directori militar en l’ordre sociopolític, sorgeixen nombroses iniciatives en
el terreny cultural i s’amplia l’edició de llibres en català —el 1923, per exemple, la Fundació
Bernat Metge comença les seves activitats i apareix la coŀlecció «La Noveŀla d’Ara». Sobretot
fins a l’any 192779 es viu una mena d’eufòria editorial que du a parlar d’una «novella fase de
la història»80 i que motiva comentaris com el següent, de Josep Pla:
És visible a simple vista que la vida inteŀlectual a Catalunya ha donat en aquests últims
anys un gran pas, fins al punt que es pot dir que avui, al nostre país, no es pot produir
el geni ignorat. Tenim un floret de revistes que si l’una és bona l’altra encara ho és més.
Surten innombrables llibres de tota classe, i es pot dir que es treballa en tots els rams a
tot gas.81
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Carles R iba , «Una generació sense noveŀla», La Veu de Catalunya (7 i 17– vi –1925). (Repr. a R iba 1967:

320.) Sobre aquesta qüestió vegeu Yates (1984: 192–200).
78

Sobre l’edició catalana durant aquest període, vegeu M anent (1978) i Vallverdú (1977).

79

Les expectatives creades a partir de 1925 respecte al creixement editorial no acaben de complir-se,

i el 1927 s’enceta una campanya de revisió que es concreta en una polèmica periodística dita «la batalla
del llibre». El debat se centra en els tiratges i l’abast del públic lector. (Vegeu C astellanos 1996: 34–38 i
Vallverdú 1977: 25–29.) Després de la proclamació de la República, la producció bibliogràfica i les vendes
de llibres en català pateixen novament un descens. La premsa es fa ressò d’aquesta reculada; per exemple:
«Diríem que, de cop i volta, el nostre públic, que durant la dictadura es mostrà decidit protector de la cultura
catalana, per raons més polítiques que no pas per un afany d’assimilació, s’ha sentit descarregat d’aquesta
obligació» (La Publicitat [7– iv –1934]; repr. a Lluís Bertran i P ijoan, «Els llibres de l’any 1933», La Paraula
Cristiana, vol. x , núm. 114 [1934], p. 507). O bé: «Els ciutadans, altrament, han cregut que, liquidada la
dictadura, les lletres de Catalunya es mantindrien per si soles; han trencat tota relació amb el llibre català,
muntat altivament damunt d’un buff polític d’un exagerat grotesc. L’estrèpit de la caiguda s’ha sentit arreu»
(S. L., «Balanç?», Mirador, núm. 152 [31–xii –1931], p. 6). Amb relació a la situació del món editorial català a
l’inici dels anys trenta, vegeu també Lluís Bertr an i P ijoan, «Els llibres de l’any 1931», La Paraula Cristiana,
vol. viii , núm. 86 (1932), p. 116–139.
80

Lluís Bertran i P ijoan, «Els llibres de l’any 1926», La Paraula Cristiana, vol. iii , núm. 20 (1927), p. 113.
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Josep P la , La Publicitat (23– i –1926). (Repr. a Vallverdú 1977: 25.)
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Ara bé, la renovació editorial no s’explica únicament com a reacció al règim dictatorial
de Primo de Rivera, sinó que és efecte d’altres circumstàncies: d’una banda, es va afermant
el procés de fixació de la llengua, al qual s’adhereixen sectors cada vegada més amplis
del públic lector; de l’altra, pot parlar-se ja de la dissolució de l’hegemonia cultural del
Noucentisme, que dóna pas a una diversificació de les plataformes d’expressió. Assentades
damunt plantejaments moderns i amb una perspectiva comercial, es llancen empreses
editorials que posen en primer pla la noveŀla i que, nodrint-se abundosament de literatures
estrangeres, conduiran a una certa «prosperitat noveŀlística» que s’allargarà fins a la
Guerra Civil. Aquesta nova situació farà variar també el perfil dels traductors, que avancen
tímidament cap a la professionalització i que, en alguns casos, exerceixen la seva activitat
tant en català com en castellà. En conjunt, doncs, l’edició catalana es consolida, i aquest
fet es nota en l’estabilitat d’un nombre important d’editorials, algunes de les quals encara
perduren.

3.1 La Llibreria Catalònia82
Un dels principals modernitzadors del món editorial català és Antoni López Llausàs, creador
de la Llibreria Catalònia, empresa fundada el 1924 que va saber combinar l’esforç cultural
amb la vocació comercial. A la primeria de 1925 la Llibreria Catalònia es fa càrrec de la
«Biblioteca Literària» de l’Editorial Catalana, que aleshores travessava una crisi i que l’any
1923 ja havia unificat les seves dues coŀleccions de literatura. En aquesta nova etapa de la
«Literària» s’edita La gent de Seldwyla, de Gottfried Keller (1819–1890), un dels principals
representants del que s’anomena bürgelicher Realismus o ‘realisme burgès’.83 La noveŀla
Der grüne Heinrich (1854–1855, i segona versió substancialment revisada, 1879–1880), que
conté elements autobiogràfics, va donar-li una gran notorietat, la qual va revalidar-se amb
la publicació del seu primer recull de narracions —i més conegut de tots—, Die Leute von
Seldwyla (1856), en què poden apreciar-se tots els registres del Keller prosista, que van de la
farsa a la tragèdia, passant per la comèdia i la sàtira. La traducció catalana és deguda a Carles
Riba84 i inclou les dues primeres narracions que componen el llibre de Keller: «Pancràs, el
botós» («Pankraz, der Schmoller») i «Romeu i Julieta al llogarret» («Romeo und Julia auf dem
Dorfe»). Tots dos relats tenen com a teló de fons un indret fictici de Suïssa, que l’escriptor
bateja amb el nom de Seldwyla i a través del qual fa un retrat distanciat i irònic del seu país
i dels seus compatriotes.85 Cal dir que, en català, l’únic que es coneixia de Gottfried Keller

82

Amb referència a la Llibreria Catalònia i Antoni López Llausàs, vegeu C astellanos (1996: 28–30).

83

Sobre Gottfried Keller, vegeu Sebald (2001).

84

Per a una anàlisi minuciosa de la figura de Carles Riba com a traductor de l’alemany, vegeu F riese

(1985); sobre la versió ribiana del llibre de Keller, p. 75–89. Vegeu també M iralles (1999), que se circumscriu
a les traduccions que va fer Riba per a la «Biblioteca Literària».
85

Per a una aproximació a les narracions incloses a Die Leute von Seldwyla, vegeu K aiser (1987).
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fins aleshores era un conte traduït per Alfred Gallard que La Revista havia publicat el 192386
i la narració «Els tres honrats pintaires» («Die drei gerechten Kammacher»), que forma part
també de Die Leute von Seldwyla i que Riba mateix havia traslladat al català —suposadament
durant l’època en què va traduir els dos altres relats referits més amunt. La versió d’«Els tres
honrats pintaires» havia aparegut en forma de fulletó a La Publicitat durant el 1924, i anys
després la «Coŀlecció Popular Barcino»87 la incorporarà al seu catàleg.88
Carles Riba, que s’havia iniciat en la tasca de traduir amb les Bucòliques de Virgili (1911)
i havia coŀlaborat intensament amb l’Editorial Catalana dirigida per Josep Carner, s’inclina
per Keller quan reprèn la relació amb la «Biblioteca Literària», obeint a un interès personal.
L’afinitat de l’escriptor català amb l’escriptor suís —el nom del qual és mencionat a la
conferència «Una generació sense noveŀla»—89 explica que Riba s’apliqués llargament i
intensiva a la traducció de Die Leute von Seldwyla, de què ja parlava en una carta amb data
de 24 de juny de 1922 adreçada a Carles Soldevila des de Munic, on va passar una temporada
gràcies a una beca de la Mancomunitat.90 La lliure elecció de l’obra de Keller, però, no desdiu
en absolut de l’orientació que, fins a 1921, Carner havia donat a la «Biblioteca Literària»,
en el si de la qual pot parlar-se d’una «travadíssima unitat entre la campanya cultural
coŀlectiva, amb substrat noucentista, i les actituds personals i literàries individuals» (Cabré
i Ortín 1984: 123). Així, en sintonia amb l’ideari carnerià i els pressupòsits noucentistes,91
Riba havia definit l’activitat traductora com una «obra de combat»92 i una «fórmula
d’incorporació cultural» que, «ultra compensar-nos dels segles de silenci», «pot fer-nos
obirar un nostre futur imperi de cultura».93
La versió de les dues narracions de Keller que Carles Riba dóna a conèixer l’any 1925
pot equiparar-se amb la seva producció original («quan la traducció és creació», afirmava
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Gottfried K eller , «La verge i la monja», La Revista, vol. ix , núm. 191–192 (1923), p. 164–73. El recull Die

Leute von Seldwyla havia sortit publicat en castellà amb data de 1922–1923: Godofredo K eller , Los hombres
de Seldwyla: novelas breves, trad. de Luis López Ballesteros, Madrid, Espasa-Calpe, 1922–1923, coŀl. «Los
Grandes Cuentistas», núm. 21–23.
87

Sobre l’Editorial Barcino i el seu fundador, Josep M. de Casacuberta, vegeu M anent (1980).

88

Gottfried K eller , Els tres honrats pintaires, Barcelona, Editorial Barcino, 1932, «Coŀlecció Popular

Barcino», núm. 80. El pròleg d’aquesta edició inclou aquest aclariment: «Les dues primeres narracions de La
gent de Seldwyla foren publicades en un volum de la Biblioteca Literària de l’Editorial Catalana (Barcelona
1924 [sic]). Quant a la present versió d’Els tres honrats pintaires, aparegué a La Publicitat (1924) en fulletons,
que reproduïm curosament revisats».
89

Carles R iba , «Una generació sense noveŀla», La Veu de Catalunya (7– vi –1925). (Repr. a R iba 1985: 314.)

90

A la carta s’hi llegeix: «He traduït dues noveŀles de Keller (“Pancràs el morrut” i “Romeu i Julieta

vilatans”, de “La gent de Seldwyla”), que us seran una revelació. Si us veieu en cor de llegir un manuscrit,
demaneu-lo a l’Estelrich d’aquí a una quinzena de dies: perquè trigaran Déu sap-lo a ser publicades».
91

Sobre les idees literàries de Carles Riba i la seva relació amb el Noucentisme, vegeu M alé i P egueroles

(1995).
92

Carles R iba , «Pròleg», a Edgar Allan P oe , Històries extraordinàries: primera sèrie, Barcelona, Societat

Catalana d’Edicions, 1915, coŀl. «Societat Catalana d’Edicions», núm. 19, p. 5.
93

Jordi M arch (pseud. de Carles R iba ), «Elogi del poeta traductor», La Veu de Catalunya (31– viii –1918).

(Repr. a R iba 1985: 86.)
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a «Elogi del poeta traductor», «no és crida d’ajut, sinó conquista per a coŀlaboració que
significa l’imperi»),94 i contribueix a la voluntat de l’herència noucentista d’esculpir una
forma d’expressió moderna i apta per a tots els usos. En aquest sentit s’expressava Riba
mateix en un article sobre la traducció d’El Gènesi signada per mossèn Frederic Clascar: «Per
a una llengua, doncs —ara la nostra—, les bones versions constitueixen, almenys almenys,
una gimnàstica noble, feta en perill valorador de la gràcia per ensenyorir; representen,
ben segur, el terreny fèrtil de la seva futura expansió».95 D’acord amb l’afirmació de Carner
(1970: 67), per a qui, «demés d’ésser la millor manera de llegir», la traducció era «el millor
mètode per entrenar-se a ben escriure», posar en català un text literari estranger brindava a
Riba la possibilitat de treballar amb la llengua, «no procurant sotmetre el nostre pensament
a unes fórmules ja existents que l’emotllin, sinó més aviat creant les fórmules segons el
pensament, fent créixer el llenguatge amb ell; això és temptador per a tot poeta, que en
l’idioma té la seva matèria a informar».96 Aquest és el procediment que aplica quan tradueix
Die Leute von Selwyla, i el resultat de tal pràctica és una obra pròpia, que queda integrada
al sistema literari català; és a dir: lluny de tractar-se d’un producte marginal, la traducció
de Carles Riba està íntimament lligada al procés de (re)constitució i renovació de les lletres
catalanes i de creació d’un cànon literari. D’aquesta manera valorava Domènec Guansé la
versió ribiana de «Pankraz, der Schmoller» i «Romeo und Julia auf dem Dorfe»: «Crec que
Keller és un autor molt difícil de traduir», comenta Guansé, que continua: «Tanmateix Riba
sembla que hagi convertit l’esforç de traduir, en el goig pur d’un acte creador. Riba fon en el
seu gresol artístic les més lleus impureses del nostre idioma, i així la seva prosa té la noble
qualitat de l’or més fi».97
Carles Riba encapçala els dos relats que componen La gent de Seldwyla amb una eloqüent
i definidora «Nota del traductor», en la qual situa el nom de Gottfried Keller —«a penes
conegut als països llatins», diu— al capdamunt de la història de la noveŀla. Com a constatació
de l’envergadura de Keller, hi reprodueix el fragment d’una carta que aquest va escriure a
Berthold Auerbach el 25 de juny de 1860, en què el narrador, afirma Riba, «apareix en tota
la seva noblesa del seriós artista i el gran patriota que fou»:
Tinc per deure d’un poeta no solament glorificar el passat, sinó enfortir i embellir el
present, els gèrmens de l’esdevenidor, fins al punt que la gent encara pugui creure:
sí, que així siguin, i que així passi. Si hom fa això amb una certa benèvola ironia, que
llevi al testimoni tot fals èmfasi, jo crec que el poble acabarà essent de fet i també
exteriorment allò que ara bonament s’imagina d’ésser i que, en el fons del fons de tot, ja
és. En suma, tal com de vegades hom posa davant les dones a prenys belles escultures,
94

Jordi M arch (pseud. de Carles R iba ), «Elogi del poeta traductor», La Veu de Catalunya (31– viii –1918).

(Repr. a R iba 1985: 86.)
95

Carles Riba , «El “Gènesi” traduït per Mn. Frederic Clascar», La Veu de Catalunya (16–x–1915) i La

Revista, vol. ii , núm. 7 (15– i –1916). (Repr. a R iba 1985: 164.)
96

Carles R iba , «Apèndix sobre poesia i sobre la meva poesia». (Repr. a R iba 1986: 259.)
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Domènec G uansé , Revista de Catalunya, vol. iii , núm. 15 (1925), p. 313.
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hom ha de mostrar a la soca nacional, en tot temps apta, sempre alguna cosa millor del
que ja és; per això també hom la pot censurar més durament, quan ho mereix!98

La introducció serveix igualment per justificar la tria dels relats traduïts, típics l’un de
l’«humor d’abast profundament ètic» de l’autor, i l’altre, de «la seva potència tràgica, que li
ha valgut el nom de “Shakespeare de la noveŀla”».
En aquestes citacions s’observa l’interès de Carles Riba per la narrativa de Gottfried Keller,
idònia per fornir un model de prosa als escriptors catalans del moment. «Pancràs, el botós»
i «Romeu i Julieta al llogarret» presenten el «joc concomitant de psicologies en moviment»
a què aŀludeix Riba a «Una generació sense noveŀla»; constitueixen, en definitiva, «un petit
món d’ànimes concretes, que reflecteix, en artística summa, un món vast, però també
concret: és a dir, d’una època i d’un país determinats».99 Per tot això poden fer avançar cap
al període «de la veritable noveŀla moderna, el dels creadors i presentadors de realitats
psicològiques imaginàries»100 que reclama Riba al mateix article de 1925. Hi ha dos altres
aspectes, però, que se singularitzen especialment en la «Nota del traductor»: la ironia («una
certa benèvola ironia, que llevi al testimoni tot fals èmfasi», diu Keller) i l’exemplaritat
(«hom ha de mostrar a la soca nacional, en tot temps apta, sempre alguna cosa millor del
que ja és»). A l’igual de molts dels llibres de narrativa anglosaxona, per exemple, que Carner
havia incorporat al catàleg de la «Biblioteca Literària» en l’etapa anterior, les narracions de
La gent de Seldwyla passen la realitat pel sedàs d’un humor distanciador i la retraten sense
estridències; alhora, estan escrites amb una certa voluntat educadora i pretenen comunicar
uns determinats valors modèlics. De l’obra de Gottfried Keller, doncs, sembla que Riba
n’aprecia sobretot el realisme irònic i exemplar, per mitjà del qual pot incidir en el públic
lector català, educar-lo i, així, «enfortir i embellir el present, els gèrmens de l’esdevenidor».
Però el text que segurament justifica millor la tria de Gottfried Keller i de les narracions
incloses a Die Leute von Seldwyla —que Riba mateix qualifica d’«obra mestra»— és la nota
preliminar amb què encapçala la traducció d’Els tres honrats pintaires. L’exordi constitueix
una mena de compendi dels valors que els noucentistes feia anys que propugnaven per a la
noveŀla i que no reconeixien, per exemple, en els escriptors catalans hereus del Modernisme:
Les deu narracions que formen el conjunt de La gent de Seldwyla són d’una
extraordinària varietat. Volent simbolitzar, en la gent d’una petita vila imaginària,
l’ésser i el fer dels seus compatriotes suïssos, Keller s’eleva a una vasta tragicomèdia
humana. Tot el que pugui criticar-s’hi d’excessiva ufana, troba lloc i és endut, per a dirho així, en l’intens corrent de vida. Difícilment en la història de la noveŀla es trobaria una
més original i barroca síntesi de realisme i de fantasia, de típic i d’individual, d’humor
98

C. R., «Nota del traductor», a Gottfried K eller , La gent de Seldwyla, Barcelona, Llibreria Catalònia,

1925, coŀl. «Biblioteca Literària», núm. 83.
99

Carles R iba , «Una generació sense noveŀla», La Veu de Catalunya (12– vi –1925). (Repr. a R iba 1985: 315–

316.)
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Carles R iba , «Una generació sense noveŀla», La Veu de Catalunya (12– vi –1925). (Repr. a R iba 1967: 318.)
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i de sentit tràgic, de simpatia humana i d’ironia, d’ingenuïtat i reflexió profunda, de
pintoresc i d’amplitud d’invenció.
[…]
Gottfried Keller morí en 1890. S’ha publicat d’ell molt de pòstum, s’ha escrit molt sobre
ell, se l’ha valorat com a mestre, per als uns gran, per a d’altres petit, però, sense cap
dubte per a ningú, verament un dels qui han assenyalat per on realisme i romanticisme
poden ésser i han d’ésser superats en un nou i més satisfactori humanisme.101

Els binomis —poc o molt antitètics— realisme-fantasia, típic-individual, humor-sentit
tràgic, simpatia humana-ironia, ingenuïtat-reflexió, pintoresc-amplitud d’invenció
defineixen tota una concepció de la noveŀla, que, sense desdenyar el realisme literari,
s’alimenta de la imaginació i de l’humor, evita els excessos psicologistes, té una orientació
humanística àmplia, i tendeix, més o menys, al moralisme social; són, en suma, les
coordenades traçades pels màxims representants del Noucentisme, amb les quals pretenien
contrarestar les tendències vuitcentistes, naturalistes i decadentistes, i conformar un model
de narrativa que s’adeqüés al seu ideal de societat.
Una altra coŀlecció que edita la Llibreria Catalònia és la «Biblioteca Univers», que,
sota la direcció de Carles Soldevila, ambicionava incorporar al català les grans obres
«triomfadores del temps i de la moda» que havien de conèixer tots aquells que volguessin
estar mínimament informats en matèria literària. Atès que, com s’ha vist, Soldevila era un
gran defensor de la noveŀla, aquest és el gènere que hi predomina, representat sobretot per
autors anglesos i francesos, sense desatendre els grans noveŀlistes russos: Baudelaire, Hugo,
Balzac, Wells, Poe, Tolstoi… De la cinquantena de títols que va oferir la «Biblioteca Univers»
—entre els quals figuren molt pocs noms catalans—, en destaquen dos llibres de narrativa
germànica, Werther, de Johann Wolfgang Goethe (1749–1832), i La senyoreta Elsa, d’Arthur
Schnitzler (1862–1931), tots dos versionats per Joan Alavedra, traductor autodidacte, nodrit
inicialment de Tolstoi, Nietzsche i Maragall (Alvedra mateix explicava que «fou, també,
l’atmosfera d’una part de l’obra de Maragall que va impulsar-me a estudiar l’alemany en
una gramàtica que va deixar-me l’Argimon» [Roig i Rosich 1996: 5]), i bon coneixedor de
la literatura i la música alemanyes.102 A més de traduir, Alavedra informava regularment
de l’actualitat literària dels països germànics des de les pàgines d’algunes publicacions
periòdiques, com D’Ací i d’Allà i Mirador.
La versió de Werther que publica la «Biblioteca Univers» el 1929 (amb el subtítol de
«traducció directa de l’alemany» i una introducció breu del traductor) és la primera que
s’edita en català.103 Curiosament, Joan Maragall, que pot considerar-se, com diu Robert
Pageard (1958: 129), el «representante oficial de Goethe» a la Catalunya de la darreria del
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Gottfried K eller , Els tres honrats pintaires, p. 7–9.
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Sobre la formació i la tasca cultural de Joan Alavedra, vegeu també M anent (1996).

103

Amb referència a la recepció de les obres de Goethe a la literatura catalana i espanyola (esp. durant el

segle xix), vegeu, respectivament, Montoliu (1935) i Pageard (1958).
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segle xix , i sobre el qual Werther havia exercit una influència decisiva, no va arribar mai a
traduir aquesta obra, tot i que així s’havia anunciat al volum 21 de la «Biblioteca Popular
de L’Avenç».104 De versions castellanes i franceses (com la de Louis Enault, que, segons Tur
[1974: 27], va ser la que va llegir Maragall), a Catalunya en circulaven diverses des de l’inici
del

xix ,105

algunes de les quals havien estat editades a Barcelona per Antoni Bergnes de

las Casas, fundador i director de la revista La Abeja, «el primer i segurament l’únic assaig
organitzat, a l’Espanya vuitcentista, per tal d’estudiar, traduir, publicar i difondre les més
importants manifestacions de la cultura alemanya del segle

xix»

(Montoliu 1935: 50). La

traducció de Joan Alavedra repara, en suma, un buit històric, que els lectors catalans havien
hagut d’omplir fins aleshores acudint a llengües com el castellà o el francès; la voluntat del
traductor i de l’editor és inserir a l’escena catalana un dels clàssics de la literatura universal,
per tal d’esmenar irregularitats en la feina d’incorporació d’obres estrangeres i de superar
contrasentits «a còpia de rumiar temptavies» semblants.106
Dos anys després de la publicació de Werther, la «Biblioteca Univers» edita la versió
catalana de Fräulein Else, narració de l’escriptor austríac Arthur Schnitzler, un dels
referents de la literatura en llengua alemanya del tombant de segle. Les obres de Schnitzler
—que són el reflex d’una època i d’un marc historicogeogràfic concret: la Viena imperial
de l’era victoriana— van tenir, a cavall dels segles xix i xx , un ressò important a França, on
eren valorades, sobretot, per la modernitat en l’ordre psicològic, que convertia el prosista
i dramaturg vienès en una mena de doble literari de Sigmund Freud.107 De fet, alguns
dels temes característics de les peces teatrals i de les narracions de Schnitzler remeten
immediatament a les teories freudianes: la repressió de la sexualitat femenina, l’amor i
104

En aquest volum, corresponent a l’adaptació del Faust de Maragall, s’hi troba, entre l’anunci d’altres

obres en preparació, la notícia següent: «Goethe: Werther. Traducció de Joan Maragall». Sembla, doncs, que
la «Biblioteca Popular de L’Avenç» havia encomanat la traducció a Maragall, que no va dur-la a terme (T ur
1974: 27).
105

Vegeu la «Tabla de las obras de Goethe traducidas al español durante el siglo xix en España y Francia»,

a Pageard (1958: 226–227).
106

«Werther en català», D’Ací i D’Allà, vol. xviii , núm. 134 (febrer 1929), p. 40.
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Freud mateix reconeixia la introspecció minuciosa que informava les creacions de Schnitzler. Fixeu-

vos, a tall d’exemple, en el fragment següent, extret d’una carta que Freud va adreçar a Schnitzler amb
motiu del seu seixantè aniversari (reproduït a L ei ß i S tadler 1999: 197):
Ihr Determinismus wie Ihre Skepsis —was die Leute Pessimismus heißen—, Ihr Ergriffensein von
der Wahrheit des Unbewußten, von der Triebnatur des Menschen, Ihre Zersetzung der kulturellkonventionellen Sicherheiten, das Hafte Ihrer Gedanken an der Polarität von Lieben und Sterben,
das alles berührte mich mit einer unheimlichen Vertrautheit. (‘Tant el vostre determinisme com
el vostre escepticisme —el que el comú de la gent anomena pessimisme—, el fet que la veritat de
l’inconscient i la natura impulsiva de les persones us commoguin, la descomposició que feu de les
convencions i de les certeses culturals, l’adhesió del vostre pensament a la polaritat de l’amor i la
mort, tot això va arribar-me amb una familiaritat inusitada.’)
Amb referència als punts de contacte amb els principis de Freud, Schnitzler feia aquestes declaracions en
una entrevista publicada a D’Ací i d’Allà el 1929 («Artur Schnitzler, el gran escriptor austríac, interviuat per
G. S. Vierec», D’Ací i d’Allà, núm. 136 [abril 1929], p. 135):
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la mort, la força dels instints, el món dels somnis… Fins a l’aparició de La senyoreta Elsa
(1931)108 i, prèviament, de La senyora Berta Garlan —traduïda per Jesús Ernest Martínez
Ferrando i publicada per les Edicions Proa el 1930—, el públic lector català no havia pogut
accedir en el seu idioma a la prosa d’un autor qualificat pel crític Just Cabot109 com «un
dels més acreditats estilistes de llengua alemanya»110 i per Martínez Ferrando com «un dels
escriptors més exquisits, més refinats i de tant en tant més punyents de l’Europa actual».111
En castellà, la recepció de Schnitzler durant els anys vint havia estat força discreta (almenys
quant a les traduccions en forma de llibre); el catàleg de l’editorial Espasa-Calpe, per
exemple, incorpora el 1920 la noveŀla Morir i, al cap d’un any, els cicles teatrals Anatol y A
[sic] la cacatúa verde, traduïts per Trudy Graa i Luis Araquistain.
És justament el vessant teatral el que penetra de primer a Catalunya, tal com ho explica
Just Cabot en un article de Mirador aparegut arran de la traducció de Joan Alavedra: «El
nom d’Arthur Schnitzler», aclareix el periodista, «no era pas un nom inèdit en català: fa
més de quinze anys, al vell Principal es representà una comèdia seva, Anatol, traduïda
per Francesc Presas».112 En efecte: a més de l’esmentada obra teatral,113 publicada
originàriament el 1893 i composta de set peces breus d’un sol acte, l’any 1928 D’Ací i d’Allà

Els meus estudis de medicina m’han ensenyat a comprendre els problemes de la conducta
humana. He anticipat en els meus drames la teoria de Freno referent als somnis. Molts dels meus
drames han tingut el seu origen en els somnis. Això no té res d’estrany. Tota obra és creada en
l’ànima del dramaturg abans d’ésser portada al teatre. Un drama és una conversa entre el dramaturg
i un mateix. En els conflictes dramàtics el dramaturg lluita amb la seva ànima. Freud m’anomenà
un dia el seu bessó-psíquic. Persegueixo en literatura els mateixos punts de vista que Freud explora
en la ciència.
El poeta i el psico-analista guaiten a la finestra de l’ànima. Leibnitz deia que l’ànima no tenia
finestres. Freud ha demostrat que no té raó. El mateix psico-analista obre aquestes finestres. Freud
és un geni que ha posat la primera pedra de la nova ciència de l’home. Naturalment, això no vol
dir que jo admeti totes les digressions dels seus deixebles. Però Freud té raó en el que concerneix
els principis fonamentals. No ens cal prendre-ho tot al peu de la lletra, ni generalitzar les seves
conclusions.
108

Al catàleg de la biblioteca de la Universitat Rovira i Virgili s’hi recull un exemplar de La senyoreta Elsa

amb data de 192-?, que no he pogut consultar. Tanmateix, per l’article que Just Cabot va publicar a Mirador
el 1931 (vegeu la nota 111), crec que la traducció catalana va aparèixer aquell mateix any.
109

Pel que fa a la tasca de Cabot (1898–1961), vegeu C abot (1992), llibre editat per Valentí Soler que inclou

un recull del més destacat de la seva producció, precedit d’un estudi introductori a la seva vida i a la seva
obra, i complementat amb un apèndix bibliogràfic de tots els seus escrits.
110

J. C. (Just C abot), «Arthur Schnitzler», Mirador, any iii , núm. 112 (1931), p. 4.

111

Ernest M artínez F err ando , «Arthur Schnitzler», a Arthur Schnitzler , La senyora Berta Garlan,

Badalona, Edicions Proa, 1930, coŀl. «Biblioteca A Tot Vent», p. 11.
112

J. C. (Just C abot), «Arthur Schnitzler», Mirador, any iii , núm. 112 (1931), p. 4.

113

No tinc constància que la versió de Francesc Presas arribés a publicar-se.
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dóna a conèixer «L’esglai»,114 i el 1931, la traducció d’Abschiedssouper,115 dues comèdies de
Schnitzler versionades per C. S. (inicials que corresponen, d’una manera probable, a Carles
Soldevila). El Lyceum Club de Barcelona —entitat cultural femenina dedicada a diverses
activitats— va incloure aquesta darrera comèdia al cartell de les vetllades teatrals que va
oferir anualment entre 1934 i 1936,116 a través de les quals aspirava a presentar a un públic
culte un repertori «escollit» i «modern» (i sovint inèdit a Catalunya). La iniciativa distava
molt de les programacions que oferien a l’època altres companyies d’aficionats, i constituïa
alhora una alternativa a l’escena professional, que continuava resistint-se a qualsevol intent
de renovació (Soler Horta 2001: 304).
Així doncs, fins al voltant de la dècada dels trenta, les editorials catalanes no es decideixen
a difondre la faceta de prosista d’Arthur Schnitzler, que aleshores té gairebé setanta anys,
i que tanmateix, com pot llegir-se al pròleg de La senyora Berta Garlan, «malgrat d’ésser
considerat una de les figures de més relleu, no sols de la moderna literatura austríaca
sinó de tota la de llengua germànica, és ara tot just quan el seu nom comença a estendre’s
per Europa».117 En aquesta tasca de difusió, la Llibreria Catalònia es decanta per un relat
aparegut en alemany vuit anys abans (el 1924) i formalment distintiu de la producció de
l’escriptor vienès: a Fräulein Else Schnitzler reprèn la tècnica narrativa del monòleg interior,
que ell mateix havia introduït en la literatura en llengua alemanya i per mitjà del qual
aconsegueix bastir des de dins el personatge protagonista. És possible que la inclusió de La
senyoreta Elsa al catàleg de la «Biblioteca Univers» fos fruit també de l’interès personal de
Joan Alavedra, que, des del seu «Mirador d’Alemanya», s’havia referit al llibre en alguna
ocasió.118
Sigui com sigui, especialment entre la fi de la dècada dels vint i l’inici dels anys trenta,
Schnitzler és un nom més o menys recurrent a les publicacions periòdiques catalanes.
No tot són elogis, però, ni les opinions són unànimes a presentar l’escriptor com un
model «punyent» d’innovació en matèria teatral i narrativa. Joan Ramon Masoliver,119
per exemple, en una crònica apareguda a Mirador amb motiu de la mort de Schnitzler120
—ocorreguda l’octubre de 1931—, sosté que «és ja hora de precisar el lloc exacte que a
l’escriptor austríac correspon». Per a Masoliver, l’obra de Schnitzler («perfecte tipus del
vuit-cents» al servei de la burgesia) «el coŀloca indubtablement entre els escriptors del segle
passat», en contraposició amb «la mentalitat actual», que encarnarien Rimbaud, Joyce,
114

Arthur S chnitzler , «L’esglai», petita comèdia, traducció de C. S., D’Ací i d’Allà, vol.

xviii ,

núm. 125

(1928), p. 169–172.
115

Arthur S chnitzler , «Sopar d’adéu», comèdia traduïda per C. S., D’Ací i d’Allà, vol. xx , núm. 161 (maig

1931), p. 165–168.
116

Vegeu Màrius Gifreda , «Dues menes d’amateurs», Mirador (30– v –1935), p. 5.

117

Ernest M artínez F errando, «Arthur Schnitzler», a Arthur Schnitzler , La senyora Berta Garlan, 1930,

p. 5.
118

Vegeu Joan A lavedra , «Mirador d’Alemanya», Mirador, núm. 19 (6– vi –1929).

119

Vegeu Juan Ramón M asoliver , Perfil de sombras, Barcelona, Destino, 1994, coŀl. «Letras», núm. 21.

120

Joan Ramon M asoliver , «L’obra d’Artur Schnitzler: erotisme i valor objectiu», Mirador, núm. 152 (31–

xii –1931), p. 6.
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els «sobrerealistes» i una «llista interminable» d’altres autors. El procediment creatiu del
narrador no ha variat, continua l’articulista; «la meticulositat, el sadisme són els mateixos,
com si trenta anys fossin passat debades», malgrat que es pretengui servir «com un plat
fresc el passatisme del vienès».
Vull fer notar que la crítica de Masoliver sembla abeurar-se en el llibre Sexe i caràcter
(1903), de l’igualment austríac —i jueu— Otto Weininger, que en l’obra esmentada tendeix
a identificar com a hebreus un seguit d’aspectes negatius de la civilització i a descriure les
tendències socials i culturals de l’època en termes de polaritat sexual entre el masculí i el
femení. Així, en l’òrbita de Weininger, el crític de Mirador sosté que «l’ambient malaltís» que
Schnitzler retrata a les seves obres havia «d’accentuar la mentalitat hebrea […] en la seva
tendència a l’inteŀlectualisme analitzador, al pessimisme moral, i sobretot a l’erotisme», que
qualifica de rebuscat i d’anormal, i que és, al seu entendre, «la sola preocupació» de l’autor.
I afegeix: «Com una obsessió […] se li presenta la imatge de la dona nua com motiu sàdic.
(Tal és el cas de la Senyoreta Elsa, que després de passejar-se nua pel hall de l’hotel per tal
de salvar son pare de la ruïna, es suïcida […].)» La referència directa a Weininger serveix
també a Masoliver per justificar la poca volada creativa de Schnitzler, que situa al costat
d’altres escriptors d’origen jueu:
La capacitat analitzadora de l’inteŀlecte jueu dóna en literatura, l’observació,
l’enregistrament, la crítica; el seu geni ha estat titllat (per un enemic de la seva raça,
pel gran filòsof Weininger, que suïcidant-se als vint-i-tres anys havia ja donat una
obra fonamental: Sexe i caràcter) de femení, val a dir, no creador; i no per altra raó es
limita als petits gèneres: la biografia (Stefan Zweig, Ludwig), el conte (el mateix Zweig,
Schnitzler)…

La frase que tanca l’article és igualment concloent: «En la descripció reiterada dels
refinaments i de la perversió d’aquell segle

xix ,

és on caldrà d’ara endavant considerar,

exclusivament, l’obra de l’escriptor traspassat suara».

3.2 Les coŀleccions populars
3.2.1 «La Noveŀla Estrangera»
Coincidint amb els canvis que concerneixen el món editorial català entorn dels anys vint, es
llancen al mercat una sèrie de coŀleccions populars, hereves d’iniciatives com «La Noveŀla
Catalana», apareguda a Barcelona el novembre de 1907. Alguns exemples d’aquesta nova
fornada de literatura popular són les coŀleccions «La Noveŀla Nova» (1917–1922) i «La
Noveŀla d’Ara», que entre 1923 i 1927 —un dels períodes més fructífers per al gènere—
publica un total de cent vuitanta-dos números. L’expansió del mercat del llibre com a
resultat d’un conjunt de factors sociopolítics que ja he assenyalat; l’ampliació del públic
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femení, que accedeix progressivament a la instrucció; la creació de premis literaris; i
l’establiment d’una crítica especialitzada, interessada sobretot en la narrativa (el gènere per
exceŀlència d’aquesta mena de coŀleccions), preparen el terreny per a iniciatives semblants,
que neixen sovint amb la idea de contrarestar l’èxit de les coŀleccions populars editades
a Madrid. De fet, pot dir-se que, en conjunt, «la història de les coŀleccions catalanes, no
solament pel format i pel disseny, sinó també pel destinatari i fins per la barreja d’autors,
són una vertadera rèplica de les madrilenyes» (Molas 1988: 327).
Una proporció significativa de les coŀleccions populars catalanes estan dedicades a la
noveŀla, i en alguns casos es nodreixen de literatures foranes, com «La Noveŀla Estrangera»,121
una publicació de vida breu, dirigida per Ventura Gassol, que entre 1924 i 1925 va publicar
quinzenalment una noveŀleta sencera d’autors estrangers com Stendhal, G. K. Chesterton,
Nathaniel Hawthorne, Mark Twain, E. A. Poe, H. G. Wells, Tolstoi i, de l’àmbit germànic, E. T.
A. Hoffmann i Paul Heyse. Del primer, Carles Riba tradueix la narració Doge und Dogaresse,
que titula El dux i la dogaresa (Marino Falieri), i de Heyse la coŀlecció incorpora el recull de
contes Dos ànimes, traslladat al català per Josep Lleonart. A més de Riba i Lleonart, altres
traductors rellevants van coŀlaborar amb «La Noveŀla Estrangera»: Tomàs Garcés, Cèsar
August Jordana, Josep M. López-Picó…, la majoria formats en el Noucentisme, els principis
del qual modelen clarament la publicació. No en va, molts dels autors inclosos al seu catàleg
coincideixen amb els que al seu temps va proposar-se difondre l’Editorial Catalana d’acord
amb els models de narrativa que vertebren el projecte.
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776–1822) —l’autor que Riba insereix a «La
Noveŀla Estrangera»— despunta com un dels més destacats i originals conreadors del
gènere fantàstic, nascut amb aquesta denominació al principi del segle xix en el context del
Romanticisme alemany. (La primera manifestació literària del gènere fantàstic va donarse, de fet, a mitjan segle xviii amb la noveŀla gòtica anglesa, però és amb el Romanticisme
que assoleix la maduresa.) Autor discutit en l’àrea d’influència germànica,122 Hoffmann
arriba a la península Ibèrica el 1831,123 coincidint amb l’edició de les primeres antologies
121

Per a una aproximació a «La Noveŀla Estrangera», vegeu Tasis i Torrent (1966: 647) i P inyol Torrents

(2002).
122

El pròleg a la versió catalana de Der goldene Topf (Amadeu Hoffmann , L’olla d’or, traducció de

l’alemany per M. Teresa Pujol i Llusà i L. Ferran de Pol, Badalona, Edicions Proa, 1938, coŀl. «Biblioteca A Tot
Vent. Sèrie Estrangera», núm. 92, p. 8) aŀludeix a aquesta qüestió:
Hoffmann ha estat i és encara un autor discutit. Combatut a la seva pàtria mateixa, se li retreu de
no haver aportat res de sanitós i normal a la cultura alemanya. I és veritat: de fet, abans que alemany
és artista. El que interessa d’ell és el seu temperament formidable. […] Té una intuïció perfecta del
meravellós i exceŀleix en la seva partitura. En aquest sentit la seva emoció ens és relatada amb una
sinceritat plena. La sensació domina tota l’obra.
123

El primer relat de Hoffmann traduït a l’espanyol va ser «El sastrecillo de Sachsenhausen. Cuento

fantástico», aparegut a El Correo: Periódico Literario y Mercantil, núm. 392 (12– i –1831), p. 2. Vegeu R oas
(2002: 49). Sobre la recepció d’E. T. A. Hoffmann a l’Estat espanyol fins a mitjan anys vint, vegeu també
S chneider (1927).
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dels seus relats a França, on l’escriptor alemany —també pintor i compositor— gaudia d’una
popularitat extraordinària, gràcies en part a la tasca divulgadora que hi va dur a terme
Loève-Veimars, principal traductor de Hoffmann al francès, el qual no va estar-se d’adaptar
les narracions originals al gust del públic receptor.124 De primer a través de les versions
franceses i més endavant per via de les traduccions, l’influx de Hoffmann va tenir un gran
ressò en el panorama literari i cultural europeu del segle xix i va esperonar la difusió i el
desenvolupament del gènere fantàstic a l’Estat espanyol.
Com afirma David Roas (2002: 15), la crítica acostuma a funcionar com un filtre estètic i
ideològic que interpreta l’obra d’un autor i, sovint, en determina la recepció i la transmissió.
En el cas de Hoffmann, les dures crítiques que el noveŀlista Walter Scott va abocar en l’assaig
«On the Supernatural in Fictious Composition, and Particularly on the Works of Ernest
Theodore William Hoffmann», publicat el 1827, van condicionar tant la crítica i els escriptors
de la Península com la comprensió del gènere fantàstic. Una vegada més, les opinions de
Scott van accedir a l’Estat espanyol a través de França; l’«Ensayo sobre lo maravilloso en las
novelas o romances»125 és, en realitat, la traducció de la versió francesa de l’estudi original,
en què, a més d’erigir-se en un dels detractors més acèrrims de l’autor alemany, Scott
explicita la seva posició respecte a la nova tendència literària i proporciona una definició
de la narrativa fantàstica en general i de la narrativa de Hoffmann en particular que val la
pena reproduir:
Le goût des Allemands pour le mystérieux leur a fait inventer un genre de composition
qui peut-être ne pouvait exister que dans leur pays et leur langue. C’est celui qu’on
pourrait appeler le genre fantastique, où l’imagination s’abandonne à toute l’irrégularité
de ses caprices et à toutes les combinaisons des scènes le plus bizarres et les plus
burlesques. […] L’auteur qui est la tête de cette branche de la littérature romantique est
Ernest-Théodore-Guillaume Hoffmann.126

Sigui com sigui, l’escriptor escocès va contribuir decisivament a popularitzar «no sólo la
imagen extravagante y alcohólica de Hoffmann», sinó també «esa visión de sus relatos como
simples historias estrambóticas y sin sentido» (Roas 2002: 91).
Efectivament, els personatges que poblen el món literari de Hoffmann són sovint
extravagants o ridículs, i els protagonistes —dotats d’un temperament sensible i poètic—
xoquen amb la societat i el món, que els són estranys; «sus desatinos embelesan a veces»,
comentava un crític l’any 1862, «venciendo el autor la no corta dificultad que hay en

124

Amb relació a la recepció de l’obra de Hoffmann a França, vegeu C astex (1951: 5–10 i 42–56) i

T eichmann (1961).
125

Walter S cott, «Ensayo sobre lo maravilloso en las novelas o romances», Nueva Colección de Novelas de

Sir Walter Scott, vol. iii , Madrid, Impr. de Jordán, 1830, p. 1–48.
126

Walter S cott, «Du merveilleux dans le roman», Revue de Paris (12– iv –1829). (Repr. a P érez Gil 1993:

226.)
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desatinar con acierto».127 Com es llegeix al pròleg de L’olla d’or, «l’ambient poètic sostingut,
la imaginació rica, la ironia amb finors de vel»128 defineixen els relats de l’escriptor,
que, a diferència dels contes gòtics i llegendaris, prescindeix d’elements antics, exòtics
o meravellosos i incorpora els fenòmens sobrenaturals a la vida quotidiana; així, la
confrontació entre la quotidianitat i els elements sobrenaturals serà el que caracteritzarà
la literatura fantàstica a partir de Hoffmann. A més, les seves noveŀles curtes (forma que
perfecciona perquè s’adequa al nou gènere) acostumen a dissipar l’enigma amb una
conclusió racional, o bé cerquen desconcertar el lector per mitjà de la ironia; l’ús del present
(que les traduccions franceses del xix no sempre respecten) n’accentua el realisme.
La versió ribiana de Doge und Dogaresse es publica a Valls sense indicar-ne l’any d’edició;
sembla, però, que el llibre data de 1924 (Friese 1985: 64). L’acció del relat se situa en un
ambient burgès, a la Venècia del segle xv, i hi domina el realisme, per mitjà del qual moltes
altres narracions de Hoffmann retraten críticament i satírica la societat, insensible a l’art i la
poesia. També com en altres escrits, El dux i la dogaresa presenta una estructura emmarcada
—semblant a la del Decameró— que proporciona un cert distanciament i un to irònic. Quant
a les traduccions, la primera versió castellana d’aquesta narració de Hoffmann —que es
coneix també amb el nom d’Annunziata, títol d’un quadre de K. W. Kolbe en què s’inspira el
relat— havia sortit a llum el 1839; l’any 1922 se’n publica una nova traducció de C. Gallardo
de Mesa.129 Pel tipus de coŀlecció a la qual pertany El dux i la dogaresa —funcional i adreçada
a un públic ampli—, la versió que signa Carles Riba no presenta aparat crític; es fa difícil, per
tant, concretar el camí que el mena cap a Hoffmann i determinar els principis que el guien
en el procés de traduir. D’acord amb l’anàlisi detinguda de Birgit Friese (1985: 64–74 i 88–
89), Riba devia tenir el temps molt just per portar a cap la traducció: el text ribià presenta
nombroses omissions, perífrasis i, sobretot cap al final, una tendència clara a simplificar
passatges més o menys dificultosos o, senzillament, a suprimir-los. A diferència, doncs, de
La gent de Seldwyla, que Riba va traduir amb molta detenció empès per un interès personal,
el llibre de Hoffmann sembla més aviat una feina d’encàrrec que no va poder desenvolupar
en condicions prou bones.
En tot cas, la traducció de Carles Riba i la inclusió d’El dux i la dogaresa a «La Noveŀla
Estrangera» crec que s’explica per diverses raons: Hoffmann és —com ja he exposat— un
dels autors romàntics més coneguts i difosos arreu d’Europa durant el segle

xix

(tot i les

diferències dels seus relats respecte a les obres d’altres escriptors coetanis, com Ludwig
127

Antonio A lcalá G aliano, «La Novela», La América: Crónica Hispanoamericana, núm. 17 (1862). (Repr.

a S chneider 1927: 285.)
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«Pròleg a la traducció», a Amadeu Hoffmann, L’olla d’or, Badalona, 1938, p. 15.

129

Les versions castellanes de Doge und Dogarese publicades fins a la Guerra Civil són les següents: E. T. A.

Hoffmann, «Mariano (sic) Falieri», Cuentos fantásticos, escogidos y vertidos al castellano por Don Cayetano
Cortés, Madrid, Imprenta de Yenes, 1839; «El dux y su esposa», Obras completas de E. T. A. Hoffmann:
Cuentos fantásticos, traducidos por D. A. M., Barcelona, Impr. de Llorens hermanos, 1847; «Annunziata»,
Cuentos fantásticos, trad. de Enrique L. de Verneuil, Barcelona, 1887, coŀl. «Biblioteca Arte y Letras»; «El
Dux y la Dogaresa», Cuentos, trad. de C. Gallardo de Mesa, Madrid, Calpe, 1922; i El dux y la dogaresa: novela
fantástica, Madrid, José N. Urgoiti, 1934, coŀl. «Novelas y Cuentos».
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Tieck o Achim von Arnim), i tenint en compte els precedents de França, el llibre podia ser
fàcilment popularitzable en l’àmbit català. A més, als anys vint les narracions hoffmannianes
poden considerar-se ja un clàssic de la literatura fantàstica, i atesa l’absència remarcable de
narracions fantàstiques catalanes, la versió ribiana estableix un model amb vista a futures
creacions originals. Altres motius: Doge und Dogaresse és una noveŀla curta, que s’adequa
al format de la coŀlecció, per a la qual Riba mateix tradueix una sèrie de títols de l’altre gran
representant del gènere fantàstic, i successor, quant a la fama i l’impacte que va produir
en el panorama literari europeu, de Hoffmann. Em refereixo a Edgar Allan Poe, l’autor
fantàstic més traduït a l’espanyol durant el segle xix , de qui Carles Riba va versionar, també
per a «La Noveŀla Estrangera», El gat negre, El cas de M. Valdemar, La caiguda de la casa
Usher i El retrat oval (números 24, 26, 34 i 36, respectivament). El gènere fantàstic, doncs,
no és gens aliè a Riba, que, abans de coŀlaborar en la coŀlecció de Ventura Gassol, ja havia
traduït les Històries extraordinàries (1915) i Els assassinats del carrer Morgue (1918). Un
últim apunt sobre la recepció de Hoffmann a Catalunya: als darrers «Quaderns Literaris» de
1935 s’anunciava la traducció d’Els millors contes de Hoffmann, a càrrec d’Alfons Serrallach,
però no sembla que el llibre arribés a publicar-se (Munné-Jordà 1997: 8).
L’altra traducció de l’alemany que edita «La Noveŀla Estrangera» és el recull de noveŀles
curtes titulat Dos ànimes,130 de Paul Johann Ludwig Heyse (1830–1914), un dels autors de
més èxit i prolífics del seu temps; la seva vastíssima obra comprèn més de seixanta obres de
teatre i unes cent cinquanta Novellen, a més de noveŀles, poemes i traduccions de l’italià i de
l’espanyol. La prosa de Heyse, clàssica, depurada i difícil d’encasellar en un corrent literari
determinat, li serveix per teixir un fi tramat analític que penetra en la vida interior dels
personatges, de tal manera que se li va arribar a atorgar el títol de «creador de la novella
psicològica moderna». El 1910, a vuitanta anys, va ser guardonat amb el premi Nobel «as a
tribute to the consummate artistry, permeated with idealism, which he has demonstrated
during his long productive career as a lyric poet, dramatist, novelist and writer of worldrenowned short stories». En el discurs de presentació de l’escriptor premiat, el secretari de
l’Acadèmia Sueca es refereix a Heyse com a «the most important lyrical poet of contemporary
Germany», i hi exposa la relació conflictiva que va mantenir amb els naturalistes:
Naturalism, which burst forth in the eighties and dominated the scene for the next
decade, directed its iconoclastic attack especially against Heyse, its most powerful
opponent. He was too harmonious, too fond of beauty, too Hellenic and lofty for those
who, slandering him at any price, demanded sensation, effect, bizarre licentiousness,
and crass reproductions of ugly realities. Heyse did not yield. His sense of form was
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Paul H eyse , Dos ànimes: contes, traducció de l’alemany de Josep Lleonart, Barcelona, L’Arc de Barà,

1925, coŀl. «La Noveŀla Estrangera», núm. xxxi .
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offended by their uncouth behaviour; he demanded that literature should see life in an
ideal light that would transfigure reality.131

Tot i ser el primer escriptor alemany a rebre el premi Nobel, i malgrat la popularitat de
què va gaudir durant molts anys no solament a Alemanya sinó també a altres països (com
per exemple Itàlia, gràcies a les nombroses traduccions que va realitzar de l’italià, les quals
van afavorir la difusió al seu país de les obres d’autors com Leopardi i Manzoni), Heyse
és avui un autor pràcticament oblidat. N’ha pervingut, tanmateix, la seva teoria sobre la
Novelle i, més concretament, els conceptes de Silhouette (‘silueta’) i Falke (‘falcó’).132
El responsable de la traducció catalana és Josep Lleonart, nebot de Joan Maragall, que
va formar-se literàriament i lingüística a Suïssa i Alemanya, on va viatjar per estudiar-hi
comerç.133 Abans del llibre de Heyse —que les Edicions de la Rosa dels Vents reeditaran
l’any 1936 dins els «Quaderns Literaris»—, Lleonart ja havia versionat altres autors
d’expressió alemanya, com Goethe o Richard Dehmel; posteriorment signarà, entre altres,
una remarcable traducció en vers del Faust, publicada per les Edicions Proa el 1938, en
plena Guerra Civil, amb motiu del desè aniversari de la fundació de l’editorial.134 La
trajectòria de Josep Lleonart com a traductor (marcada per l’esforç per divulgar la literatura
alemanya, des de la romàntica fins a l’expressionista) va desenvolupar-se paraŀlelament a
l’obra pròpia —d’ascendent germànic—, que inclou poemaris (de caire intimista), alguna
biografia i altres treballs de divulgació i, sobretot, noveŀles. L’interès de Lleonart per Heyse
es materialitzarà durant els anys quaranta en dues traduccions més, aquesta vegada en
castellà, llengua en què tradueix exclusivament i forçosa a partir de 1939. La primera,
editada a Barcelona per l’Editorial Apolo135 i datada el 1941, és la versió castellana de Dos
ànimes; la segona, Un hombre sin personalidad, fou publicada l’any 1943 per la mateixa
editorial.136 Dos almas inclou un pròleg del traductor, en què, a més de fer un repàs de la
biografia de Heyse, hi presenta l’escriptor alemany com a «maestro en filigranas de pintor
y de psicólogo». Lleonart en destaca també la «distinción», apreciable «en el asunto, en el
diálogo, en la pureza de la frase, bien lejos del modo nervioso y despreocupado en que ha
degenerado con frecuencia la novelística de más acá»; el compara —per la minuciositat de
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Discurs pronunciat el 10 de desembre de 1910 en l’acte de lliurament del premi Nobel de Literatura.

(Repr. a F renz 1969.)
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Sobre el gènere de la Novelle, vegeu R insum (2000).
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Amb referència a la figura de Lleonart, vegeu C assany (1981) i L lovet (1995).
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Sobre el llibre a Catalunya durant la Guerra Civil, vegeu C rexell (1990: 36).

135

Amb relació a l’Editorial Apolo i el món literari català a partir de 1939, vegeu Molas (1995).
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Paul H eyse , Dos almas, versión directa del alemán y prólogo de José Lleonart, Barcelona, Editorial

Apolo, 1941, coŀl. «Biblioteca “Freya”», i Un hombre sin personalidad, versión directa del alemán por José
Lleonart, Barcelona, Editorial Apolo, 1943, coŀl. «Biblioteca “Freya”».
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pintor— amb Fortuny i el situa «entre las mejores esencias de la literatura del traspaso del
siglo en Alemania, y de la novelística en general».137

3.2.2 La «Coŀlecció Popular “Les Ales Esteses”»138
Entre les iniciatives privades de caràcter popular que van néixer amb la intenció d’omplir el
buit institucional causat per la dictadura de Primo de Rivera, cal fer esment de la «Coŀlecció
Popular “Les Ales Esteses”», que l’escriptor, editor i impressor Aveŀlí Artís i Balaguer va
començar a publicar l’any 1929 des de la Llibreria Renaixement, a Barcelona. La coŀlecció,
orientada a un públic ampli, va oferir més o menys quinzenalment —en una edició barata i
funcional— un total de vint llibres de butxaca, el darrer dels quals, amb data de 20 de març
de 1930, va ser La nacionalitat catalana, d’Enric Prat de la Riba. La distribució dels volumets
d’Artís i Balaguer es feia sobretot per via de subscripcions i lliurament a domicili, un sistema
molt corrent encara a la fi dels anys vint, atesa la sempiterna manca d’una xarxa sòlida
de llibreries. Pel que fa als gèneres, i d’acord amb l’impuls que els autors i els editors del
moment van voler donar a la narrativa, setze dels vint títols que componen «Les Ales Esteses»
són de prosa narrativa (nou noveŀles, sis contes i un assaig). Quant als autors catalans, que
conformen majoritàriament el catàleg, Aveŀlí Artís recull una sèrie de propostes (en alguns
casos editades anys abans) representatives dels diversos moviments literaris que arrenquen
del segle

xix

i que s’estenen fins als anys trenta: al costat de dues obres reconegudes de

Narcís Oller (Julita i La bogeria), hi conviuen noms propis del Modernisme que havien
estat arraconats pel Noucentisme, com Víctor Català i Prudenci Bertrana, i altres autors de
trajectòria menys rutilant com Alexandre Plana o Josep Lleonart. La coŀlecció reserva també
un espai per a escriptors que s’estaven obrint camí en el panorama literari de Catalunya i
que ben aviat esdevindran referents de la literatura catalana; en són dos exemples Carles
Soldevila i Josep M. de Sagarra.
Per acabar d’arrodonir la publicació o, si es vol, per donar-li més consistència, el seu
responsable hi incorpora tres traduccions: Mimí Pinson (1929), llibre de contes del conegut
dramaturg francès Alfred de Musset traduït per Melcior Font; El foc que es revifa malament
(1929), comèdia dramàtica en tres actes del també francès Jean-Jacques Bernard traslladada
al català per Josep Pous i Pagès; i la noveŀla amb ressons faustians i romàntics La meravellosa
història de Pere Schlèmil (1930), versionada per Gustau Llobet. El criteri del director de «Les
Ales Esteses» respecte als llibres traduïts és prou clar: oferir obres estrangeres de qualitat
signades per escriptors traductors d’un cert prestigi que coŀlaboren puntualment en la
coŀlecció, ja que, com gairebé tots els editors de l’època, Artís i Balaguer no disposava de cap
plantilla estable de traductors.
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José L leonart, «Prólogo», a Paul H eyse , Dos almas, 1941, p. 7–17.
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L’article de C aballeria

i

F errer i C odina

i

C ontijoch (2001) oferiex una descripció detallada

d’aquesta coŀlecció.
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La meravellosa història de Pere Schlèmil, versió catalana del llibre publicat l’any 1814
amb el títol de Peter Schlemihis wundersame Geschichte, és obra de l’escriptor i naturalista
alemany d’origen francès Adelbert von Chamisso, pseudònim de Louis Charles Adélaïde
de Chamisso de Boncourt (1781–1838). Format en el Romanticisme, Chamisso va conrear
balades i altres composicions poètiques que s’allunyaven de les formes de pensament
i expressió romàntiques; com a narrador, l’èxit de la noveŀla protagonitzada per Peter
Schlemiel va alinear-lo al costat d’un conjunt d’autors fantàstics (en el sentit més ampli
del terme) d’expressió alemanya, com Fouqué, Arnim i Brentano. Tots ells són escriptors
«célebres por más de una producción en diferentes géneros» que «han probado sus fuerzas
en varios de los de la novela y salido de su empeño airosos», i que és en certa manera «en la
región de lo sobrenatural, o dígase de lo extranatural» on ofereixen «más y mejores muestras
de sí, poblando el país de la fantasía con criaturas nuevas».139 Les narracions fantàstiques de
Chamisso no van tenir la mateixa difusió a la Península que les de Hoffmann; per als lectors
de l’Estat espanyol les seves creacions eren, doncs, poc conegudes, a excepció justament del
llibre Peter Schlemihis wundersame Geschichte, que va donar-li una popularitat considerable
arreu d’Europa. La noveŀla explica la història d’un home que es ven l’ombra (o sigui, l’ànima)
a canvi d’una bossa d’or que sempre estarà plena. Tota aquesta riquesa, però, no el fa feliç,
perquè en vendre’s l’ombra es torna un ésser estrany que tothom defuig. El que hi apunta
de fons és el problema de la identitat, un concepte que comença a qüestionar-se durant el
Romanticisme (Roas 2002: 34).140
Segons les dades que aporten Sílvia Caballeria i Carme Codina (2001: 88), Peter Schlemihis
wundersame Geschichte ja havia estat editada en català el 1894, a càrrec del fulletó del
diari La Renaixensa.141 Així doncs, la versió catalana del relat de Chamisso seria anterior
a la primera traducció castellana documentada, que David Roas (2002: 69) situa el 1899:
Pedro Schlemihl o El hombre sin sombra, traducció de Luis Comulada y Heinrich (Barcelona:
Heinrich y Cía). Sigui com sigui, tant l’una com l’altra devien fer-se ressò de les diverses
versions franceses que en circulaven, la primera de les quals sembla que data de 1838 (Roas:
2202: 69, n. 52): Merveilleuse histoire de Pierre Schlemihl, enrichie d’une savante préface
où les curieux pourront apprendre ce que c’est que l’ombre (París: Brockhaus & Avenariu).
L’impacte del relat de Chamisso no es dilueix amb el temps, i convertit ja en un clàssic de la
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Antonio A lcalá G aliano, «La Novela», La América, núm. 17 (1862). (Repr. a S chneider 1927: 284–

285.)
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E. T. A. Hoffmann va inspirar-se en el relat Peter Shlemihl’s wundersame Geschichte per compondre la

narració «Die Abenteuer der Silvester-Nacht» (inclosa al volum Fantasiestücke in Callots Manier, 1813–1815).
Com explica R oas (2002: 39–40, n. 24), per fer això més evident, a més de proporcionar un interessant joc
intertextual, Hoffmann fa aparèixer Peter Schlemihl com a personatge del seu conte.
141

A. de C hamisso, Historia meravellosa d’en Pere Schlemihl, traducció de Casimir Brugués, Barcelona,

Publicació de la Impremta Renaixensa, 1894, coŀl. «Novelas Catalanas y Estrangeras», vol. iii , p. 1–36.
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literatura fantàstica, continuarà editant-se i reeditant-se (tant en català com en castellà) fins
als nostres dies.

3.3 Les Edicions Proa142
Fundada el 1928 a Badalona per Marceŀlí Antich i Josep Queralt, Proa és una de les editorials
més importants de l’època, i especialment rellevant per al present estudi, perquè, sobretot
des de la coŀlecció «A Tot Vent», es dedica preferentment a la narrativa i es nodreix sobretot
de traduccions. L’empresa s’inscriu en l’etapa paradoxalment fèrtil del directori militar,
en un període en què, abolida o censurada la cultura institucional catalana, el testimoni
passa a les mans de la iniciativa privada, que demostrarà, com diu Castellanos, «que una
cultura no és ni pot ser mai monolítica» (Castellanos 1996: 38). Se situa també en el temps
d’entreguerres, durant el qual s’aspira a una «normalitat» definitiva, lliure de criteris
programàtics unidimensionals; la renovació editorial i, per tant, el pluralisme cultural,
semblen haver entrat en un procés imparable, que va transformant el panorama de les
lletres catalanes —malgrat les dificultats econòmiques de determinades empreses, de
vida efímera. Tot això, en un context cada vegada més competitiu que no permet obviar la
dimensió empresarial dels projectes que s’endeguen i que obliga els editors a fer un esforç
de connexió amb el públic, que té la facultat de triar i que d’aquesta manera avança també
cap a una certa normalització.
Superada la polèmica entorn de la noveŀla i, per tant, en un ambient favorable, l’aparició
de la coŀlecció «A Tot Vent», dirigida per Joan Puig i Ferreter (uns dels noveŀlistes més
destacats del període i, segurament, també el més discutit), «representarà la coronació dels
afanys per impulsar cap a la normalitat el gènere, des de llocs que no eren precisament
els del poder cultural» (Manent 1978: sense paginació). La vocació d’«A Tot Vent» —així
com de les altres coŀleccions que l’editorial anirà posant en marxa amb els anys: «Històries
curtes», «Els d’Ara», «Oreig», «El Camí» i «Grumet»— és clarament pedagògica. Partint d’uns
criteris majoritaris i en certa manera populistes, es proposa difondre la lectura en català i
cobrir, des de la independència, les nombroses llacunes que existien i que, en alguns casos,
eren fruit de la «veda» o, si es vol, de les restriccions que havien aplicat algunes empreses
editorials. Sigui com sigui, «A Tot Vent» gaudirà d’un èxit comercial notable i d’un públic
variat i fidel que permetrà fer tiratges importants.
Com ja he apuntat, el catàleg de la primera època d’«A Tot Vent» conté principalment
traduccions de narrativa forana. De les noranta-dues noveŀles que va oferir la coŀlecció, tan
sols vint-i-dues són d’autors catalans —entre els quals es compten la majoria de guanyadors
del prestigiós Premi Crexells—; els altres títols corresponen a escriptors estrangers
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Sobre les Edicions Proa, vegeu, entre altres, M anent (1978), A rnau (1987: 18) i C aballeria i F errer i

C odina i C ontijoch (1994: 93–94).
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(concretament quaranta-cinc). La tria dels llibres traduïts obeeix a la declaració de principis
següent, que pot llegir-se en un dels catàlegs de les Edicions Proa:
Una antologia de la noveŀla clàssica i moderna universals. Les millors obres estrangeres
traduïdes pels millors escriptors catalans. Les més importants noveŀles del nostre
temps. Cap sectarisme, cap exclusivisme. Del catòlic Baring al comunista Bogdànov,
del cristià Dostoiewski al sensualisme de Proust, totes les formes del pensament són
acceptables en la nostra coŀlecció mentre siguin encarnades en una intensa i pura obra
d’art.143

Amb l’aspiració d’esdevenir «una gran coŀlecció europea de noveŀles digna germana
de la “Nelson” francesa i la “Tauchnitz” anglesa», «A Tot Vent» confecciona un florilegi
de la noveŀla universal, en què tenen cabuda els russos i els grans narradors del segle xix
(Dickens, Balzac, Scott…); autors com Huxley, Moravia, Proust i Woolf, pertanyents a una
nova fornada de noveŀlistes que podien servir de model als escriptors catalans, i algun altre
nom relegat avui a l’oblit. El resultat és un catàleg eclèctic —que raneja en l’amalgama—,
compost d’alguns títols traduïts per primer cop a la Península, de versions fetes generalment
a partir de l’original i acompanyades sovint de pròlegs remarcables i definidors de la línia
editorial.
La selecció dels autors d’expressió alemanya que Proa publica fins a 1938 segueix
bàsicament les mateixes coordenades. Els deu títols de narrativa germànica que edita en
un lapse de nou anys poden dividir-se en quatre grans grups: narradors del

xix

(E. T. A.

Hoffmann, per exemple, un clàssic del gènere fantàstic); referents del tombant de segle com
Arthur Schnitzler, que, sobretot per via de la crítica francesa, s’erigeix en un exponent de
la noveŀlística més actual, tant pel que fa al vessant psicològic com al vessant formal de les
seves obres; escriptors contemporanis que els traductors presenten com a primeres figures
de la narrativa germànica moderna; i, finalment, llibres de gran èxit comercial, que arriben
a Catalunya referendats per nombroses traduccions. L’espectre és, doncs, ampli i variat; no
inclou, tanmateix, una sèrie d’autors capitals en el desenvolupament de la noveŀlística en
llengua alemanya del segle xx , alguns dels quals sí que van ser traduïts al castellà durant
els anys vint i trenta: Heinrich Mann, Thomas Mann o Hermann Hesse, per citar només tres
noms. L’allau de títols per versionar al català, les limitacions de l’empresa i, en últim terme,
el criteri dels editors o dels traductors mateix (s’hauria de considerar cada cas particular)
poden justificar aquests buits, alguns dels quals començaran a cobrir-se al catàleg de la
tercera època de les Edicions Proa, a partir ja de 1964.
Fora de coŀlecció, Proa va editar vuit obres, entre les quals cal destacar Res de nou a
l’oest, d’Erich Maria Remarque, nom amb què és conegut Erich Paul Remark (1898–1970).
«Un escriptor?», es preguntava Carles Soldevila a la revista D’Ací i d’Allà l’octubre de 1929.
«D’ara endavant sí, un escriptor d’envergadura mundial», responia ell mateix; «però fa pocs
143

Repr. a M anent (1978: sense paginació).
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dies un ex-combatent com molts d’altres que no havia revelat cap especial preparació per
a la literatura», i que amb la seva segona obra —anteriorment havia publicat només Die
Traumbude: Ein Künstlerroman (1920)— va commoure el món «amb una simple i verídica
evocació de la gran guerra». En efecte: Im Westen nichts Neues, «sota el laconisme marcial
d’aquest comunicat que va repetir-se dies i dies»,144 explica la història de la Primera Guerra
Mundial des de la perspectiva d’un soldat ras, Paul Bäumer, un jove de dinou anys que
s’allista voluntàriament a l’exèrcit i és enviat al front. Gràcies a la sinceritat i a la humanitat
amb què s’hi exposen els fets, el llibre s’erigeix en un aŀlegat en contra de la barbàrie i
de l’absurditat de la guerra, i en una de les noveŀles antibèŀliques més significatives de la
República de Weimar.
Im Westen nichts Neues va publicar-se al Vossische Zeitung durant el novembre i el
desembre de 1928, en forma de fulletó. El 31 de gener de 1929 n’apareix el llibre, que al
cap de quatre mesos assoleix ja els cinc-cents mil exemplars; tot just un any i mig després
d’haver-se editat, la noveŀla s’havia traduït a més de vint idiomes i havia obtingut vendes
milionàries arreu. Aquest èxit «sense precedents en la història del llibre»145 —manllevant les
paraules de Joan Alavedra, que en signa la versió catalana— té la seva rèplica a Catalunya: el
1929 mateix Proa treu al mercat la primera edició de Res de nou a l’oest, de la qual farà tres
reimpressions, a la darrera de les quals s’indica que el nombre d’exemplars editats arriba
als vint mil; el 1931 n’apareix una edició econòmica; i el 1938 se’n fa encara una tercera
edició.146 La traducció d’Alavedra succeeix la versió francesa i la versió espanyola,147 que el
crític Just Cabot qualifica de «barroera», «plena d’inexactituds, supressions per negligència i
fragments completament ininteŀligibles». De la catalana destaca, en canvi, l’«estricta fidelitat
al text», i n’elogia la capacitat per compensar «la manca en català d’un lèxic casernari propi
i d’un argot de guerra».148
Joan Alavedra, sempre amatent a l’actualitat literària de l’àmbit germànic, seguirà la
trajectòria tot just encetada de Remarque i la repercussió de la seva obra. Aquest interès es
fa patent en dos articles apareguts a Mirador pel desembre de 1930: el primer, del dia 11,
és un comentari sobre la versió cinematogràfica que Lewis Milestone va realitzar del llibre
de Remarque. A més d’evidenciar el ressò internacional que Im Westen nichts Neues havia
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C. S. (Carles S oldevila ), «Erich Maria Remarque: un ex-soldat commou el món amb una simple i

verídica evocació de la gran guerra», D’Ací i d’Allà, vol. xviii , núm. 142 (octubre 1929), p. 344.
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Joan A lavedra , «El segon llibre de Remarque: La tornada», Mirador, núm. 98 (18–xii –1930), p. 4.

146

Al catàleg de la biblioteca de la Universitat de Girona, hi consta el títol següent: Una generació destruïda

per la guerra: narració d’escenes viscudes pel soldat alemany Erich Maria Remarque i descrites en el seu famós
llibre Res de nou a l’oest, una traducció íntegra i directa de l’alemany per Joan Alavedra, Badalona, Proa,
1935. (Tot i que no n’he pogut consultar cap exemplar, és probable que es tracti d’una nova impressió de Res
de nou a l’oest.)
147

Erich María R emarque , Sin novedad en el frente: novela, traducción del alemán por Eduardo Foerstch

y Benjamín Jarnés, Madrid, España, 1929.
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Just C abot, «E. M. Remarque, Res de nou a l’oest (traducció de Joan Alavedra)», Mirador, núm. 48 (26–

xii –1929), p. 4.
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tingut en un espai molt curt de temps, la crònica d’Alavedra ofereix una encertada definició
de l’estil de la noveŀla:
Remarque —i aquesta és una de les causes de l’èxit popular del llibre— adoptà de la
tècnica cinematogràfica la llibertat en la mobilitat de les escenes i escriví l’obra amb
un estil telegràfic, de gran intensitat plàstica, que li serví, com una pantalla, no per
«explicar», sinó per a «projectar» les coses amb la bella nuesa de la veritat. La gent ha
llegit les escenes de l’obra com qui veu un film.149

El segon article, amb data de 18 de desembre, està dedicat a la nova creació de Remarque,
Der Weg zurück, «la noveŀla de la generació de la post-guerra», comenta Alavedra, que
afegeix: «És el camí del soldat que torna del front al seu poble, a la tasca de cada dia, i
es troba en un món que li ha esdevingut estranger».150 Cal dir que Der Weg zurück no va
arribar a traduir-se al català.
La següent aposta de les Edicions Proa en l’apartat de narrativa germànica és un altre
autor popular a Alemanya i Àustria —el seu país natal—, que a mitjan anys vint comença a
expandir-se amb força per Itàlia, Anglaterra i França i tot just arriba a la Península. Es tracta
de Stefan Zweig (1881–1942), un dels escriptors més influents i característics d’avantguerra
tant en el vessant narratiu com en el vessant d’assagista i de biògraf. Tot i que el 1901 s’havia
donat a conèixer en l’àmbit de parla alemanya amb un recull de poemes (Silberne Seiten),
i malgrat que el 1904 s’estrena com a narrador amb el llibre Die Liebe der Erika Ewald, i
l’any 1907, com a dramaturg amb l’obra Tersites, es pot dir que, fins ben entrada la dècada
dels vint, Zweig era un autor gairebé desconegut a la resta d’Europa. La seva entrada a
Catalunya es produeix el 1929, amb la publicació, impulsada per les Edicions Proa, de la
Novelle Amok, seguida de la narració Vint-i-quatre hores de la vida d’una dona, totes dues
incloses al volum 136 de la «Biblioteca A Tot Vent». Cal matisar, però, aquesta informació:
quatre anys abans, el 1925, La Revista havia publicat la traducció al català d’un article de
Stefan Zweig: «Comentari a Almanac sobre T. Wegner»,151 que versa sobre Arnim T[heophil]
Wegner (1886–1978), escriptor i pacifista, amb qui Zweig —que arran de la Primera
Guerra Mundial va fer igualment un gir cap als moviments pacifistes i va erigir-se en un
defensor «de la comunitat inteŀlectual d’Europa»— tenia força punts en comú.152 Per tant,
la localització d’aquesta traducció fa variar en uns anys la cronologia de la introducció de
Zweig a Catalunya.
Amok (narració publicada per primer cop en alemany el 1922) i Vint-i-quatre hores
de la vida d’una dona (apareguda l’any 1927 amb el títol de Vierundzwanzig Stunden aus
149

Joan A lavedra , «Res de nou a l’oest», Mirador, núm. 97 (11–xii –1930), p. 6.

150

Joan A lavedra , «El segon llibre de Remarque: La tornada», Mirador, núm. 98 (18–xii –1930), p. 4.

151

Stefan Zweig , «Comentari a Almanac sobre T. Wegner», La Revista, vol. xi , núm. 231 (1925), p. 140. (No

hi consta el nom del traductor.)
152

L’impacte del conflicte bèŀlic en l’ànim de l’escriptor es reflecteix en la seva obra teatral Jeremias

(1917).
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dem Leben einer Frau) inauguren la sèrie «Històries Curtes» de la coŀlecció «A Tot Vent».
Com assenyalava Just Cabot des de la seva tribuna de Mirador,153 aquesta nova coŀlecció
(juntament amb els volums que editava La Mirada, de Sabadell) havia de fer callar les veus
d’aquells qui, d’un temps ençà, es planyien que a penes s’escrivissin i es publiquessin contes
en català. (Si es pensa, per exemple, en el predomini dels gèneres breus durant l’etapa
hegemònica noucentista, podria dir-se que aquesta mena de reivindicacions revelen el
moviment pendular o, si es vol, cíclic de la història, en aquest cas de la història literària.) En
el mateix article, el crític reconstrueix el camí que van recórrer les obres de Stefan Zweig
fins que van atènyer Catalunya, i explica que van ser les traduccions franceses les que van
donar a conèixer l’escriptor austríac al públic d’aquí. Un cop més s’evidencia el paper cabdal
que durant molts anys va tenir el sistema literari francès —més que no pas el castellà— a
l’hora de posar en contacte els lectors catalans amb les lletres alemanyes. Tornant a Zweig,
el primer que se’n va traduir a França van ser els assaigs; el 1927, però, apareix ja la versió
en francès d’Amok, inclosa en un volum que consta també de Lettre d’une inconnue i de
Les Yeux du Frère éternel.154 La traducció és deguda a Alzir Hella i Olivier Bournac, i va
acompanyada d’un prefaci de Romain Rolland, escriptor i musicòleg francès amb el qual
Zweig va fer amistat a Suïssa durant la guerra i a qui fins i tot va dedicar una biografia
(Romain Rolland: Der Mann und das Werk, 1921). Pel que fa a les traduccions castellanes,
la primera versió d’Amok que he localitzat sembla que data de 1931.155 I una altra dada:
d’acord amb la «Nota a la segona edició» catalana d’Amok, apareguda el 1968 i signada per
Joan Oliver —que dirigia llavors la coŀlecció—, la versió catalana de Vint-i-quatre hores de la
vida d’una dona publicada el 1929 «fou la primera feta en una llengua llatina».156
Jesús Ernest Martínez Ferrando —literat i historiador nascut a València el 1891, de qui ja
he parlat amb motiu de la traducció de Michael Kohlhaas, de Kleist— és l’encarregat, sota
el guiatge de les Edicions Proa, de traslladar i d’introduir la narrativa de Zweig a l’àmbit
catalanoparlant. Martínez Ferrando encapçala el volum d’«A Tot Vent» amb un complet
exordi que li serveix per traçar el perfil biogràfic i literari de l’escriptor vienès, al qual a
partir d’aleshores s’aŀludirà sovint, sobretot a les publicacions periòdiques, amb l’epítet
«l’autor d’Amok» —fet que dóna una idea aproximada de l’eco que va tenir aquest relat, del
qual es va arribar a fer alguna versió cinematogràfica, que va poder veure’s a les pantalles
catalanes cap a 1936 i va contribuir a la popularització de l’obra de Zweig arreu d’Europa.157
En l’esmentat pròleg, el traductor, que demostra conèixer a fons la trajectòria de l’autor que
153

Just C abot, «Stefan Zweig, Amok, seguit de Vint-i-quatre hores de la vida d’una dona (Biblioteca “A tot

vent”)», Mirador, núm. 30 (22– viii –1929), p. 4.
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Stefan Zweig , Amok, ou le Fou de Malaisie, suivi de la Lettre d’une inconnue et des Yeux du Frère éternel,

traduits de l’allemand par Alzir Hella et Olivier Bournac, préface de Romain Rolland, París, Stock, Delamain
et Boutelleau, 1927.
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Stefan Zweig , Amok, traducción del alemán de Koellen y Catalan, Madrid, Compañía General de Artes

Gráficas, (1931), coŀl. «Ediciones Hoy».
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Joan Oliver , «Nota a la segona edició», a Stefan Zweig , Amok, traducció de l’alemany per J. E. Martínez

Ferrando, Barcelona, Edicions Proa, 1968, coŀl. «Biblioteca A Tot Vent», núm. 136, p. 25.
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Vegeu R. T. M. (Rafael Tasis i M arca ), «Un llibre de Stefan Zweig», Mirador, núm. 378 (1936), p. 6.
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l’ocupa, es queixa significativament del retard amb què van aparèixer les primeres versions
en francès d’algunes de les noveŀles i d’alguns dels estudis biogràfics i crítics de Zweig,
una demora que qualifica de «negligència […] ben injusta i fins matisada d’ingratitud».158
Martínez Ferrando fa també una anàlisi de les Novellen traduïdes, i destaca la capacitat
de penetració psicològica, la saviesa narrativa de Zweig i la influència, en les trames i els
personatges, de la psicoanàlisi freudiana:
Aquestes noveŀles són narracions de trama densa i espessa, però també condensada,
concisa, malgrat la crispació dramàtica que pugna sovint en el curs de l’acció. Enmig
de la passió arborada observem, però, l’escriptor dotat d’un gran talent analitzador,
calculador, ordenador i sobretot essencialment artista, força curós de proporció.
Els personatges de les noveŀles de Zweig es belluguen i caminen amb dificultat, com
fent bots i tombarelles entre els filets freudians que els lliguen. Martiritzats per llur
passió exaltada, sembla que els repugna de parlar de l’ànima i de l’esperit. Sempre van
empesos per una força obscura que els obliga a seguir llur destí en aquest món ple de
misteri.
[…]
I, mentre la narració […] avença amb personatges d’aquest sentir, les pàgines del
llibre en esclatar els conflictes semblen envermellir-se, encendre’s al contacte de la
lluita passional que mantenen aquells. I el lector la segueix amb un interès viu, despert,
tens… però a la fi observa que darrera tot allò no hi ha, ni de bon tros, el rampell
epilèptic dostoievskià, sinó l’art escrupulós, minuciós, elegant, d’un escriptor de saló,
no burgesament irònic, però ple d’afecte humà, de fraternal simpatia, de pietat, i que ha
arribat a comprendre i sentir per la inteŀligència.159

La referència a la noveŀla russa es repeteix en la crònica literària de Just Cabot a Mirador:
Davant la violència de la passió, els protagonistes perden tot control inteŀligent i
s’ensorren a l’abisme. La noveŀla russa ja ens havia acostumat a aquesta psicologia
dels decaiguts contents de llur decaïment. Però allò que en els russos era simplement
resignació, en Zweig pren un aire de protesta contra l’ordre, la societat, les conveniències
i la recerca d’una finalitat a la vida.

Al final de l’article, Cabot considera molt breument els encerts i els desencerts de la
traducció de Martínez Ferrando. (El comentari és, en certa manera, la reiteració d’un
seguit de llocs comuns a què recorren sovint els crítics literaris quan han de referir-se a un
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Jesús Ernest M artínez F err ando, «Pròleg», a Stefan Zweig , Amok, seguit de Vint-i-quatre hores de

la vida d’una dona, Badalona, Edicions Proa, 1929, coŀl. «Biblioteca A Tot Vent. Històries Curtes», núm. 136.
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Jesús Ernest M artínez F errando, «Pròleg», a Stefan Zweig , Amok…, 1929.
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text traduït.) Atès que no pot comparar l’original amb la versió catalana —perquè no sap
alemany—, es limita a fer algunes apreciacions de tipus lingüístic:
No podem, és clar, dir res sobre la fidelitat de la versió que Ernest Martínez Ferrando ha
fet de les dues noveŀletes de Zweig. Es llegeixen planerament, perquè la prosa d’aquest,
barreja estranya de tumulte i de lucidesa, se’n duu al lector planes enllà. El traductor
ha reeixit a donar moviment i plàstica a la seva traducció. De tant en tant, però, alguna
incorrecció de llenguatge, algun gerundi sobretot, us donen un sotrac.160

Tres anys després que es publiquessin les dues traduccions de Martínez Ferrando, les
Edicions Proa donen a llum la versió catalana d’una altra Novelle de Stefan Zweig, en la
línia de difondre el corpus d’un autor de projecció ascendent. La narració escollida per al
número 46 de la «Sèrie Estrangera» de la coŀlecció «A Tot Vent» és Phantastische Nacht,
editada deu anys abans juntament amb «Amok», «Brief einer Unbekannten» i «Die Frau und
die Landschaft». En aquest cas la traducció s’encomana a Pau Cirera, coŀlaborador també
de la Llibreria Catalònia161 i de l’Editorial Atena.162 La presència de Stefan Zweig al catàleg
de Proa es completa amb la publicació de Tolstoi (1930), una biografia crítica de l’escriptor
rus que havia aparegut el 1928 dins el tercer volum d’una sèrie titulada Die Baumeister
der Welt; aquest volum, encapçalat eloqüentment amb l’epígraf Drei Dichter ihres Lebens,
està dedicat a Casanova, Stendhal i Tolstoi. La versió catalana és a cura d’Alfred Gallard,
escriptor, periodista i traductor ocasional —com gairebé tots els traductors literaris de
l’època— de l’alemany i l’anglès.
Per acabar de traçar el perfil de la recepció de Stefan Zweig a Catalunya —i encara
que el present estudi estigui focalitzat en la narrativa—, voldria comentar succintament
la traducció al català d’una de les seves peces teatrals:163 Das Lamm der Armen (1929),
«tragicomèdia en tres actes i nou quadros», que explica la relació de Paulina Fourès amb
Napoleó Bonaparte, el fonament històric de la qual es troba, com s’indica a la versió d’Antoni
Molinas, «en la majoria de narracions d’aquella època, detallant-se molt especialment en
les Memòries de la Duquessa d’Abrantès».164 El text de l’obra, que va estrenar-se al Teatre
Català Novetats la nit del 21 d’abril de 1931, va ser publicat l’any 1932 per la Casa Patuel
de Mataró; l’edició inclou una fotografia del muntatge i els noms dels actors i de les actrius
que hi van participar. Si es fa cas a la crítica que Joan Cortès va publicar a Mirador, la
160

Just C abot, «Stefan Zweig, Amok, seguit de Vint-i-quatre hores de la vida d’una dona (Biblioteca “A tot

vent”)», Mirador, núm. 30 (22– viii –1929), p. 4.
161

Cirera és coautor de la traducció següent: Leònidas A ndreiev, Vida i mort del reverend Vasili Fivieski,

traducció directa del rus per B. Marcoff i Pau Cirera, Barcelona, Catalònia, (193-?), coŀl. «Biblioteca Univers»,
núm. 36.
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Zweig es refereix a la seva experiència com a autor teatral al llibre autobiogràfic Die Welt von Gestern:

Erinnerungen eines Europäers (2001: 189–207).
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Stefan Zweig , L’ovella del pobre, tragicomèdia en tres actes i nou quadros, traducció catalana per Antoni

Molinas, Mataró, Casa Patuel, 1932, coŀl. «Biblioteca Llanas», núm. viii .
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presentació al públic de Barcelona del vessant teatral de Zweig va decebre amb escreix les
expectatives de tots aquells qui coneixien en l’escriptor austríac «l’agudíssim percaçador
d’ànimes, l’atent observador, l’anotador implacable, l’apassionat i viu comentarista». Les
virtuts del noveŀlista, de l’assagista i del crític, diu Cortès, «han desaparegut completament»
en aquesta «eixarreida i ensopida obra», «plagada dels llocs comuns més usats, enfilats en
uns parlaments inacabables, situacions puerils i complicacions gratuites». El desencís és
tan gran que l’article acaba planyent el Teatre Novetats per haver de recórrer a traduccions
d’aquest estil que compensin la falta d’originals en català, i conclou: «Ens constarà molt de
perdonar-li l’haver-nos fet conèixer aquest costat de la producció de Stephan Zweig, que, en
veritat, no ens imaginàvem pas».165
A partir de 1932 els llibres de Stefan Zweig deixen de traduir-se al català, i el públic
lector ha de recórrer, un altre cop, a dues llengües veïnes: el francès i el castellà. Rafael
Tasis i Marca comenta, per exemple, que ha llegit en francès Die Heilung der Geist (1931) —
dedicat a Mesmer, Baker-Eddy i Freud—, «tot i conèixer prou les males arts dels traductors
francesos»,166 i dos anys després ressenya la traducció castellana de la trilogia La lucha
contra el demonio (Der Kampf mit dem Dämon, 1925), publicada per Apolo i centrada en les
figures de tres escriptors del segle

xix :

Hölderlin, Kleist i Nietzsche.167 L’Editorial Apolo i

Juventud —totes dues amb seu a Barcelona— seran, precisament, les principals editores de
Zweig en castellà en el transcurs de la dècada dels trenta i en dècades posteriors (sobretot
durant la postguerra). En vista d’aquest estat de les coses, Tasis i Marca es plany, el 1934,
que llibres com La lucha contra el demonio —«que vol ésser “un triple acord de l’esperit
creador”, fa conèixer i respectar l’obra de tres grans literats alemanys» i «suggereix moltes
idees i reflexions sobre l’art i sobre la vida»—, «ja no sigui possible de traduir-los i publicarlos en català».168 La queixa del crític de Mirador recull la preocupació, latent des del final de
la dictadura, per la situació que travessava aleshores el món editorial català:
És un fet que abans de caure la Dictadura minvà l’interès general del nostre públic
per les edicions catalanes de tota mena d’obres. Aquest retrocés començat devers
1929, ha pres en els darrers temps proporcions alarmants, per mor de la vivacitat de
la lluita política, la qual mena la majoria de compatriotes a l’activitat pública i a la sola
devoració dels periòdics, lliures ara, sortosament, de tota censura i abans amordaçats i
disminuïts en grans proporcions.

El text pertany a una carta del Secretariat d’Editors Catalans, un organisme que va crear-se
el 1934 «per a reaccionar d’una manera eficient contra aquesta davallada» i per «promoure
165

Joan C ortès , «“L’ovella del pobre”, de Stephan Zweig, traducció d’Antoni Molinas (Teatre Novetats)»,
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Rafael Tasis i M arca , «Freud, vist per Zweig», Mirador, núm. 159 (1932), p. 6.
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entre els òrgans de Govern i entre el poble de Catalunya una política de foment del llibre
nacional, salvadora».169
A pesar dels alts i baixos que en el transcurs dels anys vint i trenta experimenta el mercat
del llibre en català, i al marge de les polèmiques periodístiques —senyal, cal dir-ho, de la
vitalitat del sistema literari— que susciten aquestes fluctuacions, Proa continua fidel al seu
objectiu de publicar les «més importants noveŀles del nostre temps». D’acord amb aquest
principi, l’any 1929 la coŀlecció «A Tot Vent» dóna a conèixer un noveŀlista que, segons l’assaig
que encapçala la traducció, «apareix traduït per primera vegada al català i que encara no
ho ha estat en cap altre idioma europeu».170 El dit escriptor, de qui al pròleg es destaca que
«s’ha arrenglerat entre les primeres figures de la noveŀla alemanya més moderna», és Frank
Thieß (1890–1977), la producció del qual —iniciada amb Der Tod von Falern: Roman einer
sterbenden Stadt (1921) i Die Verdammten (1923), el primer llibre que va donar-li una certa
projecció— inclou des de noveŀles de tema amorós fins a Tatsacheromane basades en fets
històrics. L’autor de la versió catalana i del preàmbul a què acabo de referir-me és Alfred
Gallard, de qui al volum d’«A Tot Vent» s’esmenten les dues obres que va publicar com a
escriptor: el recull de contes Aquella tardor (1920) i la noveŀla La jove de câ l’Arbejà (1922).
(L’aŀlusió a l’obra pròpia de Gallard és una manera de subratllar que les traduccions que
publiquen les Edicions Proa es confien a escriptors catalans d’un cert renom; la figura del
traductor escriptor, doncs, continua essent preponderant.)
Del corpus de Thieß es tradueix Frauenraub, noveŀla apareguda en alemany el 1927, tot
just dos anys abans que se’n publiqui la versió catalana, que porta per títol Dona raptada. El
llibre és una mostra de la sèrie d’obres en què l’autor alemany aborda situacions conflictives
de diversa índole (sovint referides a la sexualitat), posant l’accent en la descripció psicològica
dels personatges. Perquè els lectors no reculin davant l’«estil personal i fort, molt viril» que
caracteritza el noveŀlista, Alfred Gallard s’afanya a explicar que Frank Thieß
ama la profunditat i s’esforça a dir les coses més complexes i més atrevides amb la
màxima naturalitat. «Dona raptada» n’és una prova. Aquest llibre podia ésser molt més
atrevit i sobretot molt més perillós en els detalls del que realment és. Però Thiess no va
als detalls dels arguments sinó més aviat a la profunditat del cas. La seva psicologia no
és superficial.

Per al traductor, Dona raptada és també un exemple de la influència de Nietzsche sobre la
joventut inteŀlectual alemanya, i un paradigma de les qualitats de la noveŀlística germànica,
bàsicament per «la contenció i els raonaments que en els instants culminants del llibre
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s’imposen a l’acció i l’ofeguen», un detall inequívoc, diu, «que es troba gairebé sempre en la
majoria dels autors alemanys».171
Si Frank Thieß tenia trenta-nou anys quan Proa l’introdueix a Catalunya, l’escriptor
que un any després, el 1930, és incorporat al catàleg de traduccions de l’alemany de la
«Biblioteca A Tot Vent» n’havia complert ja seixanta-vuit. Em refereixo a Arthur Schnitzler
(1862–1931), la faceta de narrador del qual no es dóna a conèixer en l’àmbit catalanoparlant
fins a la dècada dels trenta —com ja he explicat amb motiu de la publicació de La senyoreta
Elsa (1931). Les Edicions Proa es decanten per una narració curta de Schnitzler apareguda
originàriament el 1901, Frau Berta Garlan, i en confien la versió catalana a Jesús Ernest
Martínez Ferrando, que, com he explicat anteriorment, ja havia coŀlaborat amb l’editorial
traduint una Novelle d’un altre autor austríac, Stefan Zweig. El volum d’«A Tot Vent» conté
un preàmbul signat pel traductor, una pràctica força habitual de la coŀlecció, i molt útil,
no cal dir-ho, per comprendre i contextualitzar la recepció de la narrativa germànica en
el sistema literari català. Del text introductori de Martínez Ferrando, en reprodueixo el
passatge següent, una bona presentació del relat de Schnitzler:
De la noveŀla que donem a conèixer al públic català, La senyora Berta Garlan, s’ha
dit que és la Madame Bovary austríaca. No cal aguditzar molt per a fer aquesta
comparació; aviat hom recorda la famosa noveŀla de Flaubert. Però en La senyora
Berta Garlan l’ofegadora vida provinciana no constitueix el factor principal de l’obra;
el temperament ingenu de la protagonista posseeix un relleu de primer terme, amb la
seva delicada sensibilitat femenina, amb la seva inexperiència del món, amb la seva
iŀlusió amorosa arborada durant uns quants dies de primavera, amb la seva deliciosa
gaucherie i limitació.172

És precisament la comparació amb Arthur Schnitzler i amb alguns altres representants
destacats de la narrativa germànica el que avala la traducció editada per Proa l’any 1932:
Golovin, de Jakob Wassermann (1873–1934), un noveŀlista que, segons l’opinió de Pau
Cirera —responsable de la versió en català—, «pertany a aquesta generació d’homes que
per ells sols omplen una de les èpoques més brillants de la literatura alemanya» i que pot
coŀlocar-se «al costat de Tomas Mann, Arthur Schnitzler, Stefan Zweig i d’altres d’aquesta
envergadura».173 Wassermann va ser, en efecte, un dels autors de més èxit a Alemanya
durant les primeres dècades del segle xx , sobretot entre 1920 i 1933 (any que, com és sabut,
marca un punt d’inflexió en la trajectòria vital i literària d’una llarga llista d’escriptors de
l’àrea d’influència germànica). Autor prolífic influït per Dostoievski i interessat especialment
a mostrar el tramat psicològic dels seus personatges, Wassermann va irrompre al panorama
171
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literari amb la noveŀla Die Juden von Zirndorf (1897), que versa sobre la identitat jueva, un
tema que reprendrà a l’assaig autobiogràfic Mein Weg als Deutscher und Jude (1921), que
tracta del desig —i de la impossibilitat— de ser, alhora, jueu i alemany. Amb noveŀles com
Caspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens (1908) i Das Gänsemännchen (1915) va acabar
d’assentar-se en el panorama de les lletres alemanyes.
Golovin, noveŀla inclosa al cicle Der Wendekreis (1920–1924), és, segons Pau Cirera, «una
mostra ben reeixida» de la producció de Wassermann, que el traductor defineix d’aquesta
manera:
D’estil sobri i cenyit —per bé que no massa polit—, de tècnica perfecta, i dotat d’un
agut poder d’observació sobre les coses i els homes, Jakob Wassermann resulta sempre
interessant per la vivacitat i l’agilitat que sap imprimir als seus diàlegs, i també per
la narració —en la qual exceŀleix d’una manera pròpia d’un mestre—, incrustada de
tant en tant […] de descripcions de paisatge que són un model acabat d’austeritat i
d’objectivitat.174

D’acord amb la línia editorial de la «Biblioteca A Tot Vent», amb aquesta noveŀla es fa
efectiva la incorporació a Catalunya d’un altre autor rellevant de la literatura alemanya
contemporània, que pot atreure el públic en general i «els nostres homes de lletres en
particular», diu Cirera, que així «tindran, si més no, una idea d’una altra figura de la
noveŀlística germànica moderna, bastant desconeguda fins ara a la nostra terra».175 Golovin
és, de fet, la primera obra de Jakob Wassermann que es tradueix al català. En castellà, l’any
1931 s’havia publicat El escándalo del hidalgo Emeodo,176 i el 1935 apareix El hombrecillo de
los gansos,177 llibre publicat per Apolo, la mateixa editorial que dóna a conèixer la primera
versió castellana de Golovin (1937).178 De la dècada dels trenta data també la traducció de la
biografia Cristóbal Colón, el Quijote del Océano.179
Un altre autor alemany que figura al catàleg de l’editorial és Leonhard Frank (1882–
1961), que comparteix amb Wassermann la popularitat al seu país d’origen, especialment
durant el període d’entreguerres. Frank, escriptor autodidacte l’estil del qual bascula entre
l’expressionisme i el realisme, s’abeura sovint en la pròpia experiència vital (la seva primera
noveŀla, per exemple, titulada Die Räuberbande i publicada el 1914, és en part autobiogràfica);
segons Josep Climent —autor de la versió catalana—, es tracta d’«un d’aquests pocs artistes
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que havent passat per l’escola del treball manual i del sofriment, n’ha sabut guardar per
al seu art un sentit intensament real, de veritat i de vida, que dóna als seus personatges un
caient humà i inalterable».180 Personatge de conviccions socialrevolucionàries i pacifista
convençut, Leonhard Frank va fugir a Suïssa durant la Primera Guerra Mundial; després del
conflicte bèŀlic va tornar a Berlín, d’on va haver d’emigrar novament el 1933. Com alguns
dels seus compatricis, va anar a raure a Hollywood, on va treballar de guionista per a la
Warner Brothers fins a 1945.
El nom de Frank arriba a Catalunya precedit de nombroses traduccions a diverses llengües
europees, incloses la francesa i la castellana. Del conjunt de la seva producció, el 1933 se’n
tradueix al català la noveŀla curta Karl und Anna (1927), una Heimkehrer- erzählung que
testimonia «la misèria moral que arrosseguen tots els qui s’han salvat de la mort, tots aquells
que les bales i les malalties han estalviat». Potser amb «un xic de romanticisme, ben propi
del temperament alemany, però certament ben lluny del de l’Alemanya imperialista»,181 el
llibre exposa el triomf de l’amor sobre el militarisme i l’esperança en un món nou i millor.
Igual que altres obres de Leonhard Frank,182 l’any 1929 Karl und Anna s’havia adaptat a la
representació dramàtica, tal com ho explicava Josep Climent al pròleg a la seva traducció:
La noveŀleta que ara donem a conèixer s’ha publicat també en forma de drama en quatre
actes, executat amb molt d’èxit als països de parla alemanya i a França, traduït per JeanRichard Bloch.183 Els judicis de la crítica li han estat arreu francament favorables.184

Aquests antecedents, sumats a l’eco de les traduccions castellanes presents al mercat
literari de la Península des de 1930 (Carlos y Anna i El burgués),185 auguraven al llibre una
bona acollida del públic fidel al catàleg divers de la «Biblioteca A Tot Vent».
L’eclecticisme de la coŀlecció s’evidencia en la tria de la noveŀla Brackwasser (1928),
de l’escriptor i periodista Heinrich Hauser (1901–1955), «un autor el nom del qual potser
no hagi sonat mai a Catalunya»,186 reconeix Carles Magrinyà, responsable de la traducció
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catalana, que es publica el 1933 amb el títol d’Aigua salada. Hauser és conegut «com a
narrador […] de coses de mar»; és per aquest motiu que Proa decideix incorporar-lo a la
llista d’autors estrangers:
Catalunya, que compta amb una llarga tradició marinera, no pot dir que ni en noveŀla ni
en poesia tingui abundància d’obres d’aquest aire, més aviat n’està mancada. Aquesta
raó bastaria per incorporar Aigua salada a la literatura catalana.187

Magrinyà no s’està d’advertir als lectors que el llibre no ofereix ni «grans esdeveniments
ni fets de trama entretinguda»; això sí: hi trobaran, diu, «molta humanitat, sensibilitat fina,
amor pel detall i pel matís, quan aquests tenen un valor d’observació i expressió».188
El següent títol inclòs a la «Biblioteca A Tot Vent» no obeeix a l’interès per la narrativa
contemporània, sinó al projecte paraŀlel de les Edicions Proa de compondre una antologia de
la noveŀla clàssica universal. D’acord amb aquest determini, el llatinista i historiador Josep
M. Casas i Homs trasllada al català la noveŀla Frau Sorge, publicada en alemany el 1887,
a l’inici de la trajectòria literària del seu autor, Hermann Sudermann (1857–1928). Situat
dins l’òrbita del Naturalisme, Sudermann era conegut sobretot com a dramaturg: l’èxit de la
seva primera peça teatral, Die Ehre (estrenada el 1889), i de l’obra Heimat (1893), de la qual
van fer-se diverses adaptacions cinematogràfiques, van convertir-lo en un dels dramaturgs
més populars i més representats del seu temps —malgrat els embats de la crítica, als quals
Sudermann mateix va respondre amb l’assaig Verrohung in der Theaterkritik (1902). També
el públic de Catalunya en coneixia des de feia anys el vessant teatral, de primer gràcies a
les companyies italianes, i més endavant, un cop traduïdes les obres més representades a
Barcelona (Heimat i Glück im Winkel),189 per via de les estrenes en català al Teatre Principal,
per exemple. Casas i Homs ho explica d’aquesta manera: «Quan la seva fama de dramaturg
s’escampava ràpidament, sonorament per tot Europa, ressonà també a Barcelona i a tot
Catalunya, i l’eco de la primera trompetada s’ha repetit sovint i es torna a repetir ací i allà».190
Però si a Catalunya Sudermann era conegut com a dramaturg, no ho era encara com a
narrador. La traducció al català de Frau Sorge és, de fet —com Casas i Homs no s’oblida
de subratllar al seu pròleg—, «la primera versió feta en una de les llengües peninsulars»
d’una de les seves noveŀles més característiques.191 Efectivament: si bé l’any 1895 n’havia
187
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aparegut ja una edició en francès,192 la primera traducció castellana que em consta no va
publicar-se fins al 1944.193 Cal dir, a més, que a l’hora de posar en contacte els seus lectors
amb la narrativa de Sudermann, Proa juga a cop segur, amb un llibre que «obtingué un
èxit per a afalagar el més exigent», diu el traductor, que afegeix: «Es pot dir que coneixen
aquest llibre tots els alemanys que llegeixen; les edicions fan acostar al milió el nombre
de volums impresos; editorials estrangeres li han soŀlicitat permisos de traducció». L’únic
que es pot retreure a aquest èxit són algunes crítiques poc favorables, que, aŀlegant que
Frau Sorge és l’obra d’un dramaturg, li troben, segons comenta Casas i Homs, «els mateixos
punts vulnerables del teatre: un recercat efectisme».194 Sigui com sigui, la incorporació de
La dama grisa al catàleg de Proa es considera «indispensable si es volia completar el conjunt
catalanesc d’obres universals».195
L’última traducció de l’alemany que publica Proa abans de l’acabament de la Guerra Civil
està en consonància amb aquest propòsit. El llibre (que duu el número 92 de la «Biblioteca
A Tot Vent») data de 1938 i és una versió al català del relat d’E. T. A. Hoffmann Der goldene
Topf (1814), que narra de manera simbòlica el procés d’iniciació d’un estudiant al món de
la creació poètica. L’acció es desenvolupa a Dresden, i el protagonista accedeix —no se sap
si per mitjà de l’alcohol o per via de la poesia— a Atlantis, un món de fantasia propi dels
Märchen (o sigui, dels contes). Com es diu al pròleg a la traducció, «L’olla d’or es troba al
cimal de la producció de Hoffmann i és, si no la més reeixida, amb tota seguretat una de les
millors obres seves», entre altres motius per «aquella criatura inoblidable que és Anselm, la
fascinadora Serpentina, la coqueteria graciosa de Verònica, aquells bruixots bons jans que
es diuen Elisa i Lindhorst, el passant assenyat, el registrador pueril, el papagai de gravetat
còmica, el gat amic de la bruixa i tota l’altra “genteta”» que «fan que aquesta obra sigui de
lectura inoblidable».196 D’ençà que, als anys vint, «La Noveŀla Estrangera» havia donat a
conèixer El dux i la dogaresa en la versió de Carles Riba, el nom de Hoffmann havia caigut
en oblit; d’acord amb la intenció d’importar els clàssics de la literatura universal, Proa en
recupera un dels relats més característics i n’encarrega la traducció a M. Teresa Pujol i Llusà
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i a un jove Lluís Ferran de Pol, que el 1937 havia guanyat, amb Tríptic, el premi de narracions
Narcís Oller. Ja a l’exili, ambdós signaran una versió en castellà del mateix relat.197

3.4 L’Editorial Atena
El panorama editorial dels anys trenta —un període marcat per l’adveniment de la Segona
República i l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia— conglutina, d’una banda, un conjunt
d’empreses i de coŀleccions fundades durant la dècada anterior i, de l’altra, una sèrie
d’iniciatives de nova creació, algunes de les quals atorguen un lloc destacat a la narrativa.
El 1935 apareix, per exemple, l’Editorial Atena, que és en certa manera una derivació
de les Edicions Proa: quan Joan Puig i Ferreter va ser elegit diputat per la República i va
abandonar la tasca de director, l’editorial va rebaixar la seva activitat; en resposta a les
noves circumstàncies, Marceŀlí Antich —cofundador de Proa— i Francesc Payarols —que
el 1929 havia començat a coŀlaborar amb la «Biblioteca A Tot Vent» com a traductor del
rus—198 van resoldre endegar una nova empresa amb l’objectiu de continuar traduint obres
literàries al català. Payarols en va assumir la direcció literària, va subscriure’s a diversos
suplements estrangers i va mirar d’establir contactes amb autors i editors de tot el món,
entre ells Stefan Zweig, que va arribar a concedir-los els drets de Maria Stuart. L’editorial,
però, va donar a llum només cinc títols: Vida d’Eduard VII, d’André Maurois, en la versió de
Marçal Olivar; La reina Victòria, de Litton Strachey, traduïda per Pau Romeva; Hell al llac
de les dames, de Vicki Baum, traslladada al català per Payarols mateix (que, a més del rus,
traduïa de l’anglès, de l’alemany i del francès); Manuela, de Christa Winsloe, versionada per
Pau Cirera; i La revolta proletària d’Astúries, del periodista Narcís Molins i Fàbregas, a qui
Andreu Nin havia encarregat la redacció del volum. Aquesta darrera obra va ser un gran
èxit de vendes i, paradoxalment, la causa que Atena desaparegués al cap de menys d’un
any d’haver-se creat: Nin i Antich pretenien editar llibres de temàtica política; Payarols, en
canvi, no volia renunciar als temes culturals i literaris i se’n va separar (Estelrich 1999: 54–
55).
Entre els llibres que l’Editorial Atena va publicar el 1935, hi figuren el d’una escriptora
austríaca i el d’una autora alemanya: Vicki Baum i Christa Winsloe, respectivament. Vicki
Baum (1888–1960) s’havia donat a conèixer al gran públic amb la noveŀla Menschen im
Hotel: Ein Kolportageroman mit Hintergründen (1929), de la qual l’any 1932 va estrenarse a Hollywood una versió cinematogràfica titulada Grand Hotel, amb Greta Garbo de
197

E. T. A. Hoffmann, La olla de oro, traducción directa del alemán por María Teresa Pujol y L. Ferran de

Pol, México D. F., Compañía General Editora, 1940, coŀl. «Mirasol», núm. 3. (El mateix volum inclou una altra
narració de Hoffmann: «El violín de Cremona».) Sobre Lluís Ferran de Pol i l’exili mexicà, vegeu Garcia

i

R affi (1990).
198

Payarols va ser, de fet, el primer coŀlaborador de Proa que traduïa directament del rus; fins llavors, les

obres de la literatura russa es traduïen a partir del francès. Amb relació a la figura de Francesc Payarols,
vegeu M anent (1992) i E stelrich (1999).
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protagonista.199 El llibre, que pot inscriure’s en el corrent literari de la Neue Sachlichkeit —
situat als antípodes del páthos expressionista—, va suposar per a Baum el tret de sortida
d’una carrera fulgurant, els ressons de la qual devien arribar a orelles de Francesc Payarols,
que va contactar amb la noveŀlista i fins i tot va tractar-la personalment quan ella va passar
per Barcelona i el va convidar a l’hotel Ritz per conèixer-lo (Estelrich 1999: 55). La noveŀla
de Vicki Baum que Payarols tradueix per a Atena és Hell in Frauensee, en què l’escriptora es
val de la mateixa estructura calidoscòpica que empra a Menschen im Hotel; aquest cop, però,
l’acció es desenvolupa en un balneari de Turíngia, i el protagonista és un home, Urban Hell,
un monitor de natació que fa coneixença amb una excèntrica baronessa i les seves dues
filles. Com comenta Rafael Tasis amb motiu de la publicació de Hell al llac de les dames, els
llibres de la noveŀlista comparteixen força característiques amb el gènere rosa:
Ella [Vicki Baum] no s’està d’anomenar les seves noveŀles, que assoleixen èxits
mundials i són incorporades al cinema, fulletons, encara que afegeixi al subtítol unes
perspectives, uns segons termes psicològics que cercaríeu debades en els fulletons a la
manera clàssica. […] Hell al Llac de les Dames ha conegut també, abans d’ésser traduïda
al català, la prova del cinema, i cal dir que en sortí un bon film.200
Llegit després d’haver-lo vist, el llibre guanya encara en interès, tot i que, de fet, no és
sinó una noveŀla rosa, amb un acabament feliç, que està a les mans de l’autor des del
començament i disposat a coronar el jove heroi amb la fortuna i amb l’amor correspost
i realitzat.201

Tasis fa aŀlusió també a la traducció de Payarols i a l’edició d’Atena, una empresa jove i
«activa» que el crític segueix amb atenció:
Francesc Payarols ha traduït l’obra amb deseiximent. Com que desconec l’alemany, no
sabria judicar sobre la necessitat d’utilitzar alguns mots massa vulgars, emprats en el

199

Tot i que el film va guanyar un Oscar, no totes les opinions de la crítica li van ser favorables. Vegeu, per

exemple, el judici d’un cert Matthew Josephson, publicat al diari New Republic (27– iv –1932):
Our observations must also record the extremely pathetic Miss Garbo, before whose photograph
countless American college boys have been offering up prayers these last ten years. For all her
beautiful head and appealingly awkward lankiness, Miss Garbo steadily loses her spell through the
sound machines. Speaking our language badly, she must be cast always as a foreigner, mumbling
but a few words at a time. As usual she has the air of an aspirin addict; she still wears the perpetual
headache which once seemed so intriguing in the deaf-and-dumb pictures.
200

Rafael Tasis deu referir-se a la peŀlícula Lac-aux-dames (1934), dirigida per Marc Allégret.

201

Rafael Tasis

i

M arca , «Vicki Baum: Hell al Llac de les Dames (Atena)», Mirador, núm. 340 (22– viii –

1935), p. 6.
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llenguatge coŀloquial. L’edició de la noveŀla, per l’activa Editorial Atena, molt correcta i
ben presentada.202

Un altre coŀlaborador de Proa, Pau Cirera, és qui signa la versió catalana de Das Mädchen
Manuela, de Christa Winsloe (1888–1944), noveŀlista, dramaturga i guionista alemanya,
que havia sortit a la palestra com a autora de l’obra teatral Gestern und heute, estrenada
a Berlín el 1931. El mateix any, Leontine Sagan va dur-la a la pantalla; la peŀlícula, titulada
Mädchen in Uniform, va tenir gran ressonància a Europa i als Estats Units i va convertir
Winsloe en una celebritat. El llibre que Atena edita amb el títol de Manuela: noveŀla del film
Noies d’uniforme va ser escrit dos anys després de l’estrena de la peŀlícula —respecte a la
qual presenta alguns canvis—, i no va poder publicar-se en alemany fins que l’autora va
ser a l’exili. D’acord amb el text de Payarols que encapçala la traducció catalana, també la
noveŀla «en ésser presentada en versió aconseguí un èxit definitiu tant a Anglaterra com
a França», potser perquè, igual que el film —«una magna lliçó de psicofisiologia i d’alta
pedagogia alhora»—, està atapeïda «de vida i d’emotivitat», «una vida i una emotivitat que
cal cercar al fons, car tot just si arriben a surar a la superfície». I afegeix Payarols:
Altrament, l’aire de realisme que hom respira en aquesta noveŀla fa creure, com
de fet és així, que l’autora l’ha viscuda i ha copsat els problemes, els problemes
transcendentalíssims: l’un educatiu i que afecta el sistema de pensionat; l’altre sexual,
latent i terrible, que la societat, amb hipòcrita pudícia, s’entesta a ofegar en el cor de
l’adolescència.203

La incorporació al catàleg d’Atena de les noveŀles de Vicki Baum i de Christa Winsloe
respon a una línia editorial concreta: posar a l’abast dels lectors obres d’èxit recent, que
han gaudit d’una difusió important arreu d’Europa perquè han estat dutes a la pantalla i
que, temàticament, aborden qüestions poc tractades en la narrativa catalana. El fet que Hell
al llac de les dames fos la primera traducció a la Península d’una obra de Vicki Baum, una
de les autores més traduïdes al castellà durant els anys de la postguerra, demostra l’olfacte

202

Rafael Tasis

i

M arca , «Vicki Baum: Hell al Llac de les Dames (Atena)», Mirador, núm. 340 (22– viii –

1935), p. 6.
203

Francesc Payarols , «Pròleg», a Christa Winsloe , Manuela: noveŀla del film Noies d’uniforme, Barcelona,

Editorial Atena, 1935, p. 5–6.
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de Francesc Payarols —molt amatent a les novetats literàries de l’estranger— a l’hora
d’importar títols que podien interessar a un públic ampli.

3.5 La noveŀla sentimental
L’any 1927, en el marc de l’anomenada batalla del llibre —i potser com a conseqüència
del fracàs editorial de Diana per errors empresarials (Castellanos 1996: 35)—, Josep Pla
arremetia contra editors i llibreters per la seva manca de visió comercial:
Els editors catalans són uns simples aficionats i no tenen cap condició per al negoci
editorial. […] Es donen vergonya de fer el que fa el comerç de tot el món. Presenten,
a més, les coses de la manera més indigesta que saben i la seva falta d’esperit és
aclaparadora. A més, no saben què és un llibre i positivament tenen una veritable
aversió a fer-se rics i de vegades confonen el llibre amb les idees de la seva senyora
o amb les de les amistats. No saben exactament el que vol dir el públic, perquè no el
coneixen ni saben, per tant, dirigir-lo; per això donen la mateixa importància a tots els
llibres i a tots els autors, i l’única cosa que no tenen és instint comercial. I finalment
s’estranyen que els negocis no els marxin.204

Malgrat que l’anàlisi s’ha d’entendre en el seu context i en consonància amb la visió que
tenia Pla del sistema literari, es pot dir que negligeix un sector del món editorial català que sí
que va saber prendre el pols al públic mitjà i senzill, en què va descobrir una massa lectora
potencial «per a un tipus molt concret de lectura, de caràcter popular, que estava obtenint
molt d’èxit en diverses empreses editorials europees» (Pi i Vendrell 1986: 48): la noveŀla
sentimental.
En efecte: de 1924 a 1938 (un període, com hem vist, favorable a l’ampliació de la producció
editorial i, sobretot, a la diversificació), una sèrie d’editorials catalanes —seguint els passos
d’algunes empreses castellanes— endeguen diverses coŀleccions dedicades a la noveŀla rosa,
un model narratiu d’origen francès i anglosaxó que comença a explotar-se comercialment
al segle xix i que prové de la noveŀla de fulletó. L’Editorial Baguñà, per exemple, responsable
del setmanari En Patufet, llança al mercat la «Biblioteca Gentil» (1925–1933), que ha de
competir amb una altra coŀlecció d’èxit, la «Biblioteca Damiseŀla» (1925–1930), de noveŀles
de Clovis Eimeric. El que ofereixen aquestes publicacions són productes de gran difusió,
sense gaire ambició literària i fabricats amb uns interessos clars de mercat; s’acostumen a
vendre a preus molt baixos —a llibreries i també a quioscos—, i la presentació dels volums
sol ser atractiva. En conjunt, les coŀleccions catalanes de noveŀla sentimental assoleixen
tiratges elevats, que confirmen el succés d’aquest gènere a Catalunya com a literatura
comercial (Pi i Vendrell 1986: 49–50).
204

Josep P la , «Llibres i editors», La Publicitat (9– i –1927). (Repr. a C astellanos 1996: 35.)
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Les principals consumidores i destinatàries d’aquest tipus de narrativa són les dones (tot
i que va aparèixer alguna coŀlecció adreçada al públic masculí, com la «Biblioteca Europa»,
de l’Editorial Mentora). El procés de normalització lingüística i l’accés a la instrucció i al món
laboral van consolidant aquest sector del públic lector —fins aleshores poc significatiu—,
que esdevé, als ulls d’algunes empreses editorials de Catalunya (sobretot tenint en compte
els precedents europeus), un terreny abonat per a l’expansió. La proliferació de coŀleccions
de noveŀla rosa, però, suscita opinions adverses en determinats cercles culturals de l’època,
que en critiquen el nivell literari i la subordinació a criteris comercials. Joan Estelrich,
per exemple, en una sèrie d’articles que publica a La Veu de Catalunya el 1927 amb el títol
general d’Els problemes del llibre, reflexiona sobre aquesta qüestió:
D’ençà de la divulgació de la lectura entre les dones i de llur invasió en els despatxos,
les veiem àdhuc apassionades per la noveŀla fabricada ad hoc. Creiem que és un error
nefast per al llibre en general, i poc galant per a les dones, aquest conreu d’una literatura
especial, desnodrida i anèmica a gratcient, feble de contingut i expressió, on la vida hi
és sistemàticament falsificada. Literatura a posta per a éssers inferiors, contra la qual
no sé com no protesten les capdevanteres feministes, i que rares vegades acompleix la
funció estimuladora i reveladora del llibre veritable.205

Sigui com sigui, dos terços dels títols que publiquen les coŀleccions catalanes d’aquesta
branca de la literatura «especial, desnodrida i anèmica» a què es referia Estelrich són
traduccions de noveŀla rosa forana. Dins la producció estrangera, el primer lloc l’ocupen
les noveŀles franceses, que signen autors com Guy de Chantepleure, Henri Greville i Jeanne
de Coulomb, els més coneguts; els segueixen, a molta distància, els escriptors anglesos, els
italians i els alemanys. Si bé tots els autors catalans que conreen aquest model de narrativa
són contemporanis a les coŀleccions (pensem en Josep M. Folch i Torres, que esdevindria un
dels de més èxit), moltes de les noveŀles que s’importen daten de la darreria del segle xix o
de l’entrada del segle xx , moment en què el gènere comença a popularitzar-se (Pi i Vendrell
1986: 51–52).
Del conjunt de publicacions en català de noveŀla sentimental, l’única que incorpora
traduccions de l’alemany és la «Biblioteca Neus», de l’Editorial Mentora, una empresa molt
lligada a l’Editorial Juventud, que, a través de diverses coŀleccions com «La Novela Rosa»,
«Nueva Colección Hogar» o «Colección Novelas Hogar», publicava el mateix gènere en
llengua castellana. La «Biblioteca Neus» —o «Biblioteca Neus de Noveŀles Blanques», que
és el nom que apareix a la coberta d’alguns volums— va editar-se només durant dos anys,
de 1926 a 1928, i va crear-se amb el propòsit de donar a conèixer «les noveŀles blanques de

205

Joan E stelrich , «Reflexions sobre el públic», La Veu de Catalunya (19– iv –1927). (Repr. a C astellanos

1996: 38.)
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qualitat que es llegeixen arreu»,206 això és: narracions de tema amorós, congruents amb les
normes morals vigents i d’un cert nivell literari. Els dos noms alemanys que incorpora al
seu catàleg són Hedwig Courths-Mahler i Eugenie Marlitt, pseudònim d’Eugenie John. De
Courths-Mahler (1867–1950) —autora de més de dues-centes noveŀles, moltes de les quals
han estat objecte d’adaptacions cinematogràfiques i televisives—, Joan Parellada Segura en
tradueix el llibre Die Bettelprinzeb (1914). D’Eugenie Marlitt (1825–1887) apareixen dues
noveŀles: La minyona del mas, traslladada al català per Cèsar August Jordana, i El secret de
la tieta, traduïda per M. Valls i Martí. Eugenie Marlitt havia irromput al panorama literari
alemany al darrer terç del segle

xix

per via de la revista Gartenlaube, on va publicar la

primera noveŀla, Goldelse (1866); a més de les trames i dels temes propis del gènere, les
seves obres aborden qüestions com l’emancipació o la presumpció de l’aristocràcia. Tant
les noveŀles d’Eugenie Marlitt com les de Hedwig Courths-Mahler van gaudir d’una gran
acceptació i van ser profusament traduïdes.
Entre 1928 i 1929, de primer l’Editorial Políglota —responsable de la «Coŀlecció Blava»
(1930) de noveŀla rosa— i després la Llibreria Catalònia van publicar la «Coŀlecció Júnior»,
que incorpora dos autors suïssos: Arthur Neustadt i John Knittel. Josep M. Armengol
i Viver tradueix la noveŀla de Neustadt Mr. Fips in St. Moritz: Eine Satire des Engandiner
Gesellschaftslebens (de la qual he localitzat una quarta edició amb data de 1918), i Jaume
Bofill i Ferro, que havia versionat poemes de Goethe, Hofmannstahl i Rilke, entre altres,
per a algunes publicacions periòdiques (La Revista i la Revista de Poesia), signa Terres altes,
de Knittel. Cal dir que aquestes dues noveŀles no pertanyen pròpiament al gènere rosa,
ja que, a més de la temàtica amorosa, el llibre de Neustadt conté elements satírics, i el de
Knittel, algunes escenes més pròpies de la noveŀla policíaca que de la noveŀla sentimental.
Tot i així, en volia fer esment, de la mateixa manera que vull consignar dos noms de ressons
germànics que figuren al catàleg de la «Biblioteca La Dona Catalana» (1925–1938)207 i
dels quals no m’ha estat possible determinar la nacionalitat, atès que no apareixen ni als
repertoris bibliogràfics ni a les obres de referència consultades. Es tracta d’Elsa Bernhard i
de Jordi Novalis (probablement un pseudònim), de qui La Dona Catalana, que el 1931 havia
expressat el determini d’incloure a la seva coŀlecció annexa les obres escrites «pels millors
noveŀlistes de fama mundial»,208 publica tres llibres. El fet que en cap noveŀla estrangera
de la «Biblioteca La Dona Catalana» no consti el nom del traductor dificulta encara més

206

Extret de l’anunci que la coŀlecció fa a la coberta del primer volum que surt a la venda. (Repr. a P i

i

Vendrell 1986: 99.)
207

Amb relació a la «Biblioteca La Dona Catalana», vegeu P i i Vendrell (1986: 106–120).

208

La Dona Catalana, núm. 323 (desembre 1931), p. 26. (Repr. a P i i Vendrell 1986: 112.)
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l’anàlisi d’una publicació que, com altres de dedicades a la noveŀla rosa, recorria a fonts
estrangeres per completar el seu catàleg.

4 La literatura infantil i juvenil
A la primeria del segle xx es donen a Catalunya un seguit de canvis importants en l’àmbit
de la literatura infantil i juvenil. Des de la segona meitat del segle xix ,209 Barcelona era un
destacat centre editorial de llibres —lògicament en castellà— destinats al públic no adult
(gràcies, principalment, a la Casa Bastinos), i el moviment batejat com a Renaixença havia fet
ja els primers passos en la producció i en la difusió de llibres infantils en llengua catalana,
amb obres com Lo llibre dels Angels (1865) o Lo llibre dels noys (1871), narracions en vers
de l’escriptor i folklorista Francesc Pelagi Briz. La producció infantil en català era, però,
escassa, i els llibres que es publicaven, de petit format i pobrament iŀlustrats, tenien un
contingut eminentment didàctic i moralitzador, en la línia del delectare et prodesse.210
Aquest context comença a transformar-se durant els primers anys del segle xx , coincidint
amb l’arribada i l’adopció a Catalunya de les noves tendències pedagògiques europees, que
creen la necessitat de llibres, no solament escolars i, per tant, amb finalitats instructives,
sinó també d’esplai, ja que es pren consciència que els nens també tenen dret a la lectura
«desinteressada» (Ribé i Rovira 1972:

xix).

Els diversos gèneres de literatura infantil —el

conte popular, les cançons, les adaptacions de clàssics, les revistes iŀlustrades…— són objecte
d’atenció de crítics com Manuel de Montoliu, que, sabedor «que està entrant a fortes glopades
en la nostra terra la passió pedagògica», defensa la importància i l’oportunitat d’impulsar
una «campanya en defensa de contes i rondalles».211 El moviment de renovació pedagògica
es concreta aviat, en l’àmbit institucional, en la creació, l’any 1899, de l’Associació Protectora
de l’Ensenyança Catalana (APEC); més endavant, per iniciativa ja de la Mancomunitat, es
constitueix el Consell de Pedagogia i es concep la xarxa de biblioteques populars, un pla molt
ambiciós —un dels primers d’aquesta mena que van endegar-se a Europa— que pretenia
posar a l’abast d’un públic no especialitzat una bona part de la producció editorial catalana
(Vallverdú 1977: 41).212 El 1918 se n’inauguren les tres primeres, i en totes elles té un paper
destacat la secció infantil —eren, de fet, les primeres biblioteques de l’Estat espanyol que
incorporaven aquesta secció.

209

D’aquesta època són, per exemple, la revista Los Niños: Revista de Educación y Recreo, editada a

Barcelona entre 1883 i 1886; l’obra de J. R ubió i Ors El libro de las niñas (Barcelona, Imp. de José Rubió, 1845),
de la qual es van fer més de vint edicions; i les historietes iŀlustrades d’Apeŀles M estres Granizada (1880) i
Cuentos vivos (1882).
210

Per a una aproximació a la història de la literatura infantil en català, vegeu R ibé i R ovir a (1972) i

R ovir a (1973 i 1988: esp. 421–460).
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«Un llibre de rondalles», El Poble Català, v (24– ii –1908). (Repr. a R ovir a 1973.)
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Vegeu també L everoni (1968).
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L’altre factor que explica l’evolució del llibre infantil i juvenil a Catalunya és la influència
exercida de primer pel Modernisme i, després i encavallant-s’hi, pel Noucentisme. El
gust dels modernistes pel meravellós i per les fonts populars, el seu afany renovador i la
importància que donen a la iŀlustració dels llibres i, en general, al conjunt de fórmules
estètiques decoratives (i, en conseqüència, a la tipografia, l’enquadernació i el grafisme),
d’acord amb la seva idea de dependència mútua de les arts, faran possible el canvi que es
produeix a l’inici del segle.213 Els noucentistes continuaran el camí obert pels modernistes,
en el marc, però, d’una cultura catalana «institucionalitzada» o en vies d’institucionalització,
la consigna de la qual és la idea de «normalitat». El programa noucentista de catalanització
i de culturalització de la societat té, doncs, una orientació clarament educadora i valorativa,
i si pretén assolir la «reincorporació en nosaltres mateixos de múltiples aspectes que
constitueixen la personalitat i la cultura d’un poble», per força ha d’atendre el públic infantil,
o sigui, l’«educació patriòtico-cultural de les criatures», un dels principals instruments
de la qual és el llibre.214 La renovació pedagògica i la necessitat d’ampliar el públic lector
són dues peces essencials del projecte noucentista, com s’explicita en el prospecte que
anuncia l’aparició de la revista Quaderns d’Estudis: «La nostra victòria serà un esdevenidor
íntegrament nacional. La nostra amor i la nostra angúnia van dret a les generacions futures,
la nostra arma adequada ha d’ésser doncs una pedagogia».215 L’art arbitrari propugnat per
Xènius i el nivell d’exigència i de qualitat que s’autoimposen els noucentistes («donem-loshi iŀlustracions perfectes i que diguin veritat, tinguem el millor gust en la presentació dels
llibres oferint-los-hi bon paper, un paper digne», demanava Alexandre Galí),216 i que explica
que els millors dibuixants i literats consagrats o en vies de consagració (com Josep Carner
o Carles Riba) coŀlaboressin en les publicacions infantils, informen igualment la producció
d’aquest període.
A més dels elements estrictament ideològics, crec que a l’hora de valorar l’evolució de la
literatura infantil i juvenil en llengua catalana no s’ha de menystenir l’element comercial,
ja que
si estudiem el món editorial en allò que representa per a la creació d’un mercat literari,
no podem oblidar que ens movem en un camp dominat pels interessos econòmics, per
més que aquests interessos apareguin modificats pel fet que els productes amb els quals
es comercia són productes culturals, és a dir, uns béns que no tenen valor material per
ells mateixos sinó pel grau d’acceptació i d’influència que puguin assolir.217

El catàleg de la «Biblioteca Literària», de l’Editorial Catalana —que, com veurem, va
publicar diverses traduccions de llibres per a joves—, si bé està concebut com a vehicle de
213

Vegeu, amb relació a les arts gràfiques de l’època modernista, T renc Ballester (1977).

214

P uck , «Llibres d’estrenes catalans», D’Ací d’Allà, vol. vi , núm. 12 (1920), p. 1187–1190.

215

Quaderns d’Estudi, vol. i , núm. 1 (1916). (Contraportada.)

216

«Llibres per a infants», La Revista, vol. iv, núm. 62 (1918).
217

Castellanos (1996: 5).
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difusió dels principis noucentistes, no perd de vista el factor comercial (Cabré i Ortín 1984:
118–119); i a mesura que el procés de normalització lingüística es consolida, a mesura que
el nombre de lectors potencials augmenta (malgrat les deficiències i les rèmores que encara
subsisteixen) i que es configura un tramat editorial més o menys modern, si les empreses
es dediquen al llibre per a infants, és perquè pot reportar-los un guany econòmic.218 Un
exemple d’això és l’Editorial Joventut (1933–1937), successora de l’Editorial Mentora
(1926–1929), que, com l’Editorial Muntañola (1914–1929), farà edicions dobles, en català i
en castellà, de quasi tots els seus títols.219 A partir d’aquest moment, els dibuixants tampoc
no consideren un «deure» dedicar-se a iŀlustrar llibres infantils, i les obres traduïdes són
editades sovint amb els mateixos dibuixos de l’original.
La confluència de tots aquests factors, sumats al dèficit de bibliografia infantil escrita en
català,220 adoben el terreny per a la recepció de literatura estrangera destinada al públic
no adult. Al principi de segle es publiquen els Contes de Perrault, traduïts per Oriol Martí i
Lluís Via i amb iŀlustracions d’Apeŀles Mestres. Reprodueixo unes línies del pròleg d’aquesta
traducció, perquè és una bona síntesi dels motius, apuntats més amunt, que impulsaven
traductors i editors a treure llibres infantils en català: «Y així es doble l’acció educadora
d’aquest llibret, car ensems que servirà d’esplay a les tendres inteligencies de sos lectors,
els aficionarà tal volta a l’estudi de nostra llengua y els farà més aptes pera contribuir, a llur
temps, a l’obra regeneradora de Catalunya».221 L’any 1913 apareix, traduït «sobre l’original
alemany», En Perot l’escabellat, de Heinrich von Hoffmann (1809–1894), conegut també sota
el pseudònim de Reimerich Kinderlieb. Der Struwwelpeter —aquest n’és el títol original— és
un llibre iŀlustrat d’intenció essencialment moralitzant, escrit «a ensenyament i delitança

218

Un cas paraŀlel seria l’aparició del públic femení i l’èxit de què van gaudir les noveŀles sentimentals de

coŀleccions com la «Biblioteca Gentil» o la «Biblioteca Damiseŀla».
Amb relació a aquest tema, diu Carles Soldevila («Què cal llegir?», Obres completes, Barcelona, Editorial
Selecta, 1967, coŀl. «Biblioteca Perenne», núm. 21, p. 1456):
En temps dels nostres avis no hi havia literatura infantil ni ningú pensava a fer llegir als infants
altra cosa que els llibres d’estudi i els llibres d’oració. Al nostre temps, en canvi, l’edició d’aquesta
mena de literatura ha esdevingut un negoci d’importància.
219

Sobre l’Editorial Joventut, vegeu Baró i M añà (2000).

220

A «Què cal llegir?» (Obres completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1967, coŀl. «Biblioteca Perenne»,

núm. 21, p. 1460), comenta Carles Soldevila:
La nostra bibliografia infantil és encara deficitària. No tenim en català prou llibres d’infants
per satisfer l’apetit normal d’un noi i d’una noia menor de dotze anys. Tal dèficit és més de doldre
perquè, ara com ara, aquesta mena de llibres són els únics que poden avesar els nostres tendres
descedents a la lectura del català.
221

«Pròleg», a Contes de Perrault, en llengua catalana per Oriol Martí i Lluís Via, iŀlustrat per Apeles

Mestres, Barcelona, Impremta F. Giró, 1907, coŀl. «Biblioteca Joventut, Sèrie d’Instrucció y Esplay», núm. 1,
p. 8–10.
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dels infants alemanys»,222 que ve avalat per la gran difusió que havia tingut d’ençà que havia
estat publicat, el 1847. En unes paraules introductòries, el traductor, que no s’identifica,
justifica l’empresa d’incorporar aquesta obra al patrimoni literari popular referint-se al
«bon seny, disciplina social i amor al treball» de la pàtria germànica, «capdevantera avui de
la civilització», i es pregunta si una part dels seus èxits no poden atribuir-se als «exemples
sugestivament educatius que’s segueixen de l’obra del bon doctor Hoffmann».
El setmanari En Patufet (1904–1938),223 una de les publicacions més representatives de la
literatura infantil de l’època, es nodreix també de la tradició alemanya per fornir de títols
una de les seves coŀleccions annexes, la «Coŀlecció En Patufet», que, sota la direcció del
popularíssim Josep M. Folch i Torres, va arribar a editar fins a 1.175 títols. En el primer any
de vida d’En Patufet es poden trobar coŀlaboracions de Carner (amb diverses gloses del Llibre
dels poetes i altres versos) i de Maragall, i algunes traduccions de Tolstoi i de La campana
que camina, de Goethe. En els anys següents la revista abandonarà aquest to culturalista i,
juntament amb les coŀleccions que en depenen —la ja esmentada «Coŀlecció En Patufet», la
«Biblioteca Patufet», de noveŀla d’aventures i altres de gran públic, i la «Biblioteca Gentil», de
noveŀla sentimental—,224 es convertirà en una publicació de «consum», d’una gran difusió,
que contribuirà a l’extensió i a la pràctica de la lectura en català.225 La presència alemanya
a la «Coŀlecció En Patufet» es concreta d’una manera indirecta, per mitjà d’adaptacions de
contes i llegendes degudes a Manuel Folch i Torres i a Ramon Blasi i Rabassa, que signa
amb el pseudònim R. Bir, tots dos coŀlaboradors assidus d’En Patufet. La procedència de les
històries i el tractament que se’ls dóna acostuma a indicar-se a continuació del títol amb
anotacions del tipus «conte alemany» o «glosa d’una llegenda alemanya», com en el cas de
Rübezahl o el gegant de la muntanya.
A més d’En Patufet, hi ha altres publicacions seriades que inclouen versions en català
de textos alemanys. N’és un exemple La Rondalla del Dijous (1909), revista infantil editada
per L’Avenç i situada, doncs, dins l’òrbita modernista.226 Cada número contenia dos contes,
d’autors catalans o estrangers, i entre els estrangers figuren Jacob Grimm (1785–1863) i
Wilhelm Grimm (1786–1859). Més endavant apareix Virolet (1922–1930), que destaca per

222

«Pròleg», a Henric Hoffmann , En Perot l’escabellat: histories gojoses i pintures galdoses del doctor

Henric Hoffmann per als infants de 3 a 6 anys, 2a ed., Barcelona, Joaquim Horta, 1913. (N’hi ha una altra
edició de l’any 1922 designada igualment com a segona edició.)
223

Sobre aquest setmanari, vegeu S olà i Dachs (1968) i Bardulet et al. (1994).

224

Haig d’advertir que, per elaborar la bibliografia de llibres de narrativa alemanya traduïts al català, he

tingut en compte només les dues coŀleccions de literatura infantil annexes a En Patufet, i que no he procedit
al buidatge sistemàtic del setmanari.
225

Francesc Vallverdú (1977: 35 i 43) dóna algunes dades sobre els tiratges del setmanari i de les seves

coŀleccions annexes. Sobre En Patufet assenyala que, el 1927, tirava 42.000 exemplars; de les noveŀles de
Josep M. Folch i Torres incloses a la «Biblioteca Patufet» i a la «Biblioteca Gentil» (vegeu P i

i

Vendrell :

1986) afirma que «assoliren, segons nombrosos testimonis, uns tiratges poc habituals en el nostre mercat»
—tenint en compte que els tiratges corrents per a noveŀles i llibres d’interès general eren de 2.000 a 3.000
exemplars—, «per damunt de la desena de milers».
226

Vegeu armangué i H errero (1994).
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la qualitat i la diversitat dels textos i de les iŀlustracions,227 i que conté també una sèrie
d’adaptacions de contes dels germans Grimm, en forma d’historietes. Els noms d’aquests
dos escriptors alemanys són, de fet, una constant en altres coŀleccions del període pensades
per al públic no adult. Els retrobem a les «Rondalles d’en Sigronet»; als «Contes Catalans
Iŀlustrats», de la Llibreria Bonavia, i a les «Rondayes Populars Escrites en Mallorquí
Vulgar».228 Igualment, «L’Escena Catalana» n’edita dues versions per ser representades, La
caputxeta vermella: rondalla en tres actes, dividids en dotze quadros i La princesa Blancaneus:
rondalla meravellosa en tres actes; tots dos llibrets van aparèixer el 1928, signats per Salvador
Bonavia Panyella.
El catàleg de l’Editorial Catalana inclou també una selecció de contes del popular recull de
Grimm Kinder- und Hausmärchen. Traduïts per Carles Riba, van aparèixer a la «Biblioteca
Literària» amb el títol de Contes d’infants i de la llar.229 Riba, un dels principals coŀlaboradors
del projecte editorial capitanejat per Carner, no era la primera vegada que s’adreçava a
joves i a nens; ja havia escrit per a l’Editorial Muntañola les Aventures d’en Perot Marrasquí
(1917) i alguns dels contes que més endavant compondrien els Sis Joans (1928). De la mateixa
manera, l’Editorial Catalana procurava oferir regularment lectures destinades al públic no
adult; a més dels contes de Grimm, va editar diverses traduccions de llibres per a joves, com
els Contes d’Andersen, traduïts per Carner i iŀlustrats per Pere Torné Esquius (1918); El llibre
de la jungla, de Rudyard Kipling, amb traducció de Marià Manent (1922); o Robinson Crusoe,
de Daniel Defoe i traduït pel mateix Carner (1925), per citar-ne només uns quants.
En la línia d’aquests i d’altres títols publicats per l’Editorial Catalana, i d’acord amb
l’ideari típicament noucentista que definia l’empresa, la traducció dels Contes d’infants i de
la llar, a més d’oferir un clàssic del gènere, responia a l’interès de posar obres de qualitat
(traduïdes, quan esqueia, per escriptors catalans de renom) a l’abast dels infants i dels joves
i, així, ampliar el públic lector i transmetre-li uns valors morals i pedagògics determinats.230
Més enllà de la simple divulgació, doncs, la tria selectiva tant dels autors traduïts com dels
traductors —en aquest cas, els germans Grimm i Carles Riba— constituïa un instrument
d’intervenció social que perseguia exercir damunt la coŀlectivitat una «acció valorativa i
educadora» (Castellanos 1996: 19). En aquest context, i com ja havia dit Manuel de Montoliu

227

Virolet va publicar contes d’Apeŀles Mestres, de Joaquim Ruyra, Josep Carner, Carles Riba i Jesús Ernest

Martínez Ferrando, entre altres. Vegeu R ibé i R ovir a (1972: xxvi –xxvii).
228

Aquesta coŀlecció l’he trobat citada a R ibé i R ovir a (1972: 124), però no n’he pogut documentar ni el

nom del traductor (o de l’adaptador) ni la data de publicació.
229

En van sortir dos volums: el primer, l’any 1919, i el segon, el 1921.

230

Vegeu C abré i O rtín (1984: 114 i s.).
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l’any 1908, el traductor s’erigia en «un dels més nobles educadors del seu poble»,231 al qual
es reclamava que produís llibres que valoressin i eduquessin.232
La traducció de Riba dels Kinder- und Hausmärchen, a més d’incorporar a la llengua
catalana un dels grans títols de la literatura infantil, s’ajustava a la perfecció al sistema
d’idees que regulava el funcionament de l’Editorial Catalana i que llavors imperava en el
context cultural i institucional. Els Contes d’infants i de la llar es feien servir, per exemple,
com a llibre de lectura en escoles privades, com ara Blanquerna; d’aquesta manera es
potenciava la divulgació de la literatura en català en l’ensenyament i, al mateix temps, es
comunicaven una sèrie de valors universals, per als quals els contes i les rondalles eren
els vehicles més adequats. «No hi ha res més estimulant que una rondalla o una epopeia»,
s’afirmava al pròleg dels Contes d’Andersen;233 aquest interès per la rondalla popular va
materialitzar-se en altres publicacions de l’Editorial Catalana, com el Llegendari català
escrit per Carles Riba mateix (1918) o l’Aplec de rondalles de Valeri Serra (1922).234
Paraŀlelament a la seva funció «educadora» i culturalitzadora, traduccions com la dels
contes de Jacob i Wilhelm Grimm servien d’aprenentatge per als escriptors i per afermar el
català normalitzat com a llengua literària apta per a tots els gèneres. Una tradició literària
consolidada com l’alemanya i un aplec de contes com els Kinder- und Hausmärchen —el
llibre més imprès en llengua alemanya després de la Bíblia de Luther— proporcionaven un
model que, passat pel sedàs i pel gust noucentistes, ajudava a forjar el català com a llengua
de cultura, una tasca complexa fins i tot per a un escriptor prestigiós i bregat com Carles
Riba, que, amb motiu de la traducció d’una nova selecció de contes de Grimm editada per
Joventut l’any 1935, feia la reflexió següent:
Aquests contes tenen a Alemanya l’aire de totes les rondalles de poble, amb el seu
característic lèxic i sintaxi pintoresca. Jo he procurat, el més possible, conservar les
essències de l’estil […]. Cal fer constar que m’interessava trobar aquest llenguatge
simple, ingenu, directe i pintoresc que és característic de la rondalla i, si voleu que us
digui la veritat, m’ha costat un xic de retrobar-lo.235

231

Manuel de Montoliu , «Moviment assimilista de la literatura catalana en els temps moderns:

conveniencia de que’s fassin moltes traduccions i esment ab que cal fer-les», a Primer Congrés Internacional
de la Llengua Catalana (Barcelona, octubre de 1906), Barcelona, Estampa d’en Joaquim Horta, 1908, p. 569–
573. (Repr. a Bacardí , Fontcuberta i Parcerisas 1998: 37–43.)
232

Vegeu Josep M. L ópez -P icó, «Reportatges literaris. Iniciatives editorials», La Veu de Catalunya (1– v –

1914).
233

«Joan Cristià Andersen», a H. C. A ndersen, Contes d’Andersen, traducció de Joan d’Albaflor (pseud. de

Josep Carner), Barcelona, Editorial Catalana, (1918), coŀl. «Biblioteca Literària», núm. 5.
234

Carles R iba , Llegendari català, Barcelona, Editorial Catalana, 1920, coŀl. «Biblioteca Catalana», núm.

18; Valeri Serra

i

B oldú, Aplec de rondalles: nova recopilació de rondalles populars catalanes, Barcelona,

Editorial Catalana, (1922), coŀl. «Biblioteca Literària», núm 57.
235

«Carles Riba, Grimm i Sòfocles», La Humanitat, vol. v (21– iv –1935), p. 10.
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Seguint l’exemple de l’Editorial Catalana i d’altres empreses que sentien la inquietud de
formar literàriament els infants, Proa —després de la bona acollida de la coŀlecció «A Tot
Vent»— va iniciar, l’any 1929, una coŀlecció dedicada als nens, la «Biblioteca Grumet»,236
en què van coŀlaborar els grans iŀlustradors del moment: Ramon Capmany de Montaner,
Joan d’Ivori (pseudònim de Joan Vila i Pujol), Enric C. Ricart… De la «Biblioteca Grumet»
ens interessen aquí especialment els títols editats sota l’epígraf de «Les Obres Mestres
Explicades als Infants»,237 una coŀlecció constituïda només per adaptacions, que oferia
obres clàssiques, resumides i assequibles, com La història de Macbeth, que va versionar C. A.
Jordana; Ivanhoe, explicada als infants per Pau Romeva, o Guillem Tell, una «adaptació per a
infants de diversos moments de la tragèdia de Schiller, amb iŀlustracions en color d’Ivori»,
realitzada per Melcior Font.238
El 1926 es constitueix Mentora, antecessora de Joventut, l’empresa editorial més important
de l’època de preguerra, tant pel volum de producció com pel nivell de presentació dels
llibres publicats, entre els quals es troben diverses traduccions de les obres més destacades
de la literatura infantil mundial. El 1927 publica, per exemple, la versió d’Alícia en terra
de meravelles deguda a Josep Carner i iŀlustrada per Lola Anglada, que l’escriptor pensava
donar a llum en una coŀlecció de literatura infantil que va concebre quan dirigia l’Editorial
Catalana i que Marià Manent va recuperar per a Mentora en fer-se càrrec d’aquest projecte
editorial (Ortín 1996: 113–114). Sota el nom de Mentora o, a partir dels anys trenta, de
Joventut, van aparèixer un seguit de versions signades per Manent mateix (Rondalles de
Hans Andersen i El llibre de fades d’Arthur Rackham, ambdues en coŀlaboració amb Josep
Carner; Bibi, de Karin Michaëlis; i Peter Pan i Wendy, de J. M. Barrie) i altres versions d’obres
clàssiques: La illa del tresor, de Robert Louis Stevenson; L’illa misteriosa i La volta al món
en vuitanta dies, de Jules Verne; i Les aventures d’en Pinotxo, de Carlo Collodi. Cal dir que,
a diferència del que havíem vist fins ara, la majoria d’aquests llibres van sortir amb els
dibuixos de les edicions originals.

236

A la «Biblioteca Grumet» van publicar-se, l’any 1929: André M aurois , Viatge al país de les 36.000

voluntats, traducció de Melcior Font, iŀlustrustracions de Ramon Capmany; Blaise C endrars , Petits contes
negres pels infants dels blancs, traducció de Joan Llongueras, iŀlustracions d’E. C. Ricart; i Claude R oëen, Les
aventures de Polzet: el darrer nan del bosc, traducció de Maria Perpinyà, iŀlustracions de Castanys.
237

La «Biblioteca Grumet de “Les Obres Mestres Explicades als Infants”» va editar sis llibres, tots amb

data de 1929: Joan G ols i S oler , Els almogàvers, iŀlustracions de Joan d’Ivori, i Els dotze treballs d’Hèrcules,
explicats als infants per Joan Gols, iŀlustracions de J. Busquets; Melcior Font, Guillem Tell, adaptació per a
infants de diversos moments de la tragèdia d’Schiller; Walter S cott, Ivanhoe, explicada als infants per Pau
Romeva; C. A. Jordana i M ayans , La història de Macbeth, explicada als infants segons l’obra de Shakespeare,
iŀlustracions de Prat; i Jacint Verdaguer , Canigó, contat als infants per Artur Martorell, iŀlustracions de
Quelus (pseud. de Miquel C ardona ).
238

Poeta, assagista, periodista i traductor, Melcior Font va ser director de la revista Jordi, que, nascuda

amb la voluntat d’oferir un producte de qualitat al públic infantil i amb coŀlaboradors de la talla de Carner,
C. A. Jordana, Marià Manent, Jesús Ernest Martínez Ferrando, Lola Anglada o Pere Torné Esquius, va tenir
una vida efímera (del febrer a l’agost de 1928). Vegeu, amb relació a aquest periòdic, R ovir a (1988: 447–
448).
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Mentora i posteriorment Joventut van pouar altres títols en la literatura en llengua
alemanya i, en concret, en els inesgotables contes de Grimm, dels quals van treure versions
dobles en català i castellà, cosa que no feia quasi cap més editorial del país i que rarament
es donava en altres camps de la producció de llibres. En català, doncs, van editar un seguit
d’adaptacions dels Kinder- und Hausmärchen signades per Valeri Serra Boldú (incloses en la
coŀlecció «Contes d’Ahir i d’Avui») i, una mica després, la nova tria de les Rondalles de Grimm
que he apuntat més amunt, en la versió de Carles Riba i iŀlustrades per Arthur Rackham.
Completen la llista d’autors alemanys A. Müller, de qui es tradueix la llegenda d’En Comptanaps: el gegant de les muntanyes, i Erich Kästner, un dels pocs escriptors contemporanis
traduïts al català en l’apartat de literatura infantil. Kästner (1899–1974), periodista, poeta
i noveŀlista, va assolir un gran èxit a Alemanya amb els seus llibres per a infants. L’obra
escollida per Joventut —i traduïda per Melcior Font— va ser Emili i els detectius, publicada
originàriament el 1928 i objecte fins i tot d’adaptacions cinematogràfiques. De fet, Joventut
oferia als seus lectors un llibre de format gran «amb les millors fotografies del film (UFA)».
A la llista d’obres infantils i juvenils traduïdes al català, hi figura també el nom de
Joaquim Ruyra, que signa la versió d’un llibre de Christoph von Schmid (1768–1854):239
Genoveva de Brabant, apareguda el 1925 a la «Biblioteca Virolet», la coŀlecció de llibres
annexa a la revista del mateix nom.240 Paraŀlelament a la seva trajectòria com a prosista,
Ruyra va desenvolupar una tasca traductora, que, entesa com una forma secundària de
creació, li permetia aprofundir en el coneixement de l’obra de poetes que l’interessaven (és
el cas de Paul Verlaine, de qui va publicar «Tinc por d’un beset» i «Green») i experimentar
i reflexionar sobre el llenguatge literari.241 Quant a la relació de Ruyra amb la llengua
alemanya, abans de la publicació de Genoveva de Bravant hauria traduït o adaptat (no sé
si servint-se d’alguna traducció intermèdia) quinze cançons de bressol recollides al volum
Non-non (1917), que n’incloïa d’alemanyes, russes, gallegues i basques, i anteriorment, l’any
1916, una sèrie d’oratoris i recitatius religiosos de Bach, entre altres.
Com explica Lluïsa Julià (1998: 35), a partir dels anys vint les traduccions de Ruyra «van
adquirir una funció més didàctica, moral, a tenor de la seva evolució ideològica», i és en
aquest punt on s’ha de situar la versió del llibre de Schmid, que en la ploma ruyriana
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La Revista dels Llibres de l’Editorial Barcino (any i , núm. 8 [desembre 1925], p. 118) explica, amb

relació a Schmid:
Un altre escriptor alemany ha tingut a la Península pirenenca una divulgació extraordinària —
si bé a través del francès— i una fama encara del tot no marcida. És Cristòfol Schmid (1768–1854),
l’autor dels tan llegits Ous de Pasqua. El seu catolicisme ha fet durant molt temps dels seus llibres,
el premi obligat de les escoles, i tots hem llegit les seves historietes, on massa sovint la finalitat
educativa és recercada sacrificant la realitat de la vida.
240

En aquesta coŀlecció va aparèixer únicament un altre volum: Els viatges de Gulliver, de Jonathan Swift,

en la versió de Xavier Bofill ([1922]).
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Sobre la tasca de Ruyra com a traductor, vegeu l’estudi de Lluïsa Julià (1998), centrat en les Rondalles

de poble, d’Erckmann-Chatrian, i en la versió ruyriana de Fedra, de Racine.
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es transfigura, en paraules de Manuel de Montoliu, «en un sentidíssim comentari de les
virtuts bàsiques del cristianisme: amor a Déu, confiança en la Providència, acceptació
serena del dolor, perdó de les injúries, adoració de la Divinitat a través de la bellesa de
les criatures, etc.».242 La història de Genoveva de Brabant, doncs, s’adiu amb el model
d’escriptor catòlic en què el grup del diari El Matí va erigir Joaquim Ruyra, i alhora li brinda
l’oportunitat de modelar la llengua literària i d’assajar-hi solucions i recursos. L’empremta
que l’escriptor deixa en el text traduït és indeleble, sobretot per mitjà del lèxic, evitant —
segons Montoliu— substituir «les formes impures del modern català parlat amb les formes
arcaiques equivalents o semi-equivalents» i nodrint-se del dialecte, «una inestroncable font
de recursos “vius” per a substituir aquelles formes adulterades de la parla actual».243
De Christoph von Schmid —un autor molt traduït al castellà, a càrrec de l’editorial
Sopena—, se’n va adaptar també un llibre de lectura, compost d’una sèrie de contes, al final
dels quals s’incloïa un «Exercici de llenguatge», un «Exercici de dibuix», un «Exercici de
redacció» i l’apartat «Ideari».244 En la línia de publicacions destinades als escolars, però,
destaca sobretot l’Antologia que la Generalitat dedica a les escoles de Catalunya, editada el
1932 amb motiu del centenari de la mort de Goethe. El llibre, amb gravats al boix de Josep
Obiols245 i prologat per Carles Riba, conté un fragment de la versió de Werther deguda a Joan
Alavedra; a més d’aquesta mostra de la narrativa de Goethe, inclou «Balades i cançons»,
«Poemes», «Obres teatrals» i «Pensaments», traduïts per Jaume Bofill i Ferro, Josep Lleonart,
Marià Manent, Joan Maragall i Anna M. Saavedra.
La publicació d’aquestes analectes de Goethe té correlació amb el context polític del
moment: arran de la instauració de la República i de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia,
el català recupera l’oficialitat; l’APEC reprèn les activitats després de la dictadura de Primo
de Rivera; es funden noves escoles públiques; la Generalitat endega un pla de creació de
biblioteques a totes les poblacions de més de sis mil habitants (1931)… Aquest cúmul de
circumstàncies potencia el paper de les institucions públiques en la promoció del llibre
infantil, una labor que, entre els anys 1914 i 1923, havia dut a terme la Mancomunitat,
responsable, per exemple, de la coŀlecció «Llibres per a Servir de Lectura a les Escoles de
Catalunya» (1917–1918), que contenia textos de Guimerà, Maragall, Ruyra i M. Antònia
Salvà, entre altres. A partir de 1931, doncs, els organismes polítics s’ocupen d’editar i de
difondre llibres de lectura per a les escoles, i ho fan mirant d’ajustar-se a un estàndard de
qualitat. En el pròleg a l’Antologia de Goethe, Riba s’expressa molt clarament en aquest
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Manuel de Montoliu, «Schmid: Genoveva de Brabant (Traducció de Joaquim Ruyra. Iŀlustració de
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Barcelona, Biblioteca Balmes, 1929, coŀl. «El Ram
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Obiols, pintor deixeble de Torres-García, va dur a terme una important tasca com a iŀlustrador de

llibres infantils, sobretot dels que editava l’APEC.
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sentit, quan afirma que «la present antologia ha estat concebuda i formada sobre el principi
pedagògic que cal proposar a l’educand models i textos sempre per damunt del nivell en el
qual realment i actualment es troba».246
La connexió, a la qual acabo de referir-me, entre el marc sociopolític i el centenari de
la mort de l’escriptor alemany —amb motiu del qual van celebrar-se diversos actes—247 és
l’eix central de les paraules que encapçalen l’Antologia: «El mateix any en què tot el món
culte ha commemorat Goethe, Catalunya ha reprès la seva lliure vida nacional», diu Carles
Riba aŀludint a l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia. Es tracta d’una concurrència «plena
de sentit», que permet retrobar «les lliçons del més gran mestre d’universalitat del temps
modern»248 i reflexionar sobre la influència que l’escriptor havia exercit a Catalunya des
de la Renaixença. «En el pensament, en els sentiments, fins en les institucions dels homes
d’avui es troba l’empremta de Goethe», afegeix Riba, que conclou: «Catalunya ha vist la
influència de Goethe en la part millor de la seva poesia, que tant ha contribuït a salvarla com a poble»,249 una sentència que enllaça amb la poètica noucentista i que subratlla la
funció social de la literatura.
En la relació de títols destinats als lectors no adults es poden incloure també dues
adaptacions d’obres de Richard Wagner: Sigfrid, en la versió de Rafael Dalmau i Ferreres
(Editorial Mediterrània, 1936), i L’anell del Nibelung, amb textos de C. A. Jordana (Edicions
Diana, 1926). Jordana, que continuarà dedicant-se a la literatura per a joves amb l’adaptació
de Macbeth apareguda a la «Biblioteca Grumet» de Proa (1929) i amb coŀlaboracions a la
pàgina infantil del diari La Nau (1927–1928) i la revista Jordi (1928), presenta un llibre dividit
en una sèrie de petites vinyetes, iŀlustrades per Joan Llaverias, cada una de les quals conté
un moment àlgid de la vida de Sigfried. Segons la recensió que en va fer Domènec Guansé
a la Revista de Catalunya, l’estil de la versió de Jordana «té un ritme imprecís, però més de
vers que de prosa». Per mantenir aquest estil, «la frase agafa a voltes inversions una mica
violentes»; tanmateix, conclou el crític, «és una prosa molt sòbria», a la qual l’ús escàs però
exacte de l’adjectiu «dóna una bellesa austera, d’obra feta sense retòrica».250
A propòsit de L’anell del Nibelung, voldria fer notar que aquest llibre va ser publicat,
fora de sèrie, per Edicions Diana, un projecte editorial creat per iniciativa de Josep Pla,
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que prescindia de la figura de l’editor professional i pretenia desmarcar-se dels postulats
noucentistes.251 L’empresa, de vida efímera, va néixer el 1925 amb la idea de fer arribar a
un públic ampli un conjunt de prosistes —la poesia quedava explícitament exclosa del seu
catàleg— que aleshores sonaven a renovadors: a més de Pla mateix, Francesc Madrid, Joan
Santamaria, Millàs-Raurell… La línia editorial de Diana —marcada per l’eclecticisme o, si es
vol, com diu Castellanos, per «la més absoluta indefinició estètica» (1996: 32)— pot trobar-se
exposada a les pàgines de La Publicitat:
Editarem noveŀles, contes, memòries, crítica, assaigs, filosofia, política i ciència.
Exigirem dels autors que no siguin guillats, que tinguin un mínimum de claredat i de
simplicitat. El criteri de la casa serà el lliure examen més absolut. Mirarem de donar al
lector català llibres per llegir.252

L’anàlisi més o menys sumària de la recepció de la literatura en llengua alemanya en
l’àmbit infantil i juvenil permet extreure unes quantes conclusions i fixar les coordenades
que determinen la producció editorial del període: en primer lloc, s’observa un predomini
clar de contes i rondalles; els màxims exponents germànics del gènere són Jacob i Wilhelm
Grimm, que recullen de la tradició popular uns relats que serveixen d’exemple de les
conductes humanes. En el moment en què les històries de Grimm s’introdueixen, en català,
a Catalunya, esdevenen —a més d’un simple esplai a l’abast del públic no adult— una eina
que s’adequa als nous corrents pedagògics, de què es fan ressò organismes públics, editorials
i moviments com el Noucentisme. Cal dir que, en gairebé tots els casos, els contes dels
germans Grimm que s’editen en català, més que no pas traduccions de les obres aplegades
als Kinder- und Hausmärchen, són adaptacions de diversa índole (fins i tot per a l’escena);
això s’explica, en part, per la gran popularitat i difusió de què gaudien aquests contes arreu
d’Europa.
En segon lloc, i deixant de banda els títols apareguts a la «Coŀlecció En Patufet», cal dir
que la producció de llibres infantils es concentra durant els anys vint i trenta (la majoria
de volums daten de la dècada compresa entre 1925 i 1935). És justament en aquest espai de
temps que es creen els principals projectes editorials que es dedicaran al públic infantil i
juvenil —exclusivament o parcial i d’acord amb patrons diversos: l’Editorial Catalana, Proa,
Mentora i, després, Joventut. Per últim, em sembla interessant assenyalar, d’una banda, que
a penes es presta atenció als autors alemanys contemporanis i, de l’altra, que les institucions
públiques tindran un paper important en l’edició i la divulgació de llibres per a infants,
sobretot de llibres de lectura per a les escoles, i en aquest sentit ressalta l’Antologia dedicada
a Goethe. A partir de 1936, ateses les noves circumstàncies històriques, la producció de
llibres infantils adquireix un caràcter eminentment oficial i es converteix en un instrument
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de propaganda que disposa de dos grans canals de difusió: les escoles i les biblioteques
populars.

5 Conclusions
Un cop realitzada la descripció i l’anàlisi de l’acollida i la difusió de la narrativa en llengua
alemanya en l’àmbit catalanoparlant entre els anys 1894 i 1938, crec que es pot concloure
que la traducció ha tingut un paper essencial en la configuració de l’escenari literari i
cultural de Catalunya. El seguiment del flux de traduccions permet, a més, observar des
d’una altra perspectiva el context politicocultural del país i prendre el pols a la dinàmica del
mercat del llibre, que no deixa de ser un reflex dels factors de diversa índole que informen
cada període històric. Com diu Francesc Vallverdú (1977: 36) referint-se a l’etapa compresa
entre 1923 i 1930, «en les traduccions és potser on més es nota el caràcter “irregular” de
l’edició catalana, dinamitzada per un procés de normalització lingüística».
A priori, la feina d’incorporació de les obres de narrativa germànica a la literatura
catalana podria semblar plena de «llacunes, irregularitats i contrasentits», i podria fer la
impressió d’haver estat duta a terme d’acord amb els «gustos particulars de cada director de
biblioteca, combinats amb les predileccions de cada traductor i en funció del pressentiment
que cada empresa té dels apetits del públic», com es llegeix en un article aparegut a la revista
D’Ací i d’Allà l’any 1929, a propòsit de la traducció de Werther.253 Si bé aquesta afirmació és
parcialment certa, també és veritat que des del final del segle xix a la darreria de la dècada
dels trenta podem identificar diverses polítiques traductores —més o menys coherents—
que justifiquen la selecció dels títols importats. (En aquest sentit, també les absències són
eloqüents.) Al tombant de segle interessa més la quantitat i la comunicació amb l’estranger
que no pas la qualitat (és per això que les traduccions indirectes són en aquesta època una
pràctica habitual); les coordenades estètiques i ideològiques del Modernisme comporten
un canvi d’actitud respecte a la traducció, i durant el període d’ascendent noucentista,
l’activitat traductora s’insereix en un projecte politicocultural ben definit, esdevé una peça
imprescindible del procés de codificació del català modern i respon a la necessitat d’ampliar
el públic lector i d’«educar» la societat. Posteriorment, a mesura que es progressa cap a la
«normalització» del sistema cultural, les lleis del mercat comencen a determinar els criteris
de selecció de les obres estrangeres.
Són molts, doncs, els factors que cal prendre en consideració a l’hora de resseguir la
història de la narrativa germànica a Catalunya. Un d’aquests factors és l’abast del públic
lector, una qüestió que recorre transversalment tot l’estudi i que, sobretot durant els
anys vint i trenta, suscita nombrosos comentaris. Joan Estelrich sosté que el «problema
fonamental del públic és senzillament un problema d’instrucció pública» i que l’escola
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és essencial «perquè sigui possible l’existència d’una indústria editorial completa»;254 Just
Cabot reflexiona sobre el mateix tema relacionant-lo amb el gènere noveŀlístic:
A tot arreu del món, la noveŀla és el gènere més cultivat i més difós. I encara hi ha
una mena de noveŀla que és la més difosa, per bé que no en parlin ni els crítics ni els
manuals: allò que en diríem noveŀla «per entregues». Aquesta mena és completament
desconeguda en català i caldria molt que s’aclimatés entre nosaltres. El dia que es
coŀloquin trenta mil exemplars d’una noveŀla «per entregues», d’una noveŀla de
categoria literària se’n coŀlocaran deu mil. Del que es tracta és d’acostumar a llegir,
de crear una gran massa de lectors que llegeixin sense cap prejudici literari, tan sols
per satisfer un gust sense cap refinament. D’aquesta massa, de mica en mica, sorgiran
alguns elements que ingressaran a la categoria pròxima superior, la del públic mitjà
que ja llegeix noveŀles de categoria literària.255

Un altre element que s’ha de tenir en compte per comprendre la recepció de la narrativa
alemanya a Catalunya és la figura del traductor, el perfil del qual varia segons les
èpoques: al segle

xix

són els escriptors els qui s’encarreguen —en unes condicions força

precàries— de la traducció literària al català, a causa, sobretot, de la debilitat del mercat
editorial. Durant el Modernisme i el Noucentisme, la majoria de traduccions de l’alemany
continuen confiant-se a escriptors catalans d’un cert prestigi (a vegades també a periodistes
o persones relacionades d’alguna manera amb el món literari), que amb el seu nom
avalen la incorporació d’un títol determinat en una editorial o una coŀlecció concreta. La
figura del traductor professional no comença a apuntar fins ben entrada la dècada dels
trenta, quan, arran de l’ampliació i la diversificació de la producció editorial, augmenta
considerablement el nombre de traduccions de l’alemany. No pot parlar-se, tanmateix,
d’una autèntica professionalització de la tasca traductora: les empreses editorials no
acostumen a disposar de plantilles estables de traductors, i gairebé totes les persones que
signen les versions de l’alemany en són coŀlaboradors puntuals. Tot i així, els traductors
demostren tenir una bona formació lingüística —sovint adquirida a l’estranger o de manera
autodidacta—, i la majoria de traduccions es fan directament de l’alemany; el paper del
francès com a llengua intermediària, doncs, és molt menys important que el que d’entrada
podria semblar. Justament per combatre idees preconcebudes, crec que caldria aprofundir
en l’estudi dels traductors; per a això, s’haurien d’analitzar detalladament aspectes com les
condicions laborals, la manera com la societat percep la seva tasca, l’atenció que els dedica
la crítica especialitzada…
Una qüestió que també caldria estudiar més a fons és la presència (o absència) d’autors
contemporanis en els catàlegs de les editorials que importen narrativa germànica. En
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general, diria que els elements coetanis de la literatura font hi ocupen un lloc secundari i
que la majoria de títols van a cercar-se en fases diacròniques anteriors. El 1930 Lluís Bertran
i Pijoan recollia a La Paraula Cristiana l’opinió d’un tal J. Sauret, que es queixava del retard
en la traducció d’obres actuals:
Una de les deficiències que ens cal anotar és la lentitud en la traducció d’obres modernes.
El lector català troba a mancar a les llibreries el llibre «del dia» i això l’obliga a llegir-lo
en francès o en castellà. […] L’actualitat literària és servida amb tan retardament d’anys
i anys, essent això la causa que molts compradors catalans, en adquirir la traducció, ho
fan impulsats més per «un favor» o per pura cooperació que no pas per llegir el llibre.256

Els motius que expliquen aquest fenomen són diversos: d’una banda, atesa la història
literària catalana i la manca de models, és evident que s’intenten omplir llacunes amb
els grans noms de la literatura universal; d’altra banda, la crítica especialitzada continua
mirant a França, i per últim, el públic lector català té la possibilitat de recórrer a les editorials
castellanes (i franceses), diverses de les quals contemplen aquesta franja de la literatura
alemanya. Així doncs, moltes de les novetats editorials procedents dels països germànics
penetraran a Catalunya per via de publicacions periòdiques com D’Ací i d’Allà, La Revista o
Mirador, que donaran a conèixer els noms de Franz Kafka,257 Heinrich Mann, Thomas Mann
o Ernst Toller, per esmentar-ne només uns quants.
Una anàlisi completa de l’impacte de la literatura alemanya a Catalunya hauria de valorar,
per tant, tots els textos traduïts apareguts en publicacions seriades; hauria d’examinar també
la recepció de la poesia, el teatre i la prosa no imaginativa, una eina molt útil per avaluar
la situació cultural del país, ja que és una esfera que queda fora de l’àmbit estrictament
literari; hauria de comparar la producció editorial catalana amb la castellana (i la francesa)
i calibrar una multiplicitat de factors més que queden fora de l’abast natural del present
treball.
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P érez G il , Violeta. 1993. «La recepción de E. T. A. Hoffmann: primeras traducciones
al francés y al español». Dins: Margit R aders i Julia Sevilla (eds.), III Encuentros
Complutenses en torno a la Traducción (2–6 de abril de 1990). Madrid: Editorial
Complutense, p. 225–232.
P i i Vendrell , Núria. 1986. Bibliografia de la noveŀla sentimental publicada en català, entre
1924 i 1938. Barcelona: Diputació de Barcelona.
P inyol Torrents , Ramon. 2002. «Contribució a l’estudi de la coŀlecció “La Noveŀla
Estrangera”». Quaderns: Revista de Traducció, 8, p. 29–40.
— 2006. «Les traduccions al català a l’època romàntica». Dins: Francisco L afarga i Luis
P egenaute (eds.), Traducción y traductores, del Romanticismo al Realismo. Berna: Peter
Lang, p. 343–354.
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— 2008. «Les coŀleccions populars d’entreguerres». Dins: Arnau Pons i Simona Škrabec
(eds.), Carrers de frontera: passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana, vol. ii.
Barcelona: Institut Ramon Llull, p. 260–263.
P la , Josep. 1992. Retrats de passaport. Barcelona: Ediciones Destino. (Obra Completa Josep
Pla; 10)
P la

i

A rxé , Ramon. 1975. «L’Avenç (1891–1915): la modernització de la Renaixença». Els

Marges, 4 (maig 1975), p. 23–38.
Pons , Arnau; Škrabec , Simona (eds.). 2007–2008. Carrers de frontera: passatges de la cultura
alemanya a la cultura catalana. 2 vols. Barcelona: Institut Ramon Llull.
Q uintana T rias , Lluís. 1997. «Joan Maragall, traductor dels pensaments de Goethe». Forum,
8, p. 45–61. [Inclou un llistat de totes les traduccions de Goethe signades per Joan
Maragall]
— 2001. «Algunes lectures de Goethe a Catalunya (Maragall i d’Ors)». Dins: Josep M.
T erricabr as i Jörg Z immer (eds.), J. W. Goethe (1749–1832) 250è aniversari: Revista
Estudi General. Girona: Universitat de Girona. Facultat de Lletres.
R amírez

i

Molas , Pere. 1977. «Maragall, traductor de Novalis». Dins: Germà Colon (ed.),

Actes del IV Coŀloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Basilea, 22–
27 de març de 1976). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 407–429.
(Biblioteca Abat Oliba; 11)
R iba , Carles. 1985. Obres completes. Edició a cura d’Enric Sullà, vol. ii: Crítica, 1. Barcelona:
Edicions 62.
— 1986. «Apèndix sobre poesia i sobre la meva poesia». Dins: Obres Completes. Edició a
cura de Jaume Medina i Enric Sullà, vol. iii: Crítica, 2. Barcelona: Edicions 62, p. 253–
263.
R ibé , M. Carme; Rovir a , Teresa. 1972. Bibliografía histórica del libro infantil en catalán.
Madrid: Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos. (Biblioteca
Profesional de ANABA. Bibliografías; i –1)
R insum , Annemarie van; R insum , Wolfgang van. 2000. «Novelle und Erzählung». Realismus
und Naturalismus. 3a ed., vol. 7. Munic: Deutscher Taschenbuch Verlag, p. 154–229.
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narrativa, poesia, teatre. Aachen: Shaker. (Biblioteca Catalànica Germànica = Beihefte
zur Zeitschrift für Katalanistik; 1)
— 2005b. «Les traduccions alemanyes de literatura catalana». Zeitschrift für Katalanistik,
18, p. 215–229.
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R osich , Josep M. 1996. «Joan Alavedra (Barcelona, 1896–1981): nota biogràfica».

Dins: Centenari Joan Alavedra (1896–1996). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura. Institució de les Lletres Catalanes, p. 5–7.
R ovir a , Teresa. 1973. Noucentisme i llibre infantil. Universitat Autònoma de Barcelona.
[Mecanoscrit; tesi de llicenciatura.]
— 1988. «La literatura infantil i juvenil». Dins: Joaquim Molas (dir.), Història de la
literatura catalana: part moderna, vol. ix . Barcelona: Editorial Ariel, p. 421–460.
R uiz C asanova , José Francisco. 2000. Aproximación a una historia de la traducción en
España. Madrid: Cátedra.
S antamaria

i

R oig , Núria. 2001. Carles Soldevila: l’inteŀlectual i l’escriptor (1911–1936).

Direcció de Jordi Castellanos i Vila. UAB. Facultat de Filosofia i Lletres. Departament de
Filologia Catalana. [Tesi doctoral]
Sanz F érriz , María Pilar. 1988. «Traducción y literalidad». Forum, 4 (desembre 1988), p.
28–34.
Schneider , Franz. 1927. «E. T. A. Hoffmann en España: apuntes bibliográficos e históricos».
Dins: Estudios eruditos in memoriam de Adolfo Bonilla y San Martín, vol. i . Madrid:
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, p. 279–287.
Sebald, W. G. 1995. Unheimliche Heimat: Essays zur österreichischen Literatur. Frankfurt
del Main: Fischer Taschenbuch.
— 2001. Logis in einem Landhaus: Über Gottfried Keller, Johann Peter Hebel, Robert Walser
und Andere. 2a ed. Frankfurt del Main: Fischer Taschenbuch.
Serrahima , Maurici. 1968. «La prosa de Josep Carner». Dins: Josep C arner , Obres completes.
Barcelona: Selecta, p. 807–825.
S obejano, Gonzalo. 1967. Nietzsche en España. Madrid: Gredos. (Biblioteca Románica
Hispánica; ii – Estudios y Ensayos; 102)
S olà

i

Dachs , Lluís. 1968. En Patufet: 1904–1938. Barcelona: Bruguera. (Quaderns de

Cultura; 46)
Soler Horta , Anna. 2001. «Notícia de la recepció del teatre de G. B. Shaw a Catalunya (1908–
1938)». Dins: Luis P egenaute (ed.), La traducción en la Edad de Plata. Barcelona: PPU,
p. 295–311.
— 2008a. «Joan Alavedra, traductor de l’alemany». Dins: Arnau Pons i Simona Škrabec
(eds.), Carrers de frontera: passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana, vol. ii.
Barcelona: Institut Ramon Llull, p. 256–258.
— 2008b. «Les traduccions des del final del segle

xix

fins als anys trenta». Dins: Arnau

Pons i Simona Škrabec (eds.), Carrers de frontera: passatges de la cultura alemanya a la
cultura catalana, vol. ii. Barcelona: Institut Ramon Llull, p. 252–255.
S ubirats , Andreu. 2007. «Escriptors i inteŀlectuals catalans davant la Gran Guerra 1914–
1918». Dins: Arnau Pons i Simona Škrabec (eds.), Carrers de frontera: passatges de la
cultura alemanya a la cultura catalana, vol. i. Barcelona: Institut Ramon Llull, p. 150–
155.
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Tasis , Rafael; Torrent, Joan. 1966. Història de la premsa catalana, vol. i. Barcelona: Editorial
Bruguera.
T eichmann, Elizabeth. 1961. La fortune d’Hoffmann en France. París: Genf.
T erry, Arthur. 1963. La poesia de Joan Maragall. Barcelona: Barcino.
Toury, Gideon. 1995. «The Nature and Role of Norms in Translation». Dins: Descriptive
Translation Studies and Beyond. Amsterdam i Filadèlfia: Benjamins, p. 53–69.
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Barcelona: Biblioteca de Catalunya.
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i

P uig , Teresa. 1988. «El pensament de Novalis en “El Comte Arnau” de Joan

Maragall». Forum, 4 (desembre 1988), p. 24–27.
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7 Apèndix
Aquest treball no hauria estat complet si no s’hi hagués afegit un apèndix amb la bibliografia
de les obres de narrativa en llengua alemanya traduïdes al català en l’espai de temps
analitzat. Per elaborar la relació sistemàtica i ordenada de les traduccions, he aprofitat les
bibliografies i els catàlegs parcials existents258 i he procedit al buidatge de les coŀleccions
literàries de l’àmbit català. D’aquesta feina de buidatge, n’ha resultat una llista dels títols de
narrativa publicats en forma de llibre o de fulletó entre el final del segle xix i l’any 1938.259
Amb l’objectiu de ser tan fidel com fos possible en la citació de les obres traduïdes, n’he
consultat materialment la majoria. La informació que contenen les entrades ha quedat
organitzada com segueix:
• responsabilitat principal o autoria,
• títol de la traducció (tal com consta a la portada),
• títol de l’original,
• edició,
• responsabilitats secundàries,
• dades de publicació,
• any original d’edició,
• descripció física,
• coŀlecció,
• nota,
• observacions i
• extracte.
En l’apartat de responsabilitats secundàries, i amb la idea de presentar indicacions
útils i detallades, no hi he consignat únicament el nom del traductor (o dels traductors),
sinó que hi he introduït també el de l’iŀlustrador (o iŀlustradors) de l’obra en qüestió, del
prologuista… Així mateix, he elaborat un registre per a cada reimpressió, segona edició i
edicions posteriors, i he desglossat les obres que contenen més d’un text traduït. Quan no
he localitzat la data de publicació de l’original, he indicat —sempre que ha estat possible—
la data de naixement i de mort de l’autor o dels autors. A més de les dades pròpiament
bibliogràfiques (no sempre fàcils d’obtenir), les fitxes inclouen algunes informacions
addicionals: en l’apartat «Observacions» es poden llegir comentaris aclaridors del contingut
de les publicacions, és a dir, si contenen notes a peu de pàgina o al final, índexs, prefacis,
introduccions o advertiments del traductor o de l’editor… Finalment, algunes entrades
contenen un extracte dels textos introductoris a les traduccions, per tal de situar-les
258

Per exemple: M asvidal

i

S alavert (1937), P i

i

Vendrell (1986), C aballeria

i

F errer i C odina

i

C ontijoch (2001) i D ur an i Tort (2001).
259

La bibliografia té en compte només la narrativa. Si al llarg del treball he fet esment de traduccions

corresponents a altres gèneres, n’he consignat la referència a les notes a peu de pàgina. Tampoc no hi he
inclòs els fragments de narrativa apareguts en publicacions periòdiques.
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millor en el seu context o les seves circumstàncies. S’ha tractat, en resum, de confeccionar
una bibliografia exhaustiva, sistemàtica i fàcil de consultar, amb vista a l’anàlisi i a la
interpretació subsegüents.
1
Autor

Baum, Vicki [Baum, Hedwig]

Títol

Hell al llac de les dames / Vicki Baum; traducció de l’alemany per
Francesc Payarols

Títol original

Hell in Frauensee

Resp. sec.

Payarols, Francesc trad.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Atena, 1935

Any original d’ed.

1927

Descripció

322 p.; 19 cm

Observacions

Notes a peu de pàgina.

2
Autor

Bernhard, Elsa

Títol

Un drama a la masia

Resp. sec.

[?]

Dades de public.

Barcelona: Edicions Bosch, [1936?]

Descripció

213 p.

Coŀlecció

Biblioteca La Dona Catalana. Segona Sèrie

Observacions

No ha estat possible determinar la nacionalitat de l’autora, ja que
no apareix ni als repertoris bibliogràfics ni a les obres de referència
consultades.

3
Autor

Bernhard, Elsa

Títol

Fruit d’aventura

Resp. sec.

[?]

Dades de public.

Barcelona: Edicions Bosch, 1938

Coŀlecció

Biblioteca La Dona Catalana. Segona Sèrie

Observacions

No ha estat possible determinar la nacionalitat de l’autora, ja que
no apareix ni als repertoris bibliogràfics ni a les obres de referència
consultades.

4
Autor

Chamisso, Adelbert von [De Chamisso de Boncourt, Louis Charles
Adélaïde]

Títol

Historia meravellosa d’en Pere Schlemihl / d’A. de Chamisso, traduïda
per C. B.
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Títol original

Peter Schlemihls Wundersame Geschichte

Resp. sec.

C. B. [Brugués, Casimir] trad.

Dades de public.

Barcelona: Publicació de la Impremta Renaixensa, 1894

Any original d’ed.

1814

Coŀlecció

Novelas Catalanas y Estrangeras; iii

90

5
Autor

Chamisso, Adelbert von [De Chamisso de Boncourt, Louis Charles
Adélaïde]

Títol

La meravellosa història de Pere Schlèmil: noveŀla fantàstica / A. de
Chamisso; traducció de Gustau Llobet

Títol original

Peter Schlemihls Wundersame Geschichte

Resp. sec.

Llobet, Gustau trad.

Dades de public.

Barcelona: Les Ales Esteses, 1930

Any original d’ed.

1814

Descripció

95 p.; 15 cm

Coŀlecció

Coŀlecció Popular «Les Ales Esteses»; 17

6
Autor

Courths-Mahler, Hedwig

Títol

El talismà de la princesa: noveŀla escrita en alemany / H. CourthsMahler; versió de Joan Parellada Segura

Títol original

Die Bettelprinzeß

Resp. sec.

Parellada Segura, Joan trad.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, [1927?]

Any original d’ed.

1914

Descripció

255 p.; 19 cm

Coŀlecció

Biblioteca Neus de Noveŀles Blanques

Observacions

D’aquesta obra, l’Editorial Mentora informa en el mateix volum que
se’n venen a l’estranger quantitats fabuloses; no n’especifica, però, les
xifres.

7
Autor

Dalmau i Ferreres, Rafael

Títol

Sigfrid: rondalla heroica inspirada en la llegenda de Wagner / R. Dalmau
i Ferreres; iŀlustracions de J. Altimira

Resp. sec.

Altimira Marimon, Josep iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Edicions Mediterrània, 1936

Descripció

47 p.: iŀlustr.; 22 cm
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8
Autor

Ebers, Georg Moritz

Títol

Les dues germanes / Jordi Ebers; novela de la época ptolemaica girada
del alemany al catalá per Agustí Casas y ornamentada ab dibuixos per
Josep Palahí

Resp. sec.

Casas, Agustí trad.

Resp. sec.

Palahí, Josep iŀlustr.

Dades de public.

Sant Feliu de Guíxols: Impremta d’Octavi Viader, 1907

Descripció

xvi , 359 p., [2] fulls de làm.: iŀlustr.; 20 cm

9
Autor

Folch i Torres, Manuel

Títol

El mal fill

Resp. sec

Junceda, Joan G. iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Baguñà, 1913

Descripció

15 p.; 13 cm

Coŀlecció

Coŀlecció En Patufet; 79

Nota

Rondalla popular alemanya

Observacions

Iŀlustració de la coberta signada «Junceda».

10
Autor

Folch i Torres, Manuel

Títol

Llei del treball

Dades de public.

Barcelona: Editorial Baguñà, 1914

Descripció

15 p.; 12 cm

Coŀlecció

Coŀlecció En Patufet; 143

Nota

Conte alemany

11
Autor

Folch i Torres, Manuel

Títol

Rübezahl o el gegant de la muntanya

Dades de public.

Barcelona: Editorial Baguñà, 1916

Descripció

15 p.; 13 cm

Coŀlecció

Coŀlecció En Patufet; 203

Nota

Glosa d’una llegenda alemanya

12
Autor

Folch i Torres, Manuel

Títol

La presa del dimoni

Dades de public.

Barcelona: Editorial Baguñà; 1918

Descripció

15 p.; 13 cm
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Coŀlecció En Patufet; 348

13
Autor

Font, Melcior

Títol

Guillem Tell: adaptació per a infants de diversos moments de la tragèdia
de Schiller, amb iŀlustracions en color, d’Ivori / per Melcior Font

Resp. sec

Ivori, Joan d’ iŀlustr.

Títol original

Wilhelm Tell

Dades de public.

Barcelona: Edicions Proa, 1929

Any original d’ed.

1803–1804

Descripció

115 p., [3] fulls de làm.

Coŀlecció

Biblioteca Grumet de «Les Obres Mestres Explicades als Infants»

14
Autor

Frank, Leonhard

Títol

Carles i Anna / Leonhard Frank; traducció de l’alemany per Josep
Climent

Títol original

Karl und Anna

Resp. sec.

Climent, Josep trad.

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1933

Any original d’ed.

1927 [adaptació per a l’escena: 1929]

Descripció

182 p.

Coŀlecció

Biblioteca A Tot Vent. Sèrie Estrangera; 57

Observacions

Pròleg del traductor.

Extracte

«Amb aquesta noveŀla donem a conèixer als nostres lectors catalans un
dels autors més llegits a Alemanya en aquests anys de post-guerra, el
nom del qual nombroses traduccions han donat a conèixer més enllà de
les fronteres del seu país» (Josep Climent, p. 5).

15
Autor

Frenssen, Gustav

Títol

Jörn Uhl / Gustau Frenssen; traducció de l’alemany den Manuel de
Montoliu

Títol original

Jörn Uhl

Resp. sec.

Montoliu, Manuel de trad.

Dades de public.

Barcelona: E. Domenech, 1910

Any original d’ed.

1901

Descripció

xvi

Coŀlecció

Biblioteca d’El Poble Catalá

Observacions

Pròleg i notes a peu de pàgina del traductor.

+ 520 p.
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«Un dels més grans hèroes, si no ·l més gran, d’aquesta nova florida
de la poesía alemanya, es Gustau Frenssen, l’autor de la novela que ·s
podria calificar d’epopeia moderna, Jörn Uhl, que ara podeu llegir en
sa traducció catalana. Molt em temo, emperò, y gairebé n’estic segur,
que una bona part de l’encís y la bellesa d’aquesta obra poderosa
s’esblaimarà al travers de ma modesta traducció. Mai havia vist tant a
les clares el nexe indisoluble que hi ha entre la llengua y el pensament.
Y la llengua de Frenssen es tant fortament personal, com ho reconeixen
els mateixos alemanys, que ·s resisteix a tota temptativa d’adaptació
[…].

	  Fa vuit anys que Gustau Frenssen era poc menys que un desconegut.
Les seves primeres noveles […] no tingueren cap èxit extraordinari […].
Després publicà ·l Jörn Uhl, y l’èxit grandiós, immediat, que va tenir, va
posar el seu autor, d’un salt a les primeres files dels escriptors alemanys.
No ·s recordava, de més de trenta anys ençà, un èxit tant immèns. Al cap
de dos mesos de sortir el llibre se n’havien venut 30.000 exemplars»
(Manuel de Montoliu, p. iii –vi).
16
Autor

Goethe, Johann Wolfgang

Títol

Werther / Traducció directa de l’alemany de Joan Alavedra

Títol original

Die Leiden des jungen Werthers

Edició

1a

Resp. sec.

Alavedra, Joan trad.

Dades de public.

Barcelona: Llibreria Catalònia, 1929

Any original d’ed.

1774

Descripció

136 p.

Coŀlecció

Biblioteca Univers; 5

Observacions

Breu introducció del traductor.

17
Autor

Goethe, Johann Wolfgang

Títol

Les desventures del jove Werther / Goethe; traducció directa de
l’alemany de Joan Alavedra

Títol original

Die Leiden des jungen Werthers

Edició

2a

Resp. sec.

Alavedra, Joan trad.

Dades de public.

Barcelona: Llibreria Catalònia, [193-?]

Any original d’ed.

1774

Descripció

135 p.; 18 cm

Coŀlecció

Biblioteca Univers; 5
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94

Breu introducció del traductor.

18
Autor

Goethe, Johann Wolfgang

Títol

Antologia que la Generalitat dedica a les escoles de Catalunya / Goethe

Resp. sec.

Riba, Carles pròl.

Resp. sec.

Lleonart, Josep trad.

Resp. sec.

Maragall, Joan trad.

Resp. sec.

Saavedra, Anna M. trad.

Resp. sec.

Manent, Marià trad.

Resp. sec.

Bofill i Ferro, Jaume trad.

Resp. sec.

Alavedra, Joan trad.

Resp. sec.

Obiols, Josep iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1932

Descripció

132 p.; 22 cm

Coŀlecció

Coŀlecció En Patufet

Observacions

Gravats al boix de Josep Obiols.
Inclou: «Motivació» i «Als joves lectors d’aquest llibre», de Carles Riba, i
«Notes per a una biografia de Goethe», de Joan Alavedra.

Extracte

«1932. El mateix any en què tot el món culte ha commemorat Goethe,
Catalunya ha reprès la seva lliure vida nacional. La coincidència
ha estat plena de sentit. Mentre el nostre poble, en veure la seva
personalitat legalment reconeguda, es demanava una vegada més —
però ja responsable com no ho havia estat feia segles— amb quina
coŀlaboració havia merescut, i sobretot amb quina havia de pagar, la
seva nova llibertat entre els pobles, l’atzar d’escaure’s el centenari de la
mort de Goethe li ha fet presents de pertot arreu les lliçons de més gran
mestre d’universalitat del temps modern.»

	  […] Tant més, que amb tots aquells actes d’homenatge no s’ha tractat
de descobrir, ni tan sols d’acostar, a Catalunya un geni remot; sinó
més aviat de retrobar-lo, operant dins l’esperit mateix de la nostra
Renaixença. La poesia i la saviesa de Goethe hi han estat sempre actuals,
per influència directa, i, encara més, per significativa concordança.
	  […] hem defugit de fer un recull dels passatges infantils, en el sentit
corrent del mot, que l’obra immensa de Goethe pugui contenir. […]
	  Hem pres, simplement, uns quants fragments característics, que
tots plegats puguin servir per a una primera curiositat tant com per
a un primer estudi. Això vol dir que aquesta antologia no és un llibre
còmode per als mestres: exigeix, clar i net, més d’ells que dels mateixos
lectors als quals va essencialment destinada. […] la present antologia ha
estat concebuda i formada sobre el principi pedagògic, que cal proposar
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a l’educand models i textos sempre per damunt del nivell en el qual
realment i actualment es troba […]» (p. 9–10).
	  «[…] En el pensament, en els sentiments, fins en les institucions
dels homes d’avui es troba l’empremta de Goethe. Catalunya ha vist la
influència de Goethe en la part millor de la seva poesia, que tant ha
contribuït a salvar-la com a poble.
	  […]
	  Per això el Govern de la Generalitat de Catalunya ha cregut convenient
publicar aquest recull destinat als nostres adolescents i als mestres que
els dirigeixen» («Als joves lectors d’aquest llibre», p. 16).
19
Autor

Goethe, Johann Wolfgang

Títol

Werther

Títol original

Die Leiden des jungen Werthers

Dins

Antologia que la Generalitat dedica a les escoles de Catalunya / Goethe

Resp. sec.

Alavedra, Joan trad.

Dades de public.

Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1932

Any original d’ed.

1774

Pàgines

116–125

Observacions

Fragment del Werther de Goethe.

20
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

En Joanet de la Sort

Resp. sec.

[?]

Dades de public.

Artà: Tip. Cat. A. Ferrer, [s. a.]

Descripció

84 p.

21
Autor

Grimm, Jacob

Autor

Grimm, Wilhelm

Títol

Contes d’infants i de la llar / Ll. Jacob i G. Carles Grimm; traducció de
Carles Riba Bracons

Resp. sec.

Riba, Carles trad.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Catalana, 1919

Anys originals d’ed. 1812, 1815 i 1822
Descripció

199 p.; 19 cm
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22
Autor

Grimm, Jacob

Autor

Grimm, Wilhelm

Títol

Contes d’infants i de la llar / Traducció de Carles Riba Bracons

Resp. sec.

Riba, Carles trad.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Catalana, 1921

Anys originals d’ed. 1812, 1815 i 1822
Descripció

192 p.; 19 cm

23
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

Sang i neu / Adaptat per Josep Casassa

Resp. sec.

Cassasa, Josep adapt.

Dades de public.

Barcelona: [s. n.], 1922

Descripció

16 p.

Coŀlecció

Rondalles d’En Sigronet

24
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

La caputxeta vermella / Per Jordi Canigó; [iŀlustracions de: Josep Robert]

Resp. sec.

Canigó, Jordi [Bonavia Panyella, Salvador] adapt.

Resp. sec.

Robert, Josep iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Llibreria Bonavia, [1930]

Descripció

[16] p.: iŀlustr. en color; 22 cm

Coŀlecció

Contes Catalans Iŀlustrats; 2

Observació

Portada i text orlats, iŀlustracions de la coberta i les [7] interiors signades
per «Robert».

25
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

Vols que et conti una rondalla?: Aplec de contes, explicats en català /
Jordi Canigó; iŀlustracions de Josep Robert

Resp. sec.

Canigó, Jordi [Bonavia Panyella, Salvador] trad.

Resp. sec.

Robert, Josep iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Llibreria Bonavia, [1930?]

Descripció

98 p., en paginació múltiple: iŀlustr.; 18 cm

Observacions

Inclou: «La Ventafocs» [«Cendrillon»], de Perrault; «Blanca Neus»
[«Schneewittchen»], dels germans Grimm; «La princesa dormida»
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[«Belle au bois dormant»], de Perrault; «Atmetlleta», d’Andersen;
«L’ocell d’or» [«Goldene Vogel»], dels germans Grimm; i «En Caga-niu»
[«Petit Poucet»], de Perrault.
26
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

Caputxeta vermella; El Rei de la muntanya d’or; Els sis que tot ho poden
/ Germans Grimm; adaptació de Valeri Serra Boldú; iŀlustracions de J.
Sánchez Tena

Edició

1a

Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1931

Descripció

32 p.: iŀlustr.; 20 cm

27
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

Els gnoms del Tossal; La taula, el ruc i el bastó; Els músics de Brema
/ Germans Grimm; adaptació de Valeri Serra Boldú; iŀlustracions de J.
Sánchez Tena

Edició

1a

Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1931

Descripció

32 p.: iŀlustr.; 19 cm

Coŀlecció

Contes d’Ahir i d’Avui. Sèrie 1a; 8

28
Títol

Marianneta; Falada o la mala criada i el bon cavall / Germans Grimm;
adaptació de Valeri Serra Boldú; iŀlustracions de J. Sánchez Tena

Edició

1a

Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1931

Descripció

32 p.; 19 cm

Coŀlecció

Contes d’Ahir i d’Avui. Sèrie 1a; 2

29
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]
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Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

Ninureta; L’escolà sense por; El reietó i l’ós / Germans Grimm; adaptació
de Valeri Serra Boldú; iŀlustracions de J. Sánchez Tena

Edició

1a

Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1931

Descripció

32 p.; 19 cm

Coŀlecció

Contes d’Ahir i d’Avui. Sèrie 1a; 4

30
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

Toni i Guideta; Blancaneu i Rosavera; Rumpelstilskin / Germans Grimm;
adaptació de Valeri Serra Boldú; iŀlustracions de J. Sánchez Tena

Edició

1a

Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1931

Descripció

32 p.: iŀlustr.; 19 cm

Coŀlecció

Contes d’Ahir i d’Avui. Sèrie 1a; 1

31
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

Els tres pèls del dimoni; En Patufet; El llop i els cabridets / Germans
Grimm; adaptació de Valeri Serra Boldú; iŀlustracions de J. Sánchez
Tena

Edició

1a

Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1931

Descripció

32 p.; 19 cm

32
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

El sastre valent; La Ventafocs o la sabateta d’or; Les tres filadores /
Germans Grimm; adaptació de Valeri Serra Baldú [sic]; iŀlustracions de
J. Sánchez Tena

Edició

1a
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Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1931

Descripció

32 p.; 19 cm

99

33
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

La vella de les oques; El jueu Ballarí / Germans Grimm; adaptació de
Valeri Serra Boldú; iŀlustracions de J. Sánchez Tena

Edició

1a

Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1931

Descripció

32 p.; 32 cm

Coŀlecció

Contes d’Ahir i d’Avui. Sèrie 1a; 5

34
Títol

Caputxeta vermella; El Rei de la muntanya d’or; Els sis que tot ho poden
/ Germans Grimm; adaptació de Valeri Serra Boldú; iŀlustracions de J.
Sánchez Tena

Edició

2a

Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1933

Descripció

32 p.: iŀlustr.; 19 cm

Coŀlecció

Contes d’Ahir i d’Avui. Sèrie 1a; 7

35
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

Els gnoms del Tossal; La taula, el ruc i el bastó; Els músics de Brema
/ Germans Grimm; adaptació de Valeri Serra Boldú; iŀlustracions de J.
Sánchez Tena

Edició

2a

Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1933

Descripció

32 p.: iŀlustr.; 19 cm
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36
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

Marianneta; Falada o la mala criada i el bon cavall / Germans Grimm;
adaptació de Valeri Serra Boldú; iŀlustracions de J. Sánchez Tena

Edició

2a

Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1933

Descripció

32 p.; 19 cm

Coŀlecció

Contes d’Ahir i d’Avui. Sèrie 1a; 2

37
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

Ninureta; L’escolà sense por; El reietó i l’ós / Germans Grimm; adaptació
de Valeri Serra Boldú; iŀlustracions de J. Sánchez Tena

Edició

2a

Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1933

Descripció

32 p.; 19 cm

Coŀlecció

Contes d’Ahir i d’Avui. Sèrie 1a; 4

38
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

Toni i Guideta; Blancaneu i Rosavera; Rumpelstilskin / Germans Grimm;
adaptació de Valeri Serra Boldú; iŀlustracions de J. Sánchez Tena

Edició

2a

Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1933

Descripció

32 p.: iŀlustr.; 19 cm

Coŀlecció

Contes d’Ahir i d’Avui. Sèrie 1a; 1

39
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]
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Títol

101

El sastre valent; La Ventafocs o la sabateta d’or; Les tres filadores /
Germans Grimm; adaptació de Valeri Serra Baldú [sic]; iŀlustracions de
J. Sánchez Tena

Edició

2a

Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1933

Descripció

32 p.; 19 cm

40
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

La vella de les oques; El jueu Ballarí / Germans Grimm; adaptació de
Valeri Serra Boldú; iŀlustracions de J. Sánchez Tena

Edició

2a

Resp. sec.

Serra Boldú, Valeri adapt.

Resp. sec.

Sánchez Tena, Jesús iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora, 1933

Descripció

32 p.; 32 cm

41
Autor

Grimm, Jacob [1785–1863]

Autor

Grimm, Wilhelm [1786–1859]

Títol

Rondalles de Grimm / Iŀlustrades per Arthur Rackham; versió de
l’alemany per Carles Riba

Resp. sec.

Riba, Carles trad.

Resp. sec.

Rackham, Arthur iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Joventut, 1935

Descripció

181 p. + 20 làmines en color

42
Autor

Gross, Ferdinand

Títol

Onze mentidas: descripcions humorísticas escritas en alemany /
Traducció catalana de C. B.

Resp. sec.

C. B. [Brugués, Casimir] trad.

Dades de public.

Barcelona: Impremta de La Renaixensa, 1904

Descripció

206 p.; 23 cm

Coŀlecció

Biblioteca de La Renaixensa; v

Observacions

Onze mentidas conté els relats següents: «Lombrosina», «Pobres
llogats», «Una exposició d’europeus», «La escola dels somnis», «Viatge
sense móures del quarto», «Una ciutat exemplar», «Oposicions
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governamentals pagadas», «Automatopolis», «Lo domador d’homes»,
«La ciutat de la son» i «Un poble civilisat».
	  El mateix volum inclou: «La dama dels ulls de mar: Novela húngara
[tercera part]», per Maurici Jókai, traducció catalana de C. B., i «La
llegenda de la casa número 15: Historieta de Nadal escrita en idioma
croata», per Ida Fürst, traducció catalana de C. B.
43
Autor

Hauser, Heinrich

Títol

Aigua salada / Heinrich Hauser; traducció de l’alemany per Carles
Magrinyà

Títol original

Brackwasser

Resp. sec.

Magrinyà, Carles trad.

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1933

Any original d’ed.

1928

Descripció

252 p.; 17 cm

Coŀlecció

Biblioteca A Tot Vent. Sèrie Estrangera; 60

Observacions

Pròleg del traductor.

Extracte

«Heus aquí un autor el nom del qual potser no hagi sonat mai a
Catalunya. En incloure’l en la nostra coŀlecció d’autors estrangers, hem
cregut que no havia de desmerèixer al costat d’altres molt exceŀlents i
famosos.

	  Certament que el lector no ha d’esperar de la present noveŀla grans
esdeveniments ni fets de trama entretinguda […], però hi trobarà molta
humanitat, sensibilitat fina, amor pel detall i pel matís, quan aquests
tenen una valor d’observació i expressió.
	  […]
	  Enric Hauser el coneixem com a narrador […] de coses de mar.
Catalunya, que compta amb una llarga tradició marinera, no pot dir
que ni en noveŀla ni en poesia tingui abundància d’obres d’aquest aire,
més aviat n’està mancada. Aquesta raó bastaria per incorporar ‘Aigua
salada’ a la literatura catalana» (Carles Magrinyà, p. 5–6).
44
Autor

Heyse, Paul

Títol

Dos ànimes / Contes; traducció de l’alemany de Josep Lleonart

Resp. sec.

Lleonart, Josep trad.

Dades de public.

Barcelona: Edicions Arc de Barà, 1925

Any original d’ed.

1899

Descripció

79 p.; 17 cm

Coŀlecció

La Noveŀla Estrangera; xxxi
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La noveŀla curta «Dos ànimes» forma part de la sèrie Ninon und andere
Novellen.

45
Autor

Heyse, Paul

Títol

Dues ànimes / Traducció de Josep Lleonart

Resp. sec.

Lleonart, Josep trad.

Dades de public.

Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1936

Any original d’ed.

1899

Descripció

118 p. + taula

Coŀlecció

Quaderns Literaris (Rosa dels Vents); 135

Observacions

Apunt sobre l’autor.
La noveŀla curta «Dos ànimes» forma part de la sèrie Ninon und andere
Novellen.

46
Autor

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus

Títol

Mll de Scudery / Hoffmann

Títol original

Das Fräulein von Scuderi

Resp. sec.

[?]

Dades de public.

Barcelona: Impremta «La Renaixensa», 1900

Any original d’ed.

1819–1821

Coŀlecció

Novelas Catalanas y Extrangeras

Observacions

L’original va publicar-se dins el volum Die Serapions-Brüder:
Gesammelte Erzählungen und Märchen, 1819–1821.

47
Autor

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus

Títol

El dux i la dogaresa (Marino Falieri) / E. T. A. Hoffmann; traductor:
Carles Riba

Títol original

Doge und Dogaresse

Resp. sec.

Riba, Carles trad.

Dades de public.

Valls: E. Castells, [1924]

Any original d’ed.

1819–1821

Descripció

70 p.; 17 cm

Coŀlecció

La Noveŀla Estrangera; xiii

Observacions

L’original va publicar-se dins el volum Die Serapions-Brüder:
Gesammelte Erzählungen und Märchen, 1819–1821.

48
Autor

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
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104

L’olla d’or / Amadeu Hoffmann; traducció de l’alemany per M. Teresa
Pujol i Llusà i L. Ferran de Pol

Títol original

Der goldene Topf

Resp. sec.

Pujol i Llusà, M. Teresa trad.

Resp. sec.

Ferran de Pol, Lluís trad.

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1938

Any original d’ed.

1814

Descripció

252 p.; 17 cm

Coŀlecció

Biblioteca A Tot Vent. Sèrie Estrangera; 92

Observacions

Pròleg a la traducció.
Índex.

Extracte

«Indubtablement L’Olla d’Or es troba al cimal de la producció de
Hoffmann i és, si no la més reeixida, amb tota seguretat una de les
millors obres seves.

	  […]
	  L’ambient poètic sostingut, la imaginació rica, la ironia amb finors
de vel, aquella criatura inoblidable que és Anselm, la fascinadora
Serpentina, la coqueteria graciosa de Verònica, aquells bruixots bons
jans que es diuen Elisa i Lindhorts, el passant assenyat, el registrador
pueril, el papagai de gravetat còmica, el gat amic de la bruixa i tota
l’altra “genteta” fan que aquesta obra sigui de lectura inoblidable» (p.
12–15).
49
Autor

Hoffmann, Heinrich von

Títol

En Perot l’escabellat / Histories gojoses i pintures galdoses del doctor
Henric Hoffmann; per als infants de 3 a 6 anys; edició catalana traduida
sobre l’original alemany

Títol original

Der Struwwelpeter: Lustige Geschichten und drohige Bilder mit 15
colorierten Tafeln für Kinder von 3–6 Jahren

Edició

[2a]

Resp. sec.

[?]

Dades de public.

Barcelona: Impremta de Joaquim Horta, 1913

Any original d’ed.

1847

Descripció

24 p.; 28 cm

Observacions

N’hi ha una altra edició de l’any 1922 designada també com a segona
edició.
Pròleg del traductor.

Extracte

«Als catalans de demà: A vosaltres, catalanets i catalanetes, és oferta,
amb la imatge de l’autor venerable d’aquest llibre, la versió en nostre
idioma de les seves historietes fa més de mig segle escrites i efigiades
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a ensenyament i delitança dels infants alemanys. Ells arribats a grans,
han assolit, amb llur bon seny, disciplina social i amor al treball, la
gloria d’enfortir i exalçar la patria germànica, capdevantera avui de la
civilització. Una part, tan petita fos d’aquell èxit, no podría ésser fruit
dels exemples sugestivament educatius que’s segueixen de l’obra del
bon doctor Hoffmann? —Qui sab. —El fet cert és que Der Struwwelpeter
(així s’anomena a Alemanya el present llibre) ha estat editat a centenars
de vegades en sa terra nadiva i ha merescut les honors de la traducció
a totes les llengües cultes del món. Que la catalana, doncs, jatsía per la
ploma del més insignificant de sos escriptors, provi are d’incorporar
al seu patrimoni literari popular les esmentades histories de fama
mundial, no ha de semblar empresa massa desraonable, sobre tot si
vosaltres, menuts i estimats llegidors, hi trobeu l’agradívol passatemps
que, amb la millor intenció ha cuidat proporcionar-vos l’afectuós
amic vostre qui, de tot cor, és i serà sempre» (El traductor, Barcelona,
novembre de 1913).
50
Autor

Hoffmann, Heinrich von

Títol

En Perot l’escabellat / Histories gojoses i pintures galdoses del doctor
Henric Hoffmann; per als infants de 3 a 6 anys; edició catalana traduida
sobre l’original alemany

Títol original

Der Struwwelpeter: Lustige Geschichten und drohige Bilder mit 15
colorierten Tafeln für Kinder von 3–6 Jahren

Edició

[2a]

Resp. sec.

[?]

Dades de public.

Barcelona: Impremta de Joaquim Horta, 1922

Any original d’ed.

1847

Descripció

24 p.; 28 cm

Observacions

Pròleg del traductor.

Extracte

«Als catalans de demà: A vosaltres, catalanets i catalanetes, és oferta,
amb la imatge de l’autor venerable d’aquest llibre, la versió en nostre
idioma de les seves historietes fa més de mig segle escrites i efigiades
a ensenyament i delitança dels infants alemanys. Ells arribats a grans,
han assolit, amb llur bon seny, disciplina social i amor al treball, la
gloria d’enfortir i exalçar la patria germànica, capdevantera avui de la
civilització. Una part, tan petita fos d’aquell èxit, no podría ésser fruit
dels exemples sugestivament educatius que’s segueixen de l’obra del
bon doctor Hoffmann? —Qui sab. —El fet cert és que Der Struwwelpeter
(així s’anomena a Alemanya el present llibre) ha estat editat a centenars
de vegades en sa terra nadiva i ha merescut les honors de la traducció
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a totes les llengües cultes del món. Que la catalana, doncs, jatsía per la
ploma del més insignificant de sos escriptors, provi are d’incorporar
al seu patrimoni literari popular les esmentades histories de fama
mundial, no ha de semblar empresa massa desraonable, sobre tot si
vosaltres, menuts i estimats llegidors, hi trobeu l’agradívol passatemps
que, amb la millor intenció ha cuidat proporcionar-vos l’afectuós
amic vostre qui, de tot cor, és i serà sempre» (El traductor, Barcelona,
novembre de 1913).
51
Autor

Jordana, Cèsar August

Títol

L’anell del nibelung / Text de C. A. Jordana; iŀlustracions de Joan
Llaverias

Títol original

Der Ring des Nibelungen

Resp. sec.

Llaverias, Joan iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Edicions Diana, 1926

Descripció

54 p.

52
Autor

Kästner, Erich

Títol

Emili i els detectius / Noveŀla per la jovenalla per E. Kaestner; traducció
de Melcior Font

Títol original

Emil und die Detektive

Resp. sec.

Font, Melcior trad.

Dades de public.

Barcelona: Joventut, 1935

Any original d’ed.

1928

Descripció

96 p., [8] p. de làm.: iŀlustr. fotografies; 22 × 29 cm

Nota

Iŀlustracions de l’edició original alemanya i les millors fotografies del
film (UFA).

53
Autor

Keller, Gottfried

Títol

La gent de Seldwyla / Gottfried Keller; traducció de Carles Riba

Títol original

Die Leute von Seldwyla

Resp. sec.

Riba, Carles trad.

Dades de public.

Barcelona: Llibreria Catalònia, 1925

Any original d’ed.

1856 [2a ed. ampliada: 1874]

Descripció

195 p.; 20 cm

Coŀlecció

Biblioteca Literària; 83

Observacions

Inclou les narracions «Pancràs, el botós» i «Romeu i Julieta al llogarret»
i una «Nota del traductor».
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«Donem en aquest volum la versió dels dos primers relats continguts
en el doble recull de La gent de Seldwyla de Gottfried Keller. A penes
conegut en els països llatins, pocs noms poden, amb tot, ésser posats
més alts que el d’ell en la història de la noveŀla. […] Descriure una
personalitat tan complexa i forta com la de Keller a un públic que tot
just s’hi acaba d’iniciar per mitjà de dos relats, —típics, però, l’un del
seu humor d’abast profundament ètic, l’altre de la seva potència tràgica,
que li ha valgut el nom de “Shakespeare de la noveŀla” —exigiria moltes
pàgines. Creiem preferible, ara com ara, de limitar-nos a transcriure
un paràgraf d’una lletra a B. Auerbach (25 de juny 1860), en la qual
Gottfried Keller, donant el seu ideal del poeta, apareix en tota la seva
noblesa del seriós artista i el gran patriota que fou: “Tinc per deure
d’un poeta no solament glorificar el passat, sinó enfortir i embellir el
present, els gèrmens de l’esdevenidor, fins al punt que la gent encara
pugui creure: sí, que així siguin, i que així passi. Si hom fa això amb una
certa benèvola ironia, que llevi al testimoni tot fals èmfasi, jo crec que el
poble acabarà essent de fet i també exteriorment allò que ara bonament
s’imagina d’ésser i que, en el fons del fons de tot, ja és. En suma, tal com
de vegades hom posa davant les dones a prenys belles escultures, hom
ha de mostrat a la soca nacional, en tot temps apta, sempre alguna cosa
millor del que ja és; per això també hom la pot censurar més durament,
quan ho mereix!”» (C. R.).

54
Autor

Keller, Gottfried

Títol

Els tres honrats pintaires / G. Keller; traducció de Carles Riba

Títol original

Die Leute von Seldwyla

Resp. sec.

Riba, Carles trad.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Barcino, 1932

Any original d’ed.

1856 [2a ed. ampliada: 1874]

Descripció

72 p.; 16 cm

Coŀlecció

Coŀlecció Popular Barcino; 80

Observacions

Introducció sense signar.

Extracte

«De 1856 a 1874 són les dues grans parts de La gent de Seldwyla, sens
dubte la seva obra mestra. D’ella extraiem, per a aquest volum, Els
tres honrats pintaires(1), noveŀleta de la qual s’ha dit que constitueix la
pedra de toc de si un lector és Keller-reif, “madur per a llegir Keller”. Les
deu narracions que formen el conjunt de La gent de Seldwyla són d’una
extraordinària varietat. Volent simbolitzar, en la gent d’una petita
vila imaginària, l’ésser i el fer dels seus compatriotes suïssos, Keller
s’eleva a una vasta tragicomèdia humana. Tot el que pugui criticar-
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s’hi d’excessiva ufana, troba lloc i és endut, per a dir-ho així, en l’intens
corrent de vida. Difícilment en la història de la noveŀla es trobaria
una més original i barroca síntesi de realisme i de fantasia, de típic i
d’individual, d’humor i de sentit tràgic, de simpatia humana i d’ironia,
d’ingenuïtat i reflexió profunda, de pintoresc i d’amplitud d’invenció.
	  […]
	  Gottfried Keller morí en 1890. S’ha publicat d’ell molt de pòstum, s’ha
escrit molt sobre ell, se l’ha valorat com a mestre, per als uns gran, per
a d’altres petit, però, sense cap dubte per a ningú, verament uns dels
qui han assenyalat per on realisme i romanticisme poden ésser i han
d’ésser superats en un nou i més satisfactori humanisme» (p. 7–9).
	  «(1) Les dues primeres narracions de La gent de Seldwyla foren
publicades en un volum de la Biblioteca Literària de l’Editorial Catalana
(Barcelona 1924). Quant a la present versió d’Els tres honrats pintaires,
aparegué a La Publicitat (1924) en fulletons, que reproduïm curosament
revisats.»
55
Autor

Kleist, Heinrich von

Títol

Miquel Kohlhaas / Enric de Kleist; traducció de M. Ferrando

Títol original

Michael Kohlhaas

Resp. sec.

Martínez Ferrando, Jesús Ernest trad.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Catalana, 1921

Any original d’ed.

1808

Descripció

187 p.; 19 cm

Coŀlecció

Biblioteca Literària; 46

Observacions

Introducció i notes a peu de pàgina del traductor.
El llibre inclou les narracions «Miquel Kohlhaas» i «La Marquesa d’O».

Extracte

«Amb aquestes dues narracions d’un dels primers romàntics alemanys,
inicien [sic] al públic català en el coneixement dels escriptors del
famós Sturm und Drang, així com a la resta de la península» (Ernest M.
Ferrando, p. 11).

56
Autor

Kleist, Heinrich von

Títol

Miquel Kohlhaas / Enric de Kleist; traducció d’Ernest Martínez Ferrando;
portada de Esteve Vicente

Títol original

Michael Kohlhaas

Resp. sec.

Martínez Ferrando, Jesús Ernest trad.

Resp. sec.

Vicente, Esteve iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Quaderns Literaris, 1935
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Any original d’ed.

1808

Descripció

95 p.

Coŀlecció

Quaderns Literaris; 46

109

57
Autor

Knittel, John

Títol

Terres altes / Noveŀla per John Knittel; traducció de Jaume Bofill i Ferro

Resp. sec.

Bofill i Ferro, Jaume trad.

Dades de public.

Barcelona: Llibreria Catalònia, 1929

Coŀlecció

Coŀlecció Júnior; 2

58
Autor

Marlitt, Eugenie [John, Eugenie]

Títol

La minyona del mas: noveŀla escrita en alemany; traducció de C. A. J.

Títol original

Amtmanns Magd

Resp. sec.

C. A. J. [Jordana, Cèsar August] trad.

Resp. sec.

Longòria, Josep iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora; [1927]

Any original d’ed.

1881

Descripció

250 p.

59
Autor

Marlitt, Eugenie [John, Eugenie]

Títol

El secret de la tieta: noveŀla escrita en alemany; versió de M. Valls i
Martí

Títol original

Das Geheimnis der alten Mamsell

Resp. sec.

Valls i Martí, M. trad.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Mentora; 1927

Any original d’ed.

1868

Descripció

264 p.

Coŀlecció

Biblioteca Neus de Noveŀles Blanques

60
Autor

Müller, A.

Títol

En Compta-Naps (El gegant de les muntanyes): llegenda germánica /
per A. Müller; traducció directa de l’alemany a l’espanyol per Joana i
Elisabeth Vogelbein Müller; traducció catalana de J. Navarro Costabella;
pòrtic de Maria Luz Morales

Resp. sec.

Vogelbein Müller, Joana trad.

Resp. sec.

Vogelbein Müller, Elisabeth Morales trad.

Resp. sec.

Navarro Costabella, Josep trad.
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Resp. sec.

Morales, María Luz pòrtic

Dades de public.

Barcelona: Joventut, 1930

Any original d’ed.

1930

Descripció

126 p.: iŀlustr.; 22 cm
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61
Autor

Neustadt, Arthur

Títol

Mr. Fips a Sant Moritz / Traducció de J. M. Armengol i Viver

Títol original

Mr. Fips in St. Moritz: Eine Satire des Engandiner Gesellschaftslebens

Resp. sec.

Armengol i Viver, Josep M. trad.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Políglota, 1928

Descripció

397 p.

Coŀlecció

Coŀlecció Júnior; 1

62
Autor

Novalis [Hardenberg, Friedrich Freiherr von]

Títol

Enric d’Ofterdingen / Novalis; traducció de Joan Maragall

Títol original

Heinrich von Ofterdingen

Resp. sec.

Maragall, Joan trad.

Dades de public.

Barcelona: Tipografia «L’Avenç», 1907

Any original d’ed.

1799–1800

Descripció

2 vol.; 223 p. + taula; 16 cm

Coŀlecció

Biblioteca Popular de L’Avenç; 65–66

Observacions

Pròleg del traductor.

Extracte

«Heus-aquí una novela pera poetes, gairebé exclusivament. […] Aquí
l savi no hi trobarà pas prou ciencia, ni l desvagat prou enteniment,
ni l’ignorant ensenyances, ni l preocupat distracció: sols el poeta s’hi
delitarà segurament. No hi ha lo que sen diu color d’epoca, amb tot i
estar situada l’acció en una molt marcada de l’historia, ni interès en
l’acció mateixa, ni pintura de caracters, ni logica de passions, ni es res
més que una profonda fantasia… gairebé infantil. Es això: una obra
infantil i profonda, que ni tant sols fou ben acabada. Es la concepció
d’una criatura sublim començada a realisar amb poca traça i trencada
per una mort primerenca; es, en una paraula, una obra romantica, d’un
romantic primitiu; agudament romantica; agudament cap endintre» (p.
5).

63
Autor

Novalis [Hardenberg, Friedrich von]

Títol

Enric d’Ofterdingen

Títol original

Heinrich von Ofterdingen
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Dins

Poesies

Resp. sec.

Maragall, Joan trad.

Edició

1a

Dades de public.

Barcelona: Gustau Gili, 1912–1913

Any original d’ed.

1799–1800

Pàgines

187–224

Coŀlecció

Obres Completes d’en Joan Maragall. Sèrie Catalana; ii

111

64
Autor

Novalis [Hardenberg, Friedrich von]

Títol

Enric d’Ofterdingen

Títol original

Heinrich von Ofterdingen

Dins

Poesies

Resp. sec.

Maragall, Joan trad,

Edició

2a ed. corregida

Dades de public.

Barcelona: Gustau Gili, 1918

Any original d’ed.

1799–1800

Coŀlecció

Obres Completes d’en Joan Maragall. Sèrie Catalana; ii

65
Autor

Novalis [Hardenberg, Friedrich von]

Títol

Enric d’Ofterdingen / Novalis; versió catalana [de Joan Maragall] amb
una introducció de M. Reventós

Títol original

Heinrich von Ofterdingen

Resp. sec.

Maragall, Joan trad.

Resp. sec.

Raventós, Manuel intr.

Dades de public.

Barcelona: Sala Parés Llibreria, 1931

Any original d’ed.

1799–1800

Descripció

271 p.; 18 cm

Coŀlecció

Obres Completes de Joan Maragall; 11

66
Autor

Novalis, Jordi

Títol

Un amor secret

Resp. sec.

[?]

Dades de public.

Barcelona: Edicions Bosch, 1937

Coŀlecció

Biblioteca La Dona Catalana. Segona Sèrie

Observacions

No ha estat possible determinar la nacionalitat de l’autor, ja que
no apareix ni als repertoris bibliogràfics ni a les obres de referència
consultades.
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67
Autor

R. Bir [Blasi i Rabassa, Ramon]

Títol

La muller del senador / R. Bir; llegenda germànica

Resp. sec.

Mallol iŀlustr.

Dades de public.

Badalona: Editorial Baguñà, 1927

Descripció

8 p.; 15 cm

Observacions

Iŀlustració de la coberta signada per Mallol.

68
Autor

R. Bir [Blasi i Rabassa, Ramon]

Títol

Coses d’en Banyeta

Dades de public.

Badalona: Editorial Baguñà, 1928

Descripció

8 p.

Coŀlecció

Coŀlecció En Patufet; 815

Nota

Llegenda germànica.

69
Autor

R. Bir [Blasi i Rabassa, Ramon]

Títol

Les sis filles del gran cavaller / R. Bir; lle[g]enda germànica

Resp. sec.

Mallol iŀlustr.

Dades de public.

Badalona: Editorial Baguñà, 1928

Descripció

8 p.; 16 cm

Coŀlecció

Coŀlecció En Patufet; 814

Observacions

Iŀlustració de la coberta signada per Mallol.

70
Autor

Remarque, Erich Maria [Remark, Erich Paul]

Títol

Res de nou a l’oest / Erich Maria Remarque; traducció de l’alemany per
Joan Alavedra

Títol original

Im Westen nichts Neues

Resp. sec.

Alavedra, Joan trad.

Edició

1a

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1929

Any original d’ed.

1929

Descripció

322 p.; 18 cm

Nota

1–4 miler.

Observacions

Fora de coŀlecció.

71
Autor

Remarque, Erich Maria [Remark, Erich Paul]
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Títol

113

Res de nou a l’oest / Erich Maria Remarque; traducció de l’alemany per
Joan Alavedra

Títol original

Im Westen nichts Neues

Resp. sec.

Alavedra, Joan trad.

Edició

1a

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1929

Any original d’ed.

1929

Descripció

322 p.; 18 cm

Nota

5–10 miler.

Observacions

Fora de coŀlecció.

72
Autor

Remarque, Erich Maria [Remark, Erich Paul]

Títol

Res de nou a l’oest / Erich Maria Remarque; traducció de l’alemany per
Joan Alavedra

Títol original

Im Westen nichts Neues

Resp. sec.

Alavedra, Joan trad.

Edició

1a

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1930

Any original d’ed.

1929

Descripció

322 p.; 19 cm

Nota

11–14 miler.

Observacions

Fora de coŀlecció.

73
Autor

Remarque, Erich Maria [Remark, Erich Paul]

Títol

Res de nou a l’oest / Erich Maria Remarque; traducció de l’alemany per
Joan Alavedra

Títol original

Im Westen nichts Neues

Resp. sec.

Alavedra, Joan trad.

Edició

1a

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1930

Any original d’ed.

1929

Descripció

322 p.; 19 cm

Nota

15–20 miler.

Observacions

Fora de coŀlecció.

74
Autor

Remarque, Erich Maria [Remark, Erich Paul]

Títol

Res de nou a l’oest / Erich Maria Remarque; traducció de l’alemany per
Joan Alavedra
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Títol original

Im Westen nichts Neues

Resp. sec.

Alavedra, Joan trad.

Edició

2a

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1931

Any original d’ed.

1929

Descripció

190 p.; 20 cm

Nota

Edició econòmica.

Observacions

Fora de coŀlecció.
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75
Autor

Remarque, Erich Maria [Remark, Erich Paul]

Títol

Una generació destruïda per la guerra: Narració d’escenes viscudes pel
soldat alemany Erich Maria Remarque i descrites en el seu famós llibre
Res de nou a l’oest; una traducció íntegra i directa de l’alemany per Joan
Alavedra

Títol original

Im Westen nichts Neues

Resp. sec.

Alavedra, Joan trad.

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1935

Any original d’ed.

1929

Observacions

Fora de coŀlecció.

76
Autor

Remarque, Erich Maria [Remark, Erich Paul]

Títol

Res de nou a l’oest / Erich Maria Remarque; traducció de l’alemany per
Joan Alavedra

Títol original

Im Westen nichts Neues

Resp. sec.

Alavedra, Joan trad.

Edició

3a

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1938

Any original d’ed.

1929

Descripció

190 p.; 19 cm

Observacions

Fora de coŀlecció.

77
Autor

Sacher-Masoch, Leopold Ritter von

Títol

Historietes galizzianes / Sacher-Masoch; traducció de J. Casas-Carbó

Títol original

Galizische Geschichten

Resp. sec.

Casas-Carbó, Joaquim trad.

Dades de public.

Barcelona: Tipografia «L’Avenç», 1903

Any original d’ed.

1875

Descripció

112 p.; 16 cm

ANUARI TRILCAT [ISSN 2014-4644] 1 · 2011

[3–120]

A. SOLER HORTA · NARR ATIVA EN LLENGUA ALEMANYA A CATALUNYA (1894–1938)

Coŀlecció

Biblioteca Popular de L’Avenç; 4

Observacions

Notes a peu de pàgina.

115

Inclou: «Ja tornarà!» i «En Pintschew i en Mintschew: narració jueva».
78
Autor

Sacher-Masoch, Leopold Ritter von

Títol

Historietes galizzianes; traducció de J. Casas Carbó; portada de Planas
Bach

Títol original

Galizische Geschichten

Resp. sec.

Casas-Carbó, Joaquim trad.

Resp. sec.

Planas Bach, M. iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1935

Any original d’ed.

1875

Descripció

63 p.

Coŀlecció

Quaderns Literaris (Llibreria Catalònia); 50

Observacions

Les Històries galizzianes consten de dues narracions titulades «Ja
tornarà!» i «En Pintschew i en Mintschew». Conté també el conte d’Oscar
Wilde «El príncep feliç», traduïda per M. M. [Manuel de Montoliu].

79
Autor

Schmid, Christoph von [1768–1854]

Títol

Genoveva de Brabant / Schmid; traducció de Joaquim Ruyra; iŀlustració
de Joan d’Ivori

Resp. sec.

Rruyra, Joaquim trad.

Resp. sec.

Ivori, Joan d’ iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Baguñà, 1925

Descripció

148 p.; 16 cm

Coŀlecció

Biblioteca Virolet

80
Autor

Schmid, Christoph von [1768–1854]

Títol

El meu llibre: segon llibre de lectura / Contes de C. Schmit; adaptació
catalana per Mn. Josep Forn, prev.; amb iŀlustracions de Cervelló

Resp. sec.

Forn, Josep adapt.

Resp. sec.

Cervelló Bach, Enric iŀlustr.

Dades de public.

Barcelona: Llibreria Montserrat de Salvador Santomà, 1931

Descripció

166 p.; 19 cm

Observacions

Al final de cada conte s’hi inclou un «Exercici de llenguatge», un
«Exercici de dibuix», un «Exercici de redacció» i l’apartat «Ideari».
Índex.
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81
Autor

Schnitzler, Arthur

Títol

La senyoreta Elsa / A. Schnitzler; traducció de Joan Alavedra

Títol original

Fräulein Else

Resp. sec.

Alavedra, Joan trad.

Dades de public.

Barcelona: Llibreria Catalònia, [192-?]

Any original d’ed.

1924

Descripció

88 p.; 18 cm

Coŀlecció

Biblioteca Univers; 17

82
Autor

Schnitzler, Arthur

Títol

La senyoreta Elsa / A. Schnitzler; traducció de Joan Alavedra

Títol original

Fräulein Else

Resp. sec.

Alavedra, Joan trad.

Dades de public.

Barcelona: Llibreria Catalònia, [193-?]

Any original d’ed.

1924

Descripció

88 p.; 19 cm

Coŀlecció

Biblioteca Univers; 17

83
Autor

Schnitzler, Arthur

Títol

La senyora Berta Garlan / Artur Schnitzler; traducció i pròleg de E.
Martínez Ferrando

Títol original

Frau Bertha Garlan

Resp. sec.

Martínez Ferrando, Jesús Ernest trad.

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1930

Any original d’ed.

1901

Descripció

266 p.

Coŀlecció

Biblioteca A Tot Vent. Sèrie Estrangera; 29

Observacions

Pròleg del traductor.

Extracte

«Nat a Viena en 1862, compta actualment Artur Schnitzler seixanta
set anys. I, tanmateix, malgrat d’ésser considerat una de les figures de
més relleu, no sols de la moderna literatura austríaca sinó de tota la de
llengua germànica, és ara tot just quan el seu nom comença a estendre’s
per Europa.

	  […]
	  De la noveŀla que donem a conèixer al públic català, La senyora Berta
Garlan, s’ha dit que és la Madame Bovary austríaca. No cal aguditzar
molt per a fer aquesta comparació; aviat hom recorda la famosa
noveŀla de Flaubert. Però en La senyora Berta Garlan l’ofegadora vida
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provinciana no constitueix el factor principal de l’obra; el temperament
ingenu de la protagonista posseeix un relleu de primer terme, amb
la seva delicada sensibilitat femenina, amb la seva inexperiència del
món, amb la seva iŀlusió amorosa arborada durant uns quants dies de
primavera, amb la seva deliciosa gaucherie i limitació. […]
	  En fi, amb l’aparició de La senyora Berta Garlan en llengua catalana,
el nostre públic s’inicia en el coneixement d’un dels escriptors més
exquisits, més refinats i de tant en tant més punyents de l’Europa
actual» (Jesús Ernest Martínez Ferrando, p. 5 i 10–11).
84
Autor

Schnitzler, Arthur

Títol

La senyoreta Elsa / A. Schnitzler; traducció de Joan Alavedra

Títol original

Fräulein Else

Resp. sec.

Alavedra, Joan trad.

Dades de public.

Barcelona: Llibreria Catalònia, 1931

Any original d’ed.

1924

Descripció

88 p.; 20 cm

Coŀlecció

Biblioteca Univers; 17

85
Autor

Sudermann, Hermann

Títol

La dama grisa / Hermann Sudermann; traducció de Josep M. Casas i
Homs

Títol original

Frau Sorge

Resp. sec.

Casas i Homs, Josep M. trad.

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1934

Any original d’ed.

1887

Descripció

241 p.

Coŀlecció

Biblioteca A Tot Vent. Sèrie Estrangera; 68

Observacions

Pròleg del traductor.

Extracte

«En oferir als lectors de llengua catalana la traducció d’una de les
principals obres de Sudermann, no ens cal fer la presentació d’un
escriptor desconegut. Tots els qui tenen afecció a la representació o la
lectura teatral, coneixen el nom i l’obra de Hermann Sudermann. Quan
la seva fama de dramaturg s’escampava ràpidament, sonorament per
tot Europa, ressonà també a Barcelona i a tot Catalunya, i l’eco de la
primera trompetada s’ha repetit sovint i es torna a repetir ací i allà.

	  […]
	  Però si Sudermann no era desconegut com a dramaturg, podem dir
que ho era com a noveŀlista. L’obra que oferim avui al públic català
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en la primera versió feta en una de les llengües peninsulars és la més
característica de les seves noveŀles.
	  […]
	  […] La noveŀla La dama grisa (Frau Sorge) obtingué un èxit per a
afalagar el més exigent. Es pot dir que coneixen aquest llibre tots els
alemanys que llegeixen; les edicions fan acostar al milió el nombre de
volums impresos; editorials estrangeres li han soŀlicitat permisos de
traducció; la crítica menys favorable hi ha trobat els mateixos punts
vulnerables del teatre: un recercat efectisme. I és que La dama grisa és
l’obra d’un dramaturg.
	  […]
	  Estem convençuts que la traducció d’aquesta obra era indispensable
si es volia completar el conjunt catalanesc d’obres universals. Només
desitgem que, en acabar la tasca, el nostre treball correspongui al
propòsit que ens guiava en realitzar-lo» (Josep M. Casas i Homs, p. 5–7).
86
Autor

Thieß, Frank

Títol

Dona raptada / Frank Thiess; traducció d’Alfred Gallart

Títol original

Frauenraub

Resp. sec.

Gallard, Alfred trad.

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1929

Any original d’ed.

1927

Descripció

259 p.; 17 cm

Coŀlecció

Biblioteca A Tot Vent. Sèrie Estrangera; 9

Observacions

Pròleg i notes a peu de pàgina del traductor.

Extracte

«[…] Aquest noveŀlista que avui apareix traduït per primera vegada al
català i que encara no ho ha estat en cap altre idioma europeu, s’ha
arrenglerat entre les primeres figures de la noveŀla alemanya més
moderna. Posseeix un estil personal i fort, molt viril. Ama la profunditat
i s’esforça a dir les coses més complexes i més atrevides amb la màxima
naturalitat.

	  “Dona raptada” n’és una prova. Aquest llibre podia ésser molt més
atrevit i sobretot molt més perillós en els detalls del que realment
és. Però Thiess no va als detalls dels arguments sinó més aviat a la
profunditat del cas. La seva psicologia no és superficial. D’altra banda,
“Dona raptada” ens dóna una mostra de la forta i fecunda influència
de Nietzche [sic] sobre la majoria de la joventut inteŀlectual alemanya
i és una mostra també de les característiques de la noveŀlística de
les terres germàniques. La contenció i els raonaments que en els
instants culminants del llibre s’imposen a l’acció i l’ofeguen són un
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detall inequívoc que es troba gairebé sempre en la majoria dels autors
alemanys» (A. G., p. 6).
87
Autor

Wasserman, Jakob

Títol

Golovin / Jakob Wasserman; traducció de l’alemany per Pau Cirera

Títol original

Golovin

Resp. sec.

Cirera, Pau trad.

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1932

Any original d’ed.

1920

Descripció

206 p.; 17 cm

Coŀlecció

Biblioteca A Tot Vent. Sèrie Estrangera; 52

Observacions

Pròleg i notes a peu de pàgina del traductor.
«Golovin» forma part d’un cicle que porta per títol Der Wendekreis
(1920).

Extracte

«Jakob Wassermann, jueu alemany nat a Fürth (Baviera) el 10 de març
de 1873, pertany a aquesta generació d’homes que per ells sols omplen
una de les èpoques més brillants de la literatura alemanya. Pot ésser
posat ben bé al costat de Tomas Mann, Arthur Schnitzler, Stefan Zweig i
d’altres d’aquesta envergadura.

	  […]
	  La incorporació de Jakob Wassermann al camp de la literatura
catalana és interessant, perquè el públic en general —i els nostres
homes de lletres en particular— tindran, si més no, una idea d’una altra
figura de la noveŀlística germànica moderna, bastant desconeguda fins
ara a la nostra terra» (Pau Cirera, p. 5 i 7).
88
Autor

Winsloe, Christa

Títol

Manuela / Noveŀla del film Noies d’uniforme; traducció de l’alemany per
Pau Cirera

Títol original

Das Mädchen Manuela: Der Roman von Mädchen in Uniform

Resp. sec.

Cirera, Pau trad.

Resp. sec.

Payarols, Francesc pròl.

Dades de public.

Barcelona: Editorial Atena, 1935

Any original d’ed.

1933

Descripció

291 p.; 18 cm

Observacions

Pròleg de Francesc Payarols.

Extracte

«Gairebé no cal fer la presentació de l’obra. És a la memòria de tothom
l’expectació que produí la peŀlícula que se’n deriva i el respecte i
l’entusiasme amb què fou acollida per tots aquells esperits delicats,
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subtils i seriosos que hi saberen veure alguna cosa més que un simple
film: una magna lliçó de psicofisiologia i d’alta pedagogia alhora.
	  La peŀlícula responia a l’obra. La mateixa sobrietat i els mateixos
mitjos tons, fugint de tot efectisme, per tal de concentrar en la tesi
tota l’atenció de l’espectador. I, tanmateix, l’obra és atapeïda de vida
i d’emotivitat; sinó que són una vida i una emotivitat que cal cercar al
fons, car tot just si arriben a surar a la superfície. Altrament, l’aire de
realisme que hom respira en aquesta noveŀla fa creure, com de fet és
així, que l’autora l’ha viscuda i ha copsat els problemes, els problemes
transcendentalíssims: l’un educatiu i que afecta el sistema de pensionat;
l’altre sexual, latent i terrible, que la societat, amb hipòcrita pudícia,
s’entesta a ofegar en el cor de l’adolescència» (Francesc Payarols, p.
5–6).
89
Autor

Zweig, Stefan

Títol

Amok, seguit de Vint-i-quatre hores de la vida d’una dona / Stefan Zweig;
traducció de l’alemany per E. Martínez Ferrando

Títol original

Amok: Novellen einer Leidenschaft / Vierundzwanzig Stunden aus dem
Leben einer Frau

Resp. sec.

Martínez Ferrando, Jesús Ernest trad.

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1929

Any original d’ed.

1922 (Amok) / 1927 (Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau)

Descripció

244 p.; 18 cm

Coŀlecció

Biblioteca A Tot Vent. Històries Curtes; 136

Observacions

Pròleg del traductor.

90
Autor

Zweig, Stefan

Títol

Nit fantàstica / Stefan Zweig; traducció de l’alemany per Pau Cirera

Títol original

Phantastische Nacht

Resp. sec.

Cirera, Pau trad.

Dades de public.

Badalona: Edicions Proa, 1932

Any original d’ed.

1922

Descripció

187 p.; 17 cm

Coŀlecció

Biblioteca A Tot Vent. Sèrie Estrangera; 46
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De la poitrine a la freixura: traduir el cos
i l’esperit, a propòsit d’uns versos de La Cassandre
de Pierre de Ronsard
Begoña C apllonch
Universitat Pompeu Fabra
begona.capllonch@upf.edu

R esum : En aquest article examinarem, a partir d’exemples concrets extrets dels sonets de La Cassandre
de Pierre de Ronsard, algunes de les dificultats que suposa traduir a la llengua catalana la matisació
lèxica d’aquest poeta de La Pléiade; i no només per l’específic tractament semàntic amb què l’autor
perfilava els seus versos, sinó per les transformacions que a la seva època estava experimentant la
llengua francesa, i perquè traduir a llengües properes pot provocar que sota aparents similituds de
significat es perdin diferències de to i de matís: és a dir, justament aquells aspectes estilístics que
caracteritzarien la veu de Ronsard enmig de la poesia francesa de tradició petrarquista.
Paraules clau : Ronsard, Cassandre, français moyen, traducció poètica, petrarquisme.
T itle : From poitrine to freixura: translating the body and the soul, regarding some verses from La
Cassandre by Pierre de Ronsard
A bstr act : This article focuses on some concrete examples of Pierre de Ronsard’s La Cassandre
sonnets in order to analyze the difficulties that arise when translating the lexical nuances of this
poet associated with La Pléiade into the Catalan language. These difficulties are not only due to the
specific semantic treatment he provides his verses with, but also to the mutations that the French
language itself was experiencing at the time, as well as to the fact that —in the translation of close
languages— similarities in meaning may cause the loss of tone and nuance: that is to say, the loss
of the very stylistic features which characterize Ronsard’s work within the realm of Petrarchist
French poetry.
K eywords: Ronsard, Cassandre, français moyen, poetic translation, petrarchism.

Introducció: de música i de poesia
En l’àmbit de la interpretació musical, resultaria del tot impròpia l’execució d’una obra
de J. S. Bach, per exemple, que es dugués a terme mitjançant un estil romàntic, i això
malgrat que l’intèrpret hagués estat completament fidel a la notació de la partitura, i que
l’afinació de totes i cadascuna de les notes interpretades —particularment, en el cas que
es tractés d’una composició per a instrument de corda— esdevingués impecable, perquè
aplicar els recursos expressius propis de la sensibilitat romàntica a una partitura barroca
desvirtuaria per complet el sentit de l’escriptura original. Això no implicaria, però, que
no es poguessin executar versions modernes de la partitura, atès que, per començar, els
instruments musicals actuals difereixen molt dels de l’època per a la qual l’obra de Bach
estava destinada; per tant, si bé caldria que la interpretació fos fidel a la tessitura del text
original, també seria necessari que ho fos en funció dels paràmetres que regissin la idònia
projecció de la sonoritat de l’època en què fos executada.
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En conseqüència, el mateix criteri podria aplicar-se a la traducció poètica, perquè també
una traducció pot iŀlustrar una perfecta correspondència amb el contingut proposicional
del text objecte de traducció i, això no obstant, distorsionar-ne el sentit en el cas d’haver
menystingut altres factors de tan difícil precisió semàntica com de manifesta evidència
estilística, com ara el to, la dinàmica dels matisos, l’abast de les connotacions i la pulsació
rítmica, perquè la representació d’una realitat poètica és, així com la d’una de musical, un
àmbit que no s’exhaureix en la paraula proferida, sinó en la creació imaginària que convoca
en qui la percep. Com precisàvem, però, tampoc no es tractaria, en el cas de traslladar obres
molt distants en el temps, de negar aquest hiat temporal irreductible, ja que de la mateixa
manera que no és procedent interpretar una partitura aplicant criteris històrics amb
un instrument musical modern que no pot fer audibles aquestes particularitats sonores,
tampoc no sempre elaborar presumptes reconstruccions arqueològiques dels textos poètics
originals garanteix la inteŀligibilitat d’una lectura contemporània, perquè traduir, en
definitiva, no és reproduir; i tota traducció comporta, indefectiblement, interpretar.
Aquesta qüestió l’explicitava molt bé Fu Lei al pròleg de la traducció xinesa de Le père
Goriot tot argumentant que un traductor ha de buscar una semblança espiritual amb el text
original, perquè aŀlegava que l’enorme distància que es dóna entre la descripció lingüística
del xinès i la de les llengües occidentals no implicaria sinó una distància proporcional pel
que fa a la manera de pensar i de sentir, en les creences i, en suma, en la forma de concebre
el món (Liu Jingzhi 1996: 574–575). Aquest criteri, però, seria igualment vàlid en la traducció
a llengües properes, perquè precisament a curta distància, la dissemblança de conceptes
i, sobretot, de matisos entre formes similars o fins i tot idèntiques podria quedar entelada
sota el miratge d’una falsa coincidència semàntica. D’altra banda, la traducció de poesia ja
hauria d’implicar, per naturalesa, l’afinitat espiritual envers el text origen que reclamava
Fu Lei, perquè si tota composició poètica presenta, mitjançant una específica configuració
verbal, un contingut inteŀlectiu, sensitiu i emocional que, consegüentment, resulta del tot
indissociable de la formalització lingüística amb què s’expressa —i que fins i tot en alguns
casos ha estat qui l’ha propiciat—,1 també la traducció hauria de traslladar aquest sentit
difús i multiforme mitjançant els recursos de la llengua d’arribada. I és que, tot comptat, de
la mateixa manera com la música basteix el seu significat per mitjà d’una específica notació
que dóna forma al temps i d’una particular articulació tímbrica que provoca una sèrie
1

En l’ampli espectre de la creació poètica, cal comptar, en efecte, amb un tipus de creació que no parteix

d’un material experiencial conegut, sinó que afigura allò que ha estat justament gestat en l’acte mateix de
la creació poètica i sense que el poeta en tingués coneixement. Així doncs, podríem adduir aquí el conegut
concepte de l’embrió inert o la llavor creativa (ein dumpfer schöpferischer Keim) referit per Gottfried Benn en
la seva conferència Probleme Der Lyrik (1951) amb relació a la desconeixença del contingut poètic per part
del poeta, el qual no seria conscient de la naturalesa de la substància poetitzada fins que aquesta no hagués
pres forma en el mateix poema; tesi que divulgà T. S. Eliot al seu assaig The Three Voices of Poetry (1954), i
que comentaria també Joan Vinyoli tot relacionant-la amb la idea de Jacques Maritain que «el coneixement
poètic no és plenament conscient sinó en l’obra feta, i que no és previ ni ha de ser pressuposat a l’activitat
creadora sinó enviscerat en ella, consubstancial amb el seu moviment cap a l’obra» (Vinyoli / Martí i Pol
1987: 59).
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d’impressions en l’individu perceptor, un text poètic afigura lingüísticament el seu sentit,
perquè tant en la música com en la poesia és a través del coneixement sensible que accedim
al coneixement inteŀligible.
Així doncs, examinarem aquí alguns dels aspectes de la traducció catalana del lèxic dels
sonets de Le Premier Livre des Amours de Pierre de Ronsard —en concret, a partir d’exemples
extrets dels anomenats Amours de Cassandre—, precisament perquè la consanguinitat entre
les llengües francesa i catalana fa que molts termes siguin comuns però no sempre idèntics;
i, així mateix, esbossarem un panorama de les dificultats que suposa traduir Ronsard
amb motiu de certes peculiaritats de la seva obra, i pel fet mateix de traslladar, en l’època
actual, un text de la segona meitat del segle

xvi

perfectament inscrit en una distingida

tradició poètica i que, a més, l’autor va reformular des de la seva pròpia veu i amb unes
característiques formals i lingüístiques tan remarcades. De fet, hem escollit els sonets de
La Cassandre perquè precisament en aquests textos es pot copsar que el sentit poètic també
pot cisellar-se per mitjà de certs paràmetres a priori no rellevants per a la consecució del
contingut proposicional, atès que Ronsard, que ja al prefaci de les seves Odes (1550) —la
seva primera publicació canònica— parlava de la importància de la música amb relació
a la poesia, optà, en aquest cas, per un criteri estètic fonamentat en la projecció real de la
sonoritat, motiu pel qual va arranjar aquests sonets mitjançant quatre tipus específics de
patrons rítmics a fi que aquesta regularitat estructural, que es derivava d’una disposició fixa
de rimes masculines i femenines en cadascun dels tipus, facilités que els poemes poguessin
ser cantats (Durosoir 1986: 92); i val a dir que la primera edició de Les Amours (1552) es va
acompanyar fins i tot d’un supplément musical on figuraven deu sonets musicats a quatre
veus, la partitura dels quals, composta ad hoc per Clément Janequin, Pierre Certon, Claude
Goudimel i el comentarista de Ronsard Marc-Antoine Muret,2 podia emprar-se com a patró
per a cantar un nombre indeterminat de poemes del mateix recull (Ronsard 1999: 291). Per
tant, caldria no solament traduir el lèxic de Ronsard, sinó un lèxic que va ser forjat per a un
versos que estaven destinats a ser entesos musicalment.

2

Els Amours de Cassandre de Le Premier Livre des Amours va constituir la primera de les seccions que

integraren l’aplec de les Œuvres de Ronsard, que publicades per primer cop a París per Gabriel Buon l’any
1560, conformaven llavors un total de quatre toms que van disposar-se en tres volums. Tal com va aparèixer
l’any 1560, Le Premier Livre des Amours aplegava 229 sonets; incloïa peces anteriors a 1555 de diverses
procedències, tot i que es fornia especialment dels sonets de Les Amours del 1552 (el primer recull de sonets
escrit per Ronsard), i de la seva reedició ampliada del 1553, edició que s’acompanyava ja dels comentaris
de l’humanista Marc-Antoine Muret. Així doncs, Ronsard, a la manera dels clàssics, fins va comptar amb un
comentarista que, poema per poema, dilucidava algunes qüestions relatives a la interpretació del text (es
referia als episodis o als personatges mitològics mencionats, precisava les fonts, o bé feia consideracions
sobre el lèxic —en especial, sobre els italianismes); i en efecte, Muret també va compondre una de les
partitures del suplement musical de la primera edició de Les Amours, ja que ell mateix havia estat el primer a
musicar un text de Ronsard: l’oda Ma petite colombelle (Ronsard 1999: 292). En qualsevol cas, el que sobretot
denoten els comentaris de Muret era l’ampli succés que havia tingut el recull de Les Amours, ja que tan sols
havien transcorregut uns mesos des de la seva publicació inaugural. I part del seu èxit es devia, precisament,
al fet que poguessin ser cantats la major part dels sonets del poemari, tal com sembla que va succeir.
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La llengua poètica de Ronsard, entre la tradició i la modernitat
Malgrat la seva importància dins el panorama general de la poesia del Renaixement de
tradició petrarquista, i l’ingent volum de la seva producció, Ronsard ha estat un poeta
escassament traduït a la llengua catalana,3 així que allò amb què es troba primer el traductor
contemporani és la manca d’ancoratges que, tot sovint, proporciona el veure’s precedit per
una tradició traductora que actua com a veritable auctoritas, perquè a part de la possible
utilitat funcional que puguin tenir les traduccions, en tenen sempre una d’hermenèutica.
Com apuntàvem més amunt, cada traducció és una interpretació; una lectura que, en molts
casos, permet dilucidar certs passatges o, fins i tot, plantejar noves vies de coneixement
que poden eixamplar l’abast semàntic generat pel text original, perquè un poema no és
una entitat closa o finita, sinó una significació en latència que pot suscitar que siguin més o
menys rellevants alguns dels sentits que integra en funció del moment en què és traduïda.
Però a banda d’aquesta qüestió, el fet és que l’obra de Ronsard comporta no pocs dilemes de
caire filològic, i és evident que per tal de traslladar un text el que cal és partir d’una versió
fixada del text mateix.
Certament, la constant pruïja de revisió i correcció de Ronsard era extrema, la qual cosa
suposà que deixés una complexa xarxa de variants, i fins i tot de diferents versions de
poemes; i així mateix, els profunds canvis d’estructuració als quals sotmetia les diferents
parts de la seva obra, que van implicar constants desplaçaments de materials, també ha
generat que el seu corpus poètic es percebi com un contínuum d’articulació poc definida.
A partir de la primera edició de Les Amours, i a mesura que la seva obra s’anava reeditant
i ampliant, l’autor hi introduïa modificacions de tots els ordres: des de la puntual esmena
ortogràfica, fins a les que implicaven refer de nou els poemes; però el més destacat és que
aquestes correccions no revelaven sinó l’obsessiu procés de matisació lèxica amb què l’autor
anava modelant els seus versos, perquè es mostraven
liées à une conception qui fait du vocabulaire poétique l’aspect essentiel du langage
poétique. Ronsard est trop sensible à l’expressivité des contextes sonores ou des images
associées pour ne pas être à la torture d’imposer au discours inspiré, lui-même incessant
créateur de situations, des mots déjà fixés, toujours les mêmes: sa lecture des poètes
3

Quant als sonets, només una part dels dedicats a Hélène ha estat traduïda. Els textos de Ronsard que,

pels volts del 1941, Xavier Benguerel va traduir quan estava exiliat a Xile, i que en part van publicar-se al
número 144 de la revista Catalunya de Buenos Aires pel novembre del 1942 (pp. 4–6), pertanyien als dos
llibres dels Sonnets pour Hélène (i vuit dels poemes, juntament amb un més extret dels Amours de Marie, van
ser reproduïts pel diari La Vanguardia el 7 de gener del 1986, tot coincidint amb el quart centenari de la mort
de Ronsard). I pel que fa a les versions de Les roses de Ronsard —una antologia de poemes de Ronsard que,
traduïts per Pere Rovira, va publicar-se el 2009 a Edicions Proa—, es tracta novament d’una selecció dels
Sonnets pour Hélène amb algun sonet espars, però cap no pertany als Amours de Cassandre, per exemple.
Només hem pogut localitzar la traducció catalana d’un d’ells: la que va dur a terme Natàlia Izard per a
l’antologia de poesia francesa que, a cura d’Alain Verjat, va publicar-se el 1985 al número 44 de la coŀlecció
«MOLU» d’Edicions 62 (Poesia francesa. Antologia del segle xiii al xix , p. 115).
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anciens lui fait rêver d’effets inouïs dan son vulgaire dont les ressources ne semblent
pas répondre aux orientations de la culture d’alors. (Chaurand 1977: 81)

Però en Ronsard imperava també l’anhel de construir una modalitat poètica que es
pogués cimentar sobre la base d’una llengua comuna que en aquells moments patia tota
una sèrie de transformacions que la feien vaciŀlant, així que, com assenyalà Terreaux a les
conclusions del seu estudi sobre les correccions del poeta,
parmi les variantes de Ronsard, les unes attestent […] le souci de demeurer fidèle à des
principes fondamentaux: clarté, justesse, expressivité, harmonie. […] D’autres variantes,
plus spécialement grammaticales, semblent prévenir un risque de vieillissement
linguistique. […] Peut-être [Ronsard] pressentait-il obscurément le besoin de normaliser
une langue à la fois archaïssante et neuve, trop diverse en tout cas, trop mobile, exposée
de ce fait à être bientôt mal comprise. (Terreaux 1968: 696)

I és que, en efecte, una altra de les dificultats de trobar una correspondència idònia a
les expressions de Ronsard provindria de la mateixa complexitat que la seva llengua
presentava en aquella època, atès que se situava en un intens procés de trànsit tot abraçant
les darreries de l’anomenat français moyen i ja augurant el que seria la gran normalització
del segle

xvii ;

i totes aquestes transformacions anaven acompanyades, alhora, d’un ferm

esperit de conscienciació lingüística per part dels poetes enfront de les llengües foranes
i les del passat.4 Es donaren propostes de renovació ortogràfica i fonètica, però el més
destacable fou l’important enriquiment del vocabulari que es derivà tant de la presència
de mots i arrels grecollatines com de la intensificació dels processos morfològics de creació
del lèxic,5 i Ronsard es mostrà sempre sensible a les possibilitats expressives d’aquesta

4

El clímax d’aquesta exaltació de la llengua pròpia s’havia segellat a França amb la publicació, el 1549, de

la Deffence et Illustration de la Langue Françoyse de Du Bellay. I així mateix, i amb motiu de voler equiparar
la llengua francesa a les grans llengües cultes, el 1549 es publicava el Dictionnaire français-latin de Robert
Estienne.
5

Pel que fa al lèxic, per exemple, aquestes serien les característiques del francès del Renaixement que

perfectament poden advertir-se a les obres de Ronsard: «Le lexique au xvi e siècle s’enrichit par le recours
à des mots dialectaux, à des termes médiévaux, par de nombreux néologismes obtenus grâce à des moyens
traditionnels de dérivation et de suffixation, mais aussi grâce à de nouveaux modes de composition, par
exemple avec des éléments hybrides grecs et latins. L’importance des latinismes et des italianismes est
remarquable» (Huchon 2002: 147). Val a dir que, ja des de la segona meitat del segle xiv, havien començat a
proliferar els neologismes a causa de l’extensió de l’ús de la llengua vulgar en disciplines que fins aleshores
eren privatives del llatí, i per les moltes traduccions d’obres llatines o gregues —fins al segle

xvi

sovint

traduïdes de versions llatines— que es duien a terme en aquells moments, però el cert és que molts d’aquests
nous mots no arrelaren (García Bascuñana 1995: 99). De tota manera, al llarg de tot el Renaixement les
traduccions van ser cabdals per a l’enriquiment i l’evolució de la llengua francesa, perquè els traductors,
que copsaven tot sovint que molts mots no tenien correspondència en francès, o bé deixaven intacte el mot
forà afegint-hi una perífrasi explicitadora, o bé l’afrancesaven seguint les normes fonètiques i morfològiques
del francès. I caldria parlar també de l’aparició de molts neologismes semàntics (Huchon 1988: 65–68).
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evolució, perquè, com va declarar al seu «Abbregé de l’Art Poëtique François» (1565), «Plus
nous aurons de mots dans nostre langue, plus elle sera parfaitte» (Ronsard 1950: 1006). I
com és sabut, Ronsard va ser molt censurat per François de Malherbe precisament amb
motiu dels molts neologismes per composició que acostumava a crear per al seus versos,
tot i que també va ser criticat pel seu ús de llatinismes, arcaismes i termes tècnics, la qual
cosa ja iŀlustra la varietat lèxica que emprava.6 Així doncs, si bé per una banda testimoniava
la seva modernitat amb formes neològiques i italianismes, perquè llavors «le prestige des
grands artistes ou des grands écrivains italiens, dont de nombreuses traductions circulent
au

xvi e

siècle, s’est joint à l’autorité des Anciens» (Chaurand 1977: 73), per una altra no

refusava, per principi, ni termes arcaics ni regionalismes, tot i que aquests eren molt més
freqüents a les seves Odes que no pas als sonets, ja que, a mesura que els anava corregint,
aniria substituint aquestes formes. I així mateix, val a dir que les particularitats de Ronsard
també provindrien dels seus criteris fonètics, perquè com que la pronúncia s’acompanyava
de fortes connotacions socials, se’n derivaven importants conseqüències estilístiques. La
dicció parisenca era molt distinta de les que s’anomenaven dialectals, i Ronsard vaciŀlava
entre una varietat i l’altra, així que el fet va tenir molta rellevància pel que fa a l’establiment
de les rimes. A més a més, i seguint amb les particularitats fonètiques, un altre dels principis
rectors de la llengua poètica de Ronsard era el de l’harmonia acústica, perquè com va
mostrar l’estudi de Terreaux (1968: 674 i ss.), bona part de les correccions que efectuava
el poeta tenien com a finalitat esmenar hiats, eliminar tirades de monosíŀlabs i corregir
l’excessiva proximitat entre accents fònics molt marcats, la qual cosa propiciava que es
produís un efecte de cadenciosa continuïtat sonora. En conseqüència, aquesta seria una
altra de les pautes que podria seguir el traductor de Ronsard a fi i efecte de reflectir aquella
semblança espiritual que amunt mencionàvem, i que es traduiria aquí en una proposta de
mimesi prosòdica: el d’evitar el hiat lèxic i oracional, i el d’enfortir l’elisió i la sinèresi.
Això no obstant, i encara que Ronsard perseguia consolidar el seu estil tot eludint la
inestabilitat de la seva llengua, i alhora forjar una sòlida varietat poètica que pogués fer
front a l’inevitable envelliment que havien de patir unes formes en constant transformació,
el cert és que
dès le début du

xvii e

siècle, Ronsard cessa d’être lu. Des formes comme “noud” pour

nœud, à la rime, étaient choquantes. Sa langue vieillit et plus encore son style […]. La
“docte obscurité” et le pétrarquisme avaient passé de mode. Il faut attendre la Révolution

6

En efecte, al Commentaire sur Desportes (escrit pels volts del 1606), Malherbe va proscriure el recurs de

la composició lèxica que Ronsard i també Du Bellay assajaven a la seva poesia —com la forma ivoirin, per
exemple—, i el mateix Ronsard havia defensat, a l’«Abbregé», tot tipus de composició lèxica: «Tu composeras
hardiment des mots, à l’imitation des Grecs et Latins, pourveu qu’ils soyent gratieux et plaisans à l’oreille,
et n’auras soucy de ce que le vulgaire dira de toy, d’autant que les poëtes, comme les plus hardis, ont les
premiers forgé et composé les mots» (Ronsard 1950: 1007). De tota manera, el vocabulari de Ronsard no
només va ser criticat per Malherbe, sinó també per altres contemporanis seus com Ramus, Pasquier, i fins
pel mateix Montaigne (Bruneau 1969: 132).
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romantique pour que l’auteur des Sonnets à Hélène reprenne dans l’histoire de la
littérature et dans l’histoire de la langue la place éminente qui est la sienne. (Bruneau
1969: 132)

I això ens duu a una altra de les dificultats que suscita l’obra del poeta, perquè Ronsard
no només provava d’assolir un estil propi, sinó un que pogués competir i fins i tot superar
el seu model: el model formal, retòric i psicològic del Canzoniere de Petrarca. En efecte, i
malgrat haver proscrit, al prefaci de les seves Odes, «l’ignorance du peuple des courtisans,
‘qui n’admirent qu’un petit sonnet petrarquizé’» (Bellenger 1997: 12), ja des de la primera
redacció de Les Amours que es decidí a adoptar el sonet.7 Talment com ho féu Petrarca,
també ell dedicava el poemari a cantar l’amor a una dama que, en el seu cas, s’anomenava
Cassandra (i més tard, Hélène i Marie);8 i reprenia moltes de les imatges del poeta toscà.
Però cal assenyalar que Ronsard no només emulava Petrarca i altres italians com Bembo
o Ariosto, sinó que es poden copsar, en els sonets, sovint quasi traduccions literals tant de
versos de poetes grecollatins (sobretot, Horaci i Virgili) com de contemporanis seus (Du
Bellay, Pontus de Tyard o Scève), perquè, com declarava al seu «Abbregé», jutjava necessari
«tirer les exemples des autheurs anciens et de noz modernes» (Ronsard 1950: 999). Però val
a dir que, malgrat aquestes represes, actuava amb plena originalitat en virtut, precisament,
de la matisació estilística de què parlàvem, perquè si just un dels trets distintius dels sonets
ronsardians és el de la seva immediatesa sensorial, això no s’adiria amb la convencionalitat
del repertori de tòpics sobre els quals se cimentaven, perquè l’autor aconseguia, mitjançant
una dicció vibrant i lluminosa, de revocar el grau de retorització de les imatges tot fent que
els seus versos destiŀlessin no la figura d’una sensualitat, sinó la sensualitat de la figura.
Així doncs, la tasca del traductor de Ronsard hauria de ser totalment inversa a la que
ell mateix exercia amb els poemes d’altri, perquè si bé Ronsard aconseguia desfer-se de

7

A més a més, la disposició dels tercets que establí Ronsard es convertiria en la prototípica de la modalitat

gaŀla: no pas amb dues rimes, com sovint segueixen els sonets de Petrarca, sinó sempre de tres, atès que el
sonet francès desenvoluparia la peculiaritat que, a diferència de l’italià, l’atac dels tercets es duria a terme
mitjançant un dístic à rimes plates (Weber 1994: 235), motiu pel qual l’estructura es constituïa a partir de dos
versos monorims que donaven pas a un quatrain à rimes embrassées (ou emboîtées) —segons la modalitat
traçada per Clément Marot (CCD-EED), el veritable introductor del sonet a França—, o a un quatrain à rimes
croisées (ou alternées) —segons la de Peletier du Mans (CCD-EDE).
8

Quant a la figura d’aquesta dama, ha estat identificada amb la noble d’origen florentí Cassandre Salviati,

i així ho corroboren alguns dels contemporanis de Ronsard, com ara Théodore-Agrippa d’Aubigné, el qual
celebrà els amors de la neboda de Cassandre, Diane Salviati; però la possible circumstància biogràfica no
deixa de ser anecdòtica. Molt probablement, Ronsard va conèixer Cassandre a la localitat de Blois a l’abril
del 1545, poc abans que ella contragués matrimoni amb el seigneur de Pray, però com assenyala la crítica, la
«Cassandre des Amours est surtout un nom, une inspiration, la figuration d’un état d’âme» (Bellenger 1997:
16); o, més precisament, «un prétexte littéraire, permettant à Ronsard de rivaliser avec Pétrarque, comme il
avait rivalisé avec Pindare en 1550» (Weber, H. / Weber, C. 1963: x). La importància d’aquesta inspiració serà,
en efecte, literària, i tindrà a veure amb la tradició poètica a la qual els versos de Ronsard s’adscriuen i amb
el codi de representació de l’amor que manifesten, tot i que precisament pel que això significa amb relació a
l’originalitat del poeta quant al tractament d’imatges i temes.
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l’esperit original dels seus models tot imposant la seva pròpia veu, el seu traductor hauria
de respectar les traces de la tradició en la qual ell s’emmarcava tot essent fidel a l’esperit
ronsardià.
Però analitzem tot seguit alguns casos concrets relatius a la traducció del lèxic dels
poemes de La Cassandre. La nostra proposta seria la d’una traducció mètrica i rimada, així
que el trasllat del vocabulari estarà també supeditat a la resta de paràmetres formals que
regirien els versos del poeta, atès que, si tal com expressàvem, el sentit d’un text poètic és
indissociable de la seva formalització, i Ronsard redactà La Cassandre per a ser cantada,
no podríem bandejar els elements ritmicofonètics que conflueixen en la configuració del
seu sentit. A més, una altra de les peculiaritats dels sonets de La Cassandre és que estan
compostos en decasíŀlabs, un metre que resultava especialment afí a l’estil de la música
de caràcter culte que s’interpretava en aquella època. La manca de simetria del vers
decasíŀlab (4 + 6) podria assimilar-se, en efecte, a la tècnica d’interpretació —l’anomenat
inégal— amb què a França, i ja des del Prerenaixement, s’executaven els seguits de corxeres
amb la finalitat de suscitar una moderada sensació d’inestabilitat rítmica, perquè no
s’interpretaven totes iguals quant al seu valor, sinó mitjançant segments binaris els primers
dels quals sempre s’executaven lleugerament més llargs que els segons —l’estil anomenat
pointé—, o bé a la inversa, és a dir, tot articulant-se llavors més breus els primers —estil
coulé. No es tractava, però, de negligir la justa mesura dels compassos ni d’assolir l’excés
del rubato romàntic, sinó d’interpretar el ritme seguint la pulsació anímica de la partitura
a fi de distingir, tal com explicava François Couperin a L’Art de Toucher le Clavecin (1716), el
valor de les notes —una qüestió de pura quantitat matemàtica—, del moviment cadencial
amb què aquestes s’executarien i en el qual hi intervindria l’esprit (Couperin 1961: 23–24).
Així doncs, reprendre el decasíŀlab implicaria també emular aquest tipus de dicció: tot
adoptant l’estil coulé en disposar l’accent del decasíŀlab a la quarta síŀlaba, i l’estil pointé en
disposar-lo a la sisena. Però vegem-ne exemples tot seguit.

Traduir interpretant el lèxic de La Cassandre
Com apuntàvem, l’afinitat entre el corpus lèxic del català i del francès —i hauríem d’afegir
també l’occità— és notòria, i s’argumenta pel substrat del llatí gàŀlic comú a les tres
llengües; i podríem precisar que si, a més, «alguns compartiments del vocabulari català
en què el gaŀlicisme ha tingut major acollida són en terminologia feudal, cavalleresca i
guerrera» (Ferrando / Nicolás 1993: 36), justament són aquests els camps semàntics a partir
dels quals es van fornir els tòpics de la poesia amorosa especialment a partir de la lírica
trobadoresca, i que Ronsard va adoptar a través de Petrarca. Amb tot, una anàlisi sincrònica
del vocabulari ronsardià ens revela que no sempre la seva traducció a la llengua catalana
trobaria òptimes correspondències. I sobretot s’adverteix en alguns termes d’especialització
o pseudoespecialització. Així doncs, el primer cas que examinarem és el del verb siller que
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apareix al darrer tercet del sonet XCI, al sintagma [Le Ciel] Silla le monde (v. 13).9 A Le Trésor
de la Langue Française (TLFi), aquest verb, classificat al camp semàntic de la marina, es
predica del vaixell que trace son sillage, atès que, efectivament, provindria de la forma
seillage (> sillage) que ja al segle xv denotava la ‘ligne que trace un bâtiment en marche dans
l’eau qu’il traverse’. No obstant això, no és aquest el sentit que adoptà Ronsard. En el seu cas,
es tractava d’un verb de l’àmbit de la falconeria que significava ‘tapar’ o ‘cobrir’ però amb
relació al fet d’‘encegar’, perquè l’expressió provenia de la pràctica de siller les paupières
d’un faucon per mitjà de la qual als falcons se’ls cosien les parpelles a fi que s’aquietessin
mentre els ensinistraven.10 Per tant, en no disposar de cap expressió correlativa en llengua
catalana, es perdria aquí una part del sentit original que no podria recuperar-se si no és
afegint un comentari en nota. En aquest cas, la manca no afectaria el sentit proposicional
dels versos, perquè el verb podria traduir-se pels convencionals i genèrics tapar o cobrir,
però sí que s’hauria produït un menyscabament de la força amb què la veu original
expressava el seu sentit, atès que ja no podria projectar-se en l’imaginari del lector la imatge
d’encegar els falcons que suscitaria el verb siller i que connotaria l’acte de tapar amb el just
grau de virulència que la pràctica implicava. D’altra banda, hi ha un altre matís al mateix
tercet que caldria que la traducció no obviés: al fragment en qüestió, el cel silla le monde
per tal de poder veure la bella dama ell tot sol, i de veure-la també a ella tota sola; i aquest
doble aïllament el ratifica el darrer vers del poema juxtaposant els dos adjectius (seul seule).
Per tant, la traducció podria, ara sí, reproduir la mateixa seqüència coŀlocant els mateixos
adjectius de costat, atès que l’efecte insòlit que provoca dóna èmfasi al sentit que els versos
francesos expressaven. Com que la nostra proposta és la d’una traducció mètrica i rimada,
ens caldria aquí alterar l’ordre original de les rimes, però la combinació que en resulta no
és pas rara als versos de Ronsard; i així mateix, caldria encara un altre ajustament semàntic:
si bé al text base le Ciel apareix com a ingrat, la veu que li correspon a la traducció és la de
l’adjectiu avar, atès que ingrat no implica aquí el significat de no estar agraït per allò que es
9

Quant a la numeració dels sonets i a l’ortografia que mostren, seguirem aquí el text de La Cassandre

tal com apareix a Le Premier Livre des Amours de Ronsard de l’edició del 1993 de les Œuvres complètes de
la «Bibliothèque de la Pléiade» de Gallimard, en la qual els curadors fixen el text a partir de l’edició que es
féu de les Œuvres de Ronsard l’any 1584; la darrera publicada en vida de l’autor, i que es presentava com
a revisada, corregida i augmentada pel mateix poeta. Val a dir, però, que aquest text prescindeix de les
variants de les edicions anteriors a la del 1584. Un criteri molt diferent adoptaren Henri i Catherine Weber
en la seva edició de Les Amours per a Classiques Garnier el 1963, atès que, en comptes de partir del text de
Ronsard del 1584, van reprendre el de les edicions del 1552 i 1553, en funció del qual establiren l’aparat de
variants. Com anotàvem més amunt, l’obra de Ronsard presenta encara molts problemes textuals, i insistim
en aquest fet perquè ja en els exemples que examinem no hi ha coincidència entre el text de Gallimard que
hem escollit nosaltres com a base i el de Classiques Garnier. Això no obstant, si bé pel que fa a la fixació del
text hi ha desacords, totes les edicions coincideixen quant a la notació, atès que es manifesten deutores de la
monumental edició crítica de Paul Laumonier.
10

Siller provindria del mot cil, ‘parpella’, i es testimonia a la Chronique des ducs de Normandie (1160) de

Benoît de Sainte-Maure (Greimas / Keane 2001: 591). De tota manera, tampoc no era un terme gaire comú ni
per als contemporanis de Ronsard, perquè el mateix Muret en va fer menció tot anotant que es tractava d’un
mot «propre en fauconnerie» (Ronsard 1999: 127).
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posseeix, sinó que té relació amb el contingut que els versos declaren pel que fa a la intenció
de le Ciel de no compartir amb el subjecte líric —ni amb cap altre ésser— la visió de la bella
dama:
Certes le Ciel trop ingrat de son bien, (v. 9)

El Cel, ben cert, del seu bé massa avar,

[…]

[…]

Comme jaloux d’un bien si precieux,

engelosit d’un bé tan preciós,

Silla le monde et m’aveugla les yeux,

tot encegant-me els ulls el món tapà,

Pour de luy seul seule estre regardée. (vv. 12–14)

per sola, sol, poder-se-la mirar.

De fet, la cinegètica era un dels àmbits predilectes de l’autor, i també el sonet

cxx ,

per

exemple, on una escena de cacera aŀlegoritza a l’entorn dels perills d’abandonar-se a
les passions, es presenta reblert de mots relatius a la caça. Així, l’amant, que es veu aquí
empès per la furor del desig a donar caça a una dama hostil afigurada com a fere sauvage
(quintaessenciant el temperament de la belle dame sans merci), enumera, al segon quartet
del sonet, els estris de què disposa per a la seva empresa: lesse, limier, chiens [de caça] i
piqueurs. La lesse podria correspondre’s amb el coble;11 pel que fa al limier, es tracta del
gos rastrejador o gos de quest, i com que en aquest cas no disposem d’una denominació
específica com en l’original, la nostra proposta seria la de traduir els chiens [de caça] del
vers següent amb el mot coŀlectiu canilla, a fi de no repetir l’expressió gos que hauríem
hagut d’emprar al vers previ en no disposar de cap mot específic que es correspongués
amb limier, i així evitar una repetició lèxica que no es manifesta al sonet. I finalment,
podríem fer correpondre els piqueurs amb els munters.12 En aquest cas, doncs, els mots
pseudoespecífics sí que troben una correspondència prou acurada; però és justament una
expressió convencional, el sintagma jeune âge, la seqüència que, per necessitats de la rima,
es veu traduïda no pel mot que podria ser equivalent, joventut, sinó per una locució que
l’expressa metafòricament: poc bagatge.
J’ay pour ma lesse un long trait de malheur,

Per coble duc un llarg tret d’amargor,

J’ay pour limier un violent courage:

per gos de quest un violent coratge;

J’ay pour mes chiens, l’ardeur et le jeune âge,

per la canilla ardor i poc bagatge,

Et pour piqueurs, l’espoir et la douleur. (vv. 5–8)

i per munters l’esper i la dolor.

El mot bagatge denota el ‘conjunt de coneixements o mitjans dels quals es disposa per a
fer una cosa’ (DIEC2), però just aquests coneixements en l’art d’amar no els disposa el jove
amant, motiu pel qual el sintagma poc bagatge podria expressar metafòricament la joventut
amb el sentit derivat de la manca d’experiència, que és precisament el tema principal del
sonet, ja que aquest amant inexpert, en no controlar la seva passió, acaba perdent qui
desitja, caçat ell mateix per les seves pròpies armes.

11

‘Conjunt de dos collars units amb una cadena, que serveixen per a subjectar units dos cans de caça

quan van a caçar’ (DCVB).
12

Els qui s’encarreguen de ‘fer caçar els gossos en la cacera major’ (DCVB).
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(v. 1). Es tracta d’un verb que

tampoc no té una correspondència clara en llengua catalana, malgrat que el significat que
denota és ‘dirigir’ o ‘governar’, perquè es tracta d’una expressió que adoptava un contingut
específic en l’àmbit poètic i, en concret, dins el camp semàntic del servei amorós propi
de l’amor cortès. Implicava, doncs, un espectre de significació que podria comprendre el
sentit de la dominació, la influència o la tutela; i en aquest cas, a més, l’expressió es veu
condicionada per la rima, atès que la rima rectora dels quartets del sonet ha de ser, en
la traducció, la forma —alla en virtut que el vers cinquè, que té una perfecta translació
a la llengua catalana, no podria modificar-se aquí per la intensitat que convoca i perquè
confereix a tot el poema la personalitat que el caracteritza amb uns mots que es revelen tan
precisos com efectius des de la seva estricta traducció literal: Le lict me semble un dur champ
de bataille. Així doncs, calia traslladar la forma del verb bailler per una que, a més, pogués
adir-se amb la rima; i la nostra proposta seria la veu avassalla, del gaŀlicisme avassallar
(‘reduir a vassallatge’), amb motiu del sotmetiment dels ulls de l’amant desdenyat a l’influx
de les lleis de la mirada de la dama. I com que avassallar és més intens que governar, el
verb assimila el mot influence, motiu pel qual hem reorganitzat el contingut proposicional
del sonet —tot avançant una part de la informació del segon vers (ses loix) al primer— per
tal d’ajustar el metre, i perquè aquesta modificació no afectava aquí el sentit del poema.
D’altra banda, el primer quartet integra també un vers molt difícil de traduir (el v. 3), i
no pas per raons de contingut proposicional, sinó per motius fonètics i per la imatgeria
que suscita. Es tracta, de fet, d’una de les imatges més pròdigues de la literatura francesa
quant a la permutació entre el diürn i el nocturn a partir dels efectes del simbolisme
foneticosemàntic, ja que, com assenyalà Mallarmé a «Crise de vers» (1897), la perversité
de la llengua francesa va fer que la tessitura tímbrica del mot jour fos obscura, i la de nuit,
en canvi, clara (Mallarmé 1945: 364).13 Al vers en qüestió, L’obscur m’est jour, le jour m’est
une nuit, el poeta emfasitzava aquesta contradicció fonètica a fi d’intensificar el sentit de
l’absència de l’ésser estimat mitjançant la conversió dels dies en nits, motiu pel qual coŀlocà,
prèviament a l’aparició del terme jour, la paraula obscur (fonèticament més fosca que el
mateix mot jour). De fet, esperaríem haver trobat una epanadiplosi que invertís els mots
simètricament (La nuit m’est jour, le jour m’est une nuit), ja que les seqüències < la nuit > i
< l’obscur > tenen les mateixes síŀlabes i parell accent; però és el timbre fosc de les vocals
d’obscur que enfosquirà, semànticament i fonètica, el mot jour que, al segon hemistiqui, ja
és, aquest cop sí des de la tessitura purament conceptual, una nuit. Per aquest motiu, i en
funció de les exigències de la rima, nosaltres traduiríem nuit per ‘ennegriment’, és a dir, tot
traslladant no pas el mot, sinó directament l’efecte sensitiu que se’n deriva. Aquesta seria,
doncs, la nostra proposta:
13

Pel que fa a la consideració de Mallarmé, val a dir que també Jakobson la va reprendre tot assenyalant

com la poesia francesa «charge de draperies les vocables contradictoires, ou remplace les images de la
lumière du jour et de l’ombre de la nuit par le contraste entre le jour pesant, étouffant et la nuit éthérée, car
ce contraste est soutenu par un autre complexe synesthétique, qui associe la tonalité sourde des phonèmes
graves avec la pesanteur, et la tonalité vive des phonèmes aigus avec la légèreté» (Jakobson 1966: 35).
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Puis que cest œil, dont l’influence baille

Com que l’esguard que amb ses lleis avassalla

Ses loix aux miens, sur les miens plus ne luit,

el meu, per ell ja més no resplendeix,

L’obscur m’est jour, le jour m’est une nuit,

l’obscur m’és jorn, el jorn se m’ennegreix,

Tant son absence asprement travaille.

tan asprament sa absència em treballa.

Le lict me semble un dur champ de bataille,

El llit em sembla un dur camp de batalla,

Rien ne me plaist, toute chose me nuit,

m’enutja tot i res no m’esbargeix,

Et ce penser qui me suit et resuit,

i aquest deler em segueix i em ressegueix,

Presse mon cœur plus fort qu’une tenaille. (vv. 1–8)

prement mon cor més fort que una tenalla.

Com es constata, la veu œil (v.1) implica regard (‘esguard’); i així mateix, hem traduït
penser (v. 7) per deler, d’igual nombre de síŀlabes que el mot original, atès que es tractaria
no només d’un , sinó d’un que implica un desig obsessiu.
Un altre cas conflictiu seria el del mot fusil que apareix al sonet xxviii (v. 1):
Injuste Amour fusil de toute rage

Certament, l’expressió no ofereix dificultats interpretatives, però l’elecció del mot adient
reclama una certa consideració, perquè, com és evident, resultaria del tot impropi
traduir fusil per fusell malgrat la correspondència entre les formes d’ambdues llengües.
La diferència semàntica és notòria, atès que el significat modern d’‘arma [de foc]’ seria
anacrònic, tot i que justament del gaŀlicisme fusil (antigament, ‘morceau d’acier qui sert à
faire du feu quand on le bat avec un caillou’, segons Furetière) provindria el sentit actual del
mot pel fet de xocar el gallet amb un tros d’acer (i per generalització sinecdòquica, el terme
va passar a donar nom a l’objecte sencer). Però si bé advertir la impropietat semàntica
resulta immediat, el problema rau a escollir un mot que pugui substituir l’original tant
pel que fa al contingut com pel que fa al to. Émile Littré, que precisament va incloure en
el seu Dictionnaire (1860–1876) aquest vers de Ronsard —als exemples històrics que afegí
sota l’entrada del lema fusil—, donava al terme el sinònim de brandó, però llavors el mot
s’identificaria ràpidament amb un objecte concret que no està implicat en el vers. En efecte,
podríem apeŀlar aquí a l’argument de Ricœur de la iconicité du sens relatiu a la implicació
que tenen els mots a la nostra imaginació, i per la qual traduiríem visualment les paraules;
es tractaria, doncs, d’una «fusion du sens avec un flot d’images évoquées ou excitées», és
a dir, pròpiament, d’un «déploiement iconique du sens dans l’imaginaire» (Ricœur 1975:
267). I en fer-se efectiu aquí, suposaria una traducció errònia del vers original, perquè
amb aquesta imatge tan concreta d’un brandó es perdria el sentit abstracte amb què es vol
assenyalar l’impuls que origina la rage. Per tant, la nostra proposta seria el terme fogall,
perquè etimològicament enllaça amb el mot francès fusil (del llatí focus, ‘foc’), i perquè
s’adiria amb l’origen abstracte i indefinit del ‘lloc on hi ha i des d’on irradia, es propaga,
exerceix la seva influència, un mal’ (DIEC2).
Un cas més complex, però, ens l’ofereix la veu poitrine del sonet cxcvi (v.1):
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Au plus profond de ma poitrine morte

En un text convencional, el mot poitrine podria traduir-se per pit; la veu també significa
mama o mamella, però cap de les tres solucions no és adequada aquí. Pel que fa a les dues
darreres adduïdes, ni el subjecte líric és femení, ni el registre s’adiria amb el to del vers
francès; però la veu pit tampoc no resulta idònia, ni per raons semàntiques ni per motius
formals. El mot original és trisiŀlàbic i de gènere femení, i com que va acompanyat d’un
adjectiu amb el qual conforma una unitat semàntica indissociable, la rima és femenina en
situar-se l’adjectiu a final de vers. Amb el mot pit, en canvi, com que hauria d’aparèixer amb
l’adjectiu mort, també monosiŀlàbic, es donarien dos accents successius que trencarien la
cadència harmònica del segment del vers; i ja hem apuntat que Ronsard evitava els ritmes
marcats llevat que el sentit del poema els reclamés per simbolisme fonètic. Així doncs, en
mantenir l’adjectiu femení morta, caldria un substantiu que hauria de ser també de gènere
femení i, preferentment, no monosiŀlàbic. De tota manera, el mot pit, com avançàvem,
tampoc no era adient quant al contingut semàntic. A l’època de Ronsard, la veu poitrine
comportava un matís molt acusat de corporalitat física, així que, en aquest cas, no podríem
optar per una denominació abstracta com esperit, ànima o fins i tot substància. A més, en
precisar-se el qualificatiu morte, s’accentuava ja la qualitat d’exànime de la poitrine, és a
dir, en tant que ens corruptible, per la qual cosa no haguessin estat pertinents les opcions
d’entitats no temporals. De fet, Malherbe, que proscrivia de la haute poésie els mots sales et
bas, i que considerava indignes els termes relatius a les parts del cos en tant que pretenia
«spiritualiser la poésie et la détacher de toutes ces choses ‘qui lui offensent le nez par leur
senteur’» (Brunot 1969: 240), rebutjà particularment el terme poitrine usat per Ronsard:
«on disait ‘poitrine de veau’; c’était un mot de boucher» (Bruneau 1969: 145); i és cert que
la veu poitrine implicava aquesta forta pàtina de fisicitat, tal com es pot copsar en alguns
diccionaris històrics, tot i que això no va impedir que altres autors, a part de Ronsard, també
empressin el mot malgrat la reticència de Malherbe.14 Però vegem com definien poitrine
Furetière i, més tard, l’Académie (respectem l’ortografia i la tipografia originals):
POITRINE. s. f. La partie anterieure des animaux où les costes s’assemblent. Il est
dangereux d’avoir la poitrine estroite, d’avoir des fluxions, des rhumes sur la
poitrine, sur le poulmon. Un pecheur frappe sa poitrine, dit des mea culpa en
signe de penitence. On le dit plus ordinairement des animaux, du boeuf, mouton,
& veau. Le boeuf de poitrine est le meilleur. Une poitrine de veau en ragoust. Une
poitrine de mouton sur le gril. Les delicats outrez ont pretendu qu’à cause qu’on

14

Com precisà Brunot, «Heureusement tout le monde ne fut pas aussi délicat. Chapelain affirma qu’il

fallait se moquer de ces raisonnements et employer hardiment poitrine après Ronsard, Desportes et
du Perron; Ménage, Thomas Corneille et l’Académie se prononcèrent aussi en ce sens. Et les écrivains,
continuant l’usage du xvi e siècle, ne l’ont jamais abandonné» (Brunot 1969: 241).
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disoit poitrine de ces animaux, on ne le devoit plus dire de l’homme: ce qui est une
raison tout à fait impertinente. (Furetière, Dictionnaire, 1690)
POITRINE. s. f. Partie de l’animal depuis le bas du cou jusqu’au diaphragme, contenant
les poumons & le coeur. […] Il se dit plus ordinairement de l’homme.
POITRINE, signifie aussi dans les animaux, Une partie des côtes bonnes à manger.
Poitrine de veau, de mouton. Du boeuf de poitrine, &c.
POITRINE, se prend aussi pour Les parties contenues dans la poitrine, &
principalement pour les poumons. […]. (Dictionnaire de l’Académie, 1762)

Com s’evidencia, en cap de les definicions no hi consten consideracions abstractes, així
que caldria trobar un mot el significat del qual fes referència al sentit físic del cos com a
carcanada o despulla però amb relació a les parts carnoses, perquè encara que poitrine
també significa boucherie, és a dir, ‘costellam’, aquí no es denoten els ossos sinó una part
dels òrgans interns situada entre el tòrax i l’abdòmen. I de fet, en altres sonets del recull,
Ronsard aŀludeix a poitrine mitjançant el mot estomac, un altre dels proscrits per Malherbe
(Brunot 1969: 240). Així doncs, podríem proposar aquí el mot freixura, atès que es refereix a
les entranyes i, principalment, als pulmons, solució que coincideix amb totes les definicions
adduïdes més amunt. A més, el mot és també trisiŀlàbic, motiu pel qual la traducció del vers
pot traslladar, en llengua catalana, la mateixa seqüència rítmica de l’original.
Finalment, també hauríem d’afegir que, si bé en molts casos la consanguinitat entre les
llengues romàniques pot provocar que sota coincidències formals manifestes s’amaguin
importants dissemblances semàntiques i estilístiques, no sempre és així, perquè en alguns
casos aquesta circumstància també pot facilitar una traducció i fins mantenir la tonalitat
dels versos originals. Com havíem apuntat, el model fonamental de Ronsard fou Petrarca.
Puntualment, com al sonet

lxxii , el

poeta s’hi refereix de forma indirecta tot mencionant

Laura i aŀludint als versos toscans, tot i que, precisament, per defensar que, malgrat
la indubtable pervivència de la poesia de Petrarca, l’esplendor de la poesia amorosa
del seu segle no en seria deutora;15 però plenament conscient de la tradició en la qual
s’inscrivien els seus versos, Ronsard fins i tot va crear el neologisme Petrarquiser (cxxix ,
v. 4). En conseqüència, de la mateixa manera que, en algunes ocasions, podríem trobar
correspondències quasi perfectes entre la llengua catalana i la francesa, també Ronsard se’n
servia quan aquestes es donaven entre el francès i l’italià; així, per exemple, es pot constatar
com el poeta, que al sonet

ccxxvi

reprèn clarament un vers del sonet

ccxciii

de Petrarca

(E che si stava de’ pensier’ miei in cima, que ell tradueix per: et que je tiens de tes pensers la
cime), també recupera tres dels quatre mots de les rimes del sonet italià (rima, cima i lima,
que Ronsard reprodueix com a rime, cime i lime). Per tant, igualment la traducció catalana
podria aquí traslladar els mateixos mots en no donar-se, aquest cop, cap diferència de matís,

15

Si vive encor Laure par l’Univers / Ne fuit volant dessus les Thusques vers, / Que nostre siecle heureusement

estime (vv. 9–11): Per bé que encar viu Laura a l’univers, / no fou volant dessota el toscà vers / que el nostre
segle feliçment estima.
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tot i que, a fi de preservar la rima consonàntica, caldria adoptar el vocable cima, que és la
forma arcaica i no normativa de cim. Com assenyalàvem més amunt, però, Ronsard mai
no refusà veus arcaiques, així que, en aquest cas, l’elecció permetria reflectir el deute de
Ronsard envers Petrarca tot respectant, alhora, un dels trets distintius del seu lèxic. Vegem
la traducció dels quartets mencionats:
Veu la douleur qui doucement me lime,

Vist el dolor que dolçament em llima,

Et qui me suit, compagne, pas-à-pas,

i que segueix, company, mon pas a pas,

Je prevoy bien qu’encor je ne suis pas

prou que preveig que encara no sóc pas

Pour trop aimer à la fin de ma rime.

per tant d’amar al final d’aquesta rima.

Dame, l’ardeur qui de chanter m’anime,

L’ardor, Senyora, que a cantar m’anima,

Et qui me rend en ce labeur moins las,

i em fa en aquest afer ésser menys las,

c’est que je voy qu’agreable tu l’as,

és veure que en això hi trobes solaç,

et que je tiens de tes pensers la cime. (vv. 1–8)

havent jo dels teus pensaments la cima.

En definitiva, si bé adoptar un criteri de traducció que donés preeminència a aquella
semblança espiritual de la qual parlava Fu Lei —cosa que hauria implicat aquí ponderar
el registre sensorial dels versos de Ronsard— podria suposar, en ocasions, una pèrdua de
contingut proposicional, aquesta manca es veuria compensada en poder reflectir-se altres
aspectes que el text fes explícits i que, com en aquest cas, caracteritzarien la veu poètica tan o
més genuïnament que els estrictament relatius al contingut proposicional, perquè si partim
de la premissa que tota traducció és una interpretació i no pas una reproducció, caldria
acceptar que el trasllat mai no podria donar-se completament sinó només de forma parcial.
Aquesta parcialitat no hauria de relacionar-se, evidentment, amb el grau d’exigència del
traductor envers el text base, sinó amb l’adequació de l’exercici de la traducció al de la
naturalesa mateixa de l’artefacte poètic que, com apuntàvem, mai no esgota el seu sentit. Tal
com expressava Vergés (1993: xiii) a la «Introducció» de les seves versions de Shakespeare,
es tractaria d’un vell dilema: el de «decantar-se per la literalitat o pel sentit i la bellesa de
l’obra original». Així doncs, caldria acceptar d’antuvi que el cos o contingut proposicional
d’un poema i el seu esperit en tant que entitat artística només es troben en perfecta
harmonia en la seva formalització primigènia; talment com només en la notació silenciosa
d’una partitura rau la seva perfecta traducció sonora. Això no obstant, aquesta evidència
no hauria de considerar-se com un malguany sinó com una necessitat, perquè encara que
tot intèrpret, des de la legitimitat de la seva lectura inevitablement esbiaixada pel temps, la
circumstància i el criteris d’interpretació, provi en va d’assolir la inabastable completesa
d’una partitura, això no implicaria sinó retre un tribut de fidelitat al text original, el qual
preservaria així, proporcionalment a les infinites interpretacions que suscités, la seva —de
vegades, imperfecta— perfecció.
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R esum : Aquest article té com a objectiu continuar amb la recerca encetada en un estudi anterior
(Marco 2010) en què es va fer una primera aproximació a l’habitus de Carles Capdevila com a
traductor i home de lletres. El present treball se centra en la part més concreta i visible d’aquest
habitus, la que es deriva de les opcions estilístiques i traductològiques preses pel traductor, tal com
es manifesten en la traducció d’El grill de la llar, de Dickens, publicada en la «Biblioteca Univers»
el 1932. L’anàlisi d’aquesta traducció permet concloure que els trets més significatius de Capdevila
com a traductor de narrativa són el respecte envers el perfil estilístic de l’original, la funcionalitat
com a criteri de traducció, la recreació versemblant de l’oralitat i una certa indefinició en la
mediació dels referents culturals.
Paraules clau : Carles Capdevila, habitus, traducció de narrativa, Dickens, funcionalitat.
T itle : Carles Capdevila, translator of Dickens for the «Biblioteca Univers»
A bstract : The present article aims to carry on the research initiated in a previous study (Marco
2010), which constituted a first approach to the habitus of Carles Capdevila as a translator and man
of letters generally. The present study focuses on the more concrete and visible side of this habitus
stemming from the stylistic and translation options chosen by the translator, as manifested in his
translation of Dickens’ The Cricket on the Hearth, published in the «Biblioteca Univers» series in 1932.
The results yielded by the analysis of this translation show that Capdevila’s most significant features
as a translator of narrative fiction are respect for the source text’s stylistic profile, functionality as
translating criterion, a plausible rendering of oral registers and indeterminacy with regard to the
mediation of cultural elements.
K eywords: Carles Capdevila, habitus, translation of narrative fiction, Dickens, functionality.

1 Antecedents: l’habitus de Carles Capdevila i la seua contribució a
la «Biblioteca Univers»
En un treball anterior (Marco 2010) vaig dur a terme una primera aproximació a la figura
de Carles Capdevila, un inteŀlectual poc estudiat però que tingué un paper destacat en
l’empresa coŀlectiva de modernitzar l’escena literària catalana en l’època d’entreguerres.
Com ja es comentava en aquell treball, de la rellevància d’inteŀlectuals com Capdevila en
dóna una justa mesura Foguet i Boreu (2008), qui, després d’enumerar els escriptors de
primera fila que durant aquesta època conrearen tant la literatura com el periodisme (Gaziel,
Josep Pla, Josep Maria de Sagarra i Carles Soldevila), afegeix que n’hi ha d’altres (Rosa M.
Arquimbau, Domènec de Bellmunt, Carles Capdevila, Domènec Guansé, Àngel Ferran o
Alfons Maseras) «que n’han quedat a l’ombra, eclipsats o menystinguts, tot i que, juntament
amb els anteriors, també contribuïren, a través dels fulls vulnerables de la premsa diària, a
fer entrar la modernitat en la societat, la cultura i les lletres catalanes» (2008: 3).
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El punt de partida teòric del treball esmentat fou el concepte d’habitus, manllevat al
sociòleg Pierre Bourdieu i aplicat al camp dels estudis sobre la traducció per, entre d’altres,
Gouanvic (2005). Resumint molt, el pensament d’aquest autor estableix una relació
dialèctica entre el camp i l’habitus. El camp és un àmbit de l’activitat humana en societat,
amb una història concreta que és producte de la interacció entre els agents que l’integren
i l’han integrat al llarg de la història. La política és un camp, l’economia n’és un altre, com
ho és també l’art i, més concretament, cada art en particular. Cada camp pot dividir-se
al seu torn en camps més petits, que, tot i gaudir de certa autonomia, no deixen d’estar
integrats en el camp més ampli que els engloba. Aquesta és la relació que es donaria entre
la literatura i la traducció literària. D’una altra banda, l’habitus «podria descriure’s com
la interiorització del camp per part dels diversos agents implicats, que entraran en el joc
amb una determinada orientació o sentit» (Marco 2010: 86). Es tracta, doncs, de l’actitud
adoptada per un determinat agent envers el camp, dins del qual vol adquirir un capital
(material o simbòlic) que no té o que, si el té, aspira a conservar o augmentar. Bourdieu
defineix també els habitus (2002: 394) com a «sistemes de disposicions», que interactuen
amb les posicions ocupades pels agents en el camp en tots dos sentits.
Gouanvic explica amb molta claredat quin és el paper del concepte d’habitus dins dels
estudis sobre la traducció si l’investigador adopta la perspectiva de la sociologia de Bourdieu
i l’adapta a la naturalesa del seu objecte d’estudi (2005: 148):
En darrera instància, l’objecte de la recerca en els estudis sobre la traducció és l’anàlisi
de la relació diferencial entre l’habitus dels agents de la traducció (incloent-hi editors,
crítics, etc.) que han adoptat una posició en un camp meta concret en una època concreta
i els factors determinants del camp meta en tant que àmbit de recepció de la traducció.
L’objecte de la recerca sobre traducció també inclou, és clar, l’anàlisi diferencial dels
textos de partida i d’arribada com a indicadors de trets pertinents estudiats en l’habitus
dels agents i en els camps en qüestió.1

Dit d’una altra manera, l’habitus del traductor inclou tant el nivell més abstracte de les
disposicions o actituds envers el camp, del qual ja hem parlat, que es manifestarà en tot un
seguit d’opcions ideològiques i estètiques, i potser també en una tria determinada d’obres
per traduir (si es troba en situació de poder triar), derivada d’unes afinitats electives, com el
pla més concret i visible de les solucions de traducció adoptades realment, que ens parlen,
entre altres coses, de la disposició del traductor envers l’obra original, la llengua d’arribada
i els models estilístics que ofereix, i la traducció mateixa.
Doncs bé, en el treball anterior (Marco 2010) em vaig dedicar a indagar en el primer nivell
de l’habitus de Capdevila, és a dir, en el més abstracte. Resumint molt, podria dir-se que, en
tant que home de teatre (sens dubte, la faceta principal de la seua activitat inteŀlectual) i,
més concretament, en tant que traductor teatral, confluïren en ell dues grans tendències:
1

La traducció de citacions de treballs escrits originalment en altres llengües és meua.
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la voluntat de contribuir a renovar l’escena catalana a través sobretot de la incorporació
d’autors estrangers, entre els quals destaca (pel grau d’identificació que Capdevila hi sentia)
Bernard Shaw, i la necessitat de satisfer els gustos variats del públic, que el portà a acostar-se
al teatre de bulevard. Tant en un cas com en l’altre, «defensava un teatre inteŀligent, és a dir,
un teatre que apeŀlara més a l’inteŀlecte que no pas als sentiments o les emocions» (Marco
2010: 102). Com a traductor de narrativa, en canvi, sembla que la seua implicació personal
fou molt menor, en el sentit que els autors i les obres que traduí estaven menys arrelats en
les seues inclinacions personals (en el seu habitus, doncs) que no els que traduí per al teatre.
Com ja va quedar consignat (Marco 2010: 99), Capdevila va traduir El talismà, de Walter
Scott, per a la «Biblioteca Literària» de l’Editorial Catalana (1922); Guerra i pau, de Tolstoi,
que aparegué serialitzada a La Publicitat i després es publicà en format de llibre (1928);
Gil Blas de Santillana, d’Alain René Lesage, una noveŀla picaresca del segle

xviii

francès

que seguí el mateix mètode que Guerra i pau; i tres obres que veren la llum a la «Biblioteca
Univers», dirigida per Carles Soldevila: El grill de la llar, de Dickens (1932); L’Espanya de
Carles III. El meu sojorn a Madrid, Saragossa, València i Barcelona, de Casanova de Seingalt
(1934); i L’escarabat d’or, de Poe (1935).
El present treball té com a finalitat indagar en el segon nivell de l’habitus del traductor
Carles Capdevila, el nivell més concret de les decisions de traducció adoptades en el text,
tal com es plasma en una de les traduccions de l’anglès que es publicaren en la «Biblioteca
Univers»: El grill de la llar, de Dickens. Atès que hauria estat impossible escometre, en un
sol treball, l’anàlisi detallada de totes les traduccions de Capdevila pertanyents al gènere
narratiu, he decidit centrar-me en la del relat dickensià per dos motius. El primer és que
pot considerar-se representativa del Capdevila traductor en pertànyer de ple a la seua
maduresa. Quan es publicà el 1932, Capdevila ja tenia una trajectòria sòlida al seu darrere i,
de fet, dissortadament, no li quedaven molts anys de vida, ja que va morir el 1937. El segon
és que permet establir algun tipus de comparació entre el Dickens de Capdevila i els Dickens
de Carner, que responien a unes altres coordenades literàries tot i ser, quant a la composició,
estrictament contemporanis.
Tanmateix, abans d’entrar en l’anàlisi de la traducció cal fer referència, ni que siga
breument, a la coŀlecció en què es van publicar, la «Biblioteca Univers», dirigida per Carles
Soldevila. Tal com ja es va assenyalar en el treball anterior esmentat (Marco 2010: 100), la
coŀlecció va estar activa de 1928 a 1936, període durant el qual s’hi van publicar quarantasis títols, i pretenia divulgar, amb paraules de Bacardí (2002: 55), «els noms més insignes
de la literatura moderna, és a dir, dels mestres dels segles xviii i xix». La coŀlecció s’adreça
a un públic ampli i té la intenció de fomentar, per damunt de qualsevol altra cosa, el plaer
de la lectura. És per això que Bacardí (2002) parla d’un «determini de didactisme social» en
la coŀlecció i defineix Soldevila com un «socialitzador de la literatura». Aquesta mateixa
autora (Bacardí 2002: 57–58) identifica quatre tendències dins la «Biblioteca Univers»:
«el gust pel tractament lleuger, per l’humor, la ironia»; «una tendència cap a temàtiques
tradicionalment considerades picants»; els autors «una part de l’obra dels quals ha estat
a bastament llegida pel públic juvenil», entre els quals caldria citar Mark Twain, Dickens,
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menys realista i de factura considerada tradicional, la qual, a més, sol plantejar temàtiques i
situacions amb força grapa, de manera que, comptat i debatut, fa de molt bon llegir». No cal
dir que rarament conflueixen totes quatre tendències en una mateixa obra escollida per a
ser traduïda. Malgrat això, sembla bastant raonable ubicar el relat de Dickens sobretot en la
tercera i la quarta tendències, tot i que l’humor, encabit en la primera, tampoc no és absent
ni de bon tros d’aquesta obra.

2 Anàlisi traductològica d’El grill de la llar, de Charles Dickens
La traducció d’aquest relat de Dickens no apareix, com és ben sabut, enmig del no-res.
Carner, sens dubte el major divulgador de l’obra de l’autor anglès a Catalunya, va publicar
Una cançó nadalenca i Noveŀla de vacances a les darreries de la dècada dels 10, i, justament
quan va aparèixer la traducció de Capdevila, acabava de culminar la traducció de les tres
noveŀles majors de Dickens que li havien de donar merescuda fama: Pickwick (1931), Les
grans esperances de Pip (1934) i David Copperfield (1964). Segons la cronologia establerta
per Ortín (2002: 122–125), Pickwick va quedar enllestida el 1930, i David Copperfield, a les
acaballes del mateix any, tot i que no va veure la llum fins al 1964; en paraules d’Ortín
(2002: 123), «[e]n els plans de publicació de la Biblioteca ‘A tot vent’, en efecte, li va passar
al davant la traducció de Great Expectations, potser perquè es tracta d’una obra força més
breu». Les grans esperances de Pip, tot i publicar-se al desembre de 1934, estava finalitzada
des de mitjans de 1931. A banda de les traduccions de Carner, el 1929 havia vist la llum,
també dins la coŀlecció «A Tot Vent» de Proa, l’Oliver Twist de Pau Romeva, i dins la mateixa
«Biblioteca Univers» va aparèixer (sense any de publicació, tot i que de la seqüenciació dels
títols es dedueix que havia de ser el 1930 o el 1931) La batalla de la vida, en traducció de C. A.
Jordana. Així doncs, El grill de la llar es publica en un moment en què l’interès per Dickens
a Catalunya es troba, si es jutja per les traduccions que es fan de la seua obra, en plena
efervescència.
L’anàlisi de la traducció de Capdevila se centrarà en un seguit de trets estilístics identificats
arran de la lectura del text traduït, sense tenir en compte, en primera instància, l’original.
En segona instància sí que s’han acarat les solucions de traducció amb els segments
corresponents del text de partida. Una vegada s’haurà dut a terme aquesta anàlisi de trets
concrets en el nivell microtextual, es mirarà de traure conclusions en el nivell macrotextual
que ens acosten a l’habitus del Capdevila traductor.

2.1 L’ús de la metàfora i la fraseologia
Ens fixarem, en primer lloc, en l’ús de la metàfora i en la funció que acompleix en els textos
de Dickens. Segons Van Ghent (1995: 246 i ss.), Dickens dota els objectes inanimats de
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qualitats pròpies dels éssers animats, i, complementàriament, els éssers animats de qualitats
pròpies dels objectes inanimats. L’autora afirma que aquesta mena de transposició és el
fonament del mètode metafòric i simbòlic de Dickens. La transposició en qüestió pot afectar
qualsevol element de l’estructura del relat, però tot sovint es fa servir per a caracteritzar
els personatges o per a subratllar les preocupacions temàtiques. Capdevila sol mantenir
les metàfores basades en aquesta mena de transposició i, per tant, la seua funció dins del
relat. Al començament de la història, per exemple, el grill de la llar i la tetera entaulen
una competició per a veure qui fa més soroll. Com que tots dos (però sobretot el grill, com
testimonia el títol) acaben convertint-se en símbols de l’harmonia domèstica, d’una felicitat
raonable basada en l’estima, la confiança i els plaers senzills de la vida, s’hi estableix un
lligam clar amb un dels nuclis temàtics de l’obra. Tant el grill com la tetera, en el decurs
de la seua escalada acústica, se’ns apareixen dotats de voluntat pròpia i fins i tot d’un cert
virtuosisme artístic (Dickens 1932: 9):
La tetera a l’últim havia acabat de cantar el seu solo. Perseverà sense desdir, però el grill
va prendre el primer violí i no el deixà. […] Malgrat d’això, s’avenien molt bé, el grill i
la tetera. La tonada de la cançó encara era la mateixa, i, amunt, amunt, i sempre més
amunt, l’anaven cantant en competència.

Com a contrapunt d’aquestes metàfores humanitzadores, tenim el personatge del
senyor Tackleton, egoista i poc engrescador, aliè a la sort que corren els seus congèneres.
Com que cal presentar-lo sota una llum negativa, les imatges que s’hi empren tendeixen a
deshumanitzar-lo. Un dels trets que ens el fan antipàtic és que té un ull sempre mig aclucat;
aquest és l’efecte que l’ull té sobre Dot, la dona de John el carreter, que es posa tota nerviosa
mentre tracta d’omplir la pipa del seu marit (Dickens 1932: 65):
Durant tota la maniobra, Tackleton plantat al seu davant la mirava maliciosament amb
l’ull mig aclucat, que sempre trobava el d’ella—o l’atrapava al pas, perquè era molt
difícil de dir que trobés un altre ull, ja que el seu era com una trapa oberta que s’engolia
els altres—i això augmentava la seva confusió d’una manera extraordinària.

Les metàfores que s’acaben de reproduir a tall d’iŀlustració són d’aquelles que
normalment s’anomenen originals, privades o innovadores (Van den Broeck 1981: 75). El seu
valor estilístic rau en la capacitat que tenen de mostrar la realitat (del món fictici, és clar)
des d’una perspectiva nova i potser inesperada. Però també hi ha metàfores lexicalitzades
(Van den Broeck 1981: 75), és a dir, metàfores que han passat a formar part del repertori
lèxic d’una llengua en forma de fraseologismes de diversa mena. Aquestes, si bé és menys
probable que ens òbriguen nous panorames, ajuden a crear una sensació d’idiomaticitat, de
naturalitat en l’ús de la llengua, i és per això que generalment són valorades i emprades pels
traductors (Marco, en premsa). També poden potenciar la coŀloquialitat i l’oralitat d’un text.
De l’ús abundant que en fa Capdevila en aquesta traducció podria deduir-se que el nostre
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traductor els assigna una rellevància estilística indubtable, que potser no es deu només a la
cerca d’equivalències funcionals amb el text original, sinó també a l’empremta, com dèiem,
d’idiomaticitat que deixen en el text traduït, ja que aquests fraseologismes no sempre
responen a fraseologismes de l’original, sinó que de vegades s’empren independentment
dels estímuls d’aquest.
Vegem-ne alguns exemples. Cap al principi del relat, el narrador es pregunta, referintse a la criatura dels Peerybingle, «com la senyora Peerybingle se n’apoderà en un dir
Jesús» (Dickens 1932: 11), quan en anglès allò que es preguntava el narrador era «how Mrs.
Peerybingle got hold of it in that flash of time».2 En la mateixa escena, el carreter diu a la
dona que «No havem pas de fer escarafalls» (1932: 11) si arriba a casa tot cobert de gebre,
ja que és ple hivern, mentre que a l’original només deia «no wonder». El carreter és descrit
com «Aquell matusser, calmós tros de pa de John» (1932: 12), i al text de partida només era
«this lumbering, slow, honest John». El denominador comú d’aquestes opcions de traducció
és el grau d’expressivitat, superior al dels segments de l’original. Com que els fraseologismes
emprats són sovint ben gràfics, en reproduiré alguns més. Dot, en un arravatament d’amor
matern, diu, tot referint-se al seu infant: «Déu meu, me’l menjaria a petons!» (1932: 13)
(«Bless it, I could smother it with kissing it, I could!»). Dot està orgullosa de la seua traça per
omplir la pipa del marit, per la qual cosa el narrador diu que «Pel que fa al tabac, ningú no
li passava la mà per la cara» (1932: 36) («As to the tobacco, she was perfect mistress of the
subject»). L’infant, massa abrigat malgrat el fred, es posa «vermell com un pebrot» (1932:
51) («shining very much»), i el carreter té «la cara vermella com una magrana per l’aire
fred de la nit» (1932: 70) («his brown face ruddy as a winter berry from the keen night air»).
El foraster que porta John amb el carro i allotja a casa seua «dormia com un tronc» (1932:
54) («He was sound asleep»). Els viatgers que topen John pel camí sovint marxen al seu
costat «per fer-la petar una mica» (1932: 55) («for the express purpose of having a chat»).
Berta Plummer, la jove cega a qui Dot ajuda sovint amb les feines de casa, diu al carreter,
irònicament, que «Aquesta tarda Dot ha estat una malesmans!» (1932: 71) («A clumsy Dot
she was, this afternoon!»). El senyor Tackleton, tot referint-se al foraster que John allotjava a
sa casa i que aparentment ha marxat, diu que «em sembla que se n’ha sortit una mica massa
a la galana» (1932: 86) («I think he has got off pretty easy»). Quan comprèn que no es casarà
perquè la seua promesa ja s’ha casat, aquell mateix dia, amb un altre, el senyor Tackleton
venta una puntada de peu al seu cavall, tot guarnit per a les noces, «segurament per fer-li
saber que anava molt lluny d’osques amb aquells guarniments» (1932: 106) («as a means of
informing him that there was a screw loose in his arrangements»). Quan ja s’ha aclarit tot
l’embolic, els protagonistes celebren l’harmonia recobrada menjant i ballant plegats, però
Dot es fa la desganada quant al ball, per la qual cosa el narrador en diu «que sabia fer molt
bé la gata moixa quan volia una cosa» (132: 111) («sly little piece of affectation when she

2

La versió de The Cricket on the Hearth utilitzada en aquest treball és la que es pot consultar a la biblioteca

electrònica del Project Gutenberg, en l’adreça http://www.gutenberg.org/files/20795/20795-h/20795-h.htm.
És per això que les citacions no aniran acompanyades dels números de pàgina.
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chose»). Però finalment el seu marit la trau a ballar, «de punta i taló com un ballador de
primera» (132: 112) («toe and heel, quite wonderfully»).
Tanmateix, aquest alt grau d’idiomaticitat derivat de l’ús de fraseologismes propis del
català de tant en tant es veu enterbolit per algunes expressions que tenen tot l’aspecte de ser
calcs de l’anglès, com ara «Oh bondat, John!» (1932: 11) («Oh goodness, John!»), «Bondat de
Déu!» (1932: 18) («My Goodness, John!»), «podria fer-li un bon marit» (1932: 87) («I should
make her a kind husband») o «tot deixant-la abandonada als seus propis recursos» (1932:
68) («leaving her to her own resources»). En qualsevol cas els fraseologismes propis són
molt més abundants que no els calcats. Més endavant tractarem dels calcs en altres nivells
lingüístics.

2.2 La recreació de l’oralitat
Un altre dels trets estilístics que criden l’atenció en la traducció de Capdevila és la recreació
versemblant i per tant creïble de l’oralitat allà on, en el context intern del relat, el discurs és
oral. Això s’esdevé no només en els diàlegs, sinó sovint també en la veu del narrador. L’ús
tan marcat de fraseologismes que hem advertit en els paràgrafs anteriors ja apunta en la
direcció de l’oralitat, però hi ha d’altres indicadors. Potser el més obvi és l’ús d’interjeccions
i de locucions amb valor exclamatiu o, si més no, emfàtic que puntegen el diàleg dels
personatges. És ben sabut que no sovintegen les correspondències absolutes entre
interjeccions de llengües diferents, per la qual cosa cal recrear, tot sovint, el valor funcional
de les expressions emprades en el text de partida. En unes poques pàgines trobem, entre
d’altres, les següents: «Oi, que és bonic, John?» (1932: 13) («An’t he beautiful, John?»); «I ara,
John!» (1932: 13) («Lor, John!»); «Au, ves, Bòxer! Ves, home!» (1932: 13; Bòxer és un gos) («Hie
then, good dog! Hie, Boxer, boy!»); «Ei! Ep!» (1932: 20) («Halloa! Yahip there!»); «Té!» (1932:
21; es tracta de la reacció del carreter quan veu que el foraster transforma el seu bastó de
camí en un seient) («There!»); «Déu n’hi do» (1932: 23) («Pretty much so»). I més endavant,
en l’escena final del ball, per expressar entusiasme: «Alça! El grill com acompanya la música
amb el seu ric, ric, ric, i com brunzeix la tetera!» (1932: 112) («Hark! how the Cricket joins
the music with its Chirp, Chirp, Chirp; and how the kettle hums!»).
Però, a banda de les interjeccions, tan audibles, l’oralitat es manifesta en altres nivells
i a través d’altres marcadors, com ara les estructures gramaticals i el lèxic. Quant a les
primeres, el narrador, tot referint-se a Berta, la filla cega de Caleb Plummer, diu el següent:
«I que n’estava de contenta. No n’era poc de feliç en la seva exaltació!» (1932: 43) («Happy
Blind Girl! How merry she was in her exultation!»). I quan ens informa del fet que Caleb
fingeix un pas més lleuger que el seu habitual davant la filla cega, perquè ella estiga contenta,
exclama «Déu ho sabia bé prou!» (1932: 44) («Heaven knows!»). Caleb, en referència al
senyor Tackleton, a qui representa davant Berta com el seu benefactor, s’exclama: «Que
em fa riure!» (1932: 45) («Oh, my gracious!»). O el carreter, desfent-se en elogis de la seua
muller davant el senyor Tackleton, exclama «Si n’ha estat de bona!» (1932: 89) («How good
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she has been»). Quant al lèxic, la llista de marques d’oralitat seria interminable: la senyora
Peerybingle «es netejà les manones» (1932: 7), el dallador del rellotge sembla que estiga
«plantat com un estaquirot» (1932: 7), Dot li diu a May, la seua amiga de coŀlegi, que si de
més jove li hagués parlat de la possibilitat de casar-se amb el senyor Tackleton, May li hauria
«donat una plantofada» (1932: 61), etc. També la puntuació hi ajuda, en la creació d’aquesta
impressió d’oralitat, sobretot a l’hora d’assenyalar les pauses. Vegem-ho en aquest breu
diàleg (1932: 30):
—Així, voleu dir —preguntà l’ordinari—, que ella no…?
—Que ella no!…—exclamà Tackleton, amb una rialla breu, aguda…—Que ella no… què?…

2.3 El tenor del discurs: graus de formalitat/coŀloquialitat i formes de
tractament
L’oralitat és un aspecte del mode del discurs, una de les tres variables del registre
identificades per Halliday (per exemple, 1978: 142 i ss.) en la formulació ja clàssica de la
teoria funcional sistèmica del llenguatge. Una altra d’aquestes variables és el tenor, entès
com la relació que s’estableix entre els interlocutors en funció del seu grau de familiaritat o
d’implicació afectiva, o de les seues posicions relatives de poder (Martin 1992). Un dels eixos
al llarg dels quals es defineix el tenor és la formalitat del llenguatge, que podria representarse com una gradació que aniria del llenguatge màximament formal, fins i tot solemne, en
un extrem, al llenguatge màximament informal, fins i tot vulgar, en l’altre. Tenor i mode no
són independents, ja que el tenor informal o coŀloquial es dóna més sovint en el mode oral
que no en l’escrit; tanmateix, és precisament en la literatura on trobem amb més freqüència
tenors coŀloquials en discursos que són bàsicament escrits. El narrador de Dickens adopta
tot sovint un to coŀloquial, sobretot quan persegueix efectes humorístics. Vegem-ne un
exemple extret de la competició entre la tetera i el grill a què ja hem fet referència més
amunt:
There was all the excitement of a race about it. Chirp, chirp, chirp! Cricket a mile ahead.
Hum, hum, hum—m—m! Kettle making play in the distance, like a great top. Chirp,
chirp, chirp! Cricket round the corner. Hum, hum, hum—m—m! Kettle sticking to him
in his own way; no idea of giving in. Chirp, chirp, chirp! Cricket fresher than ever. Hum,
hum, hum—m—m! Kettle slow and steady. Chirp, chirp, chirp! Cricket going in to finish
him. Hum, hum, hum—m—m! Kettle not to be finished.

A banda de les onomatopeies, la coŀloquialitat d’aquest passatge recolza en el caràcter
eŀlíptic de les oracions, que o bé no tenen verb o el tenen en forma impersonal, i en la seua
brevetat. En canvi, com es veurà tot seguit, Capdevila malda per crear un efecte semblant
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amb mitjans diferents, essencialment lèxics («vinga empaitar-lo», «més fresc que mai») o
retòrics («no tingueu pas por», tot adreçant-se al lector):
En aquella competència hi havia tota l’animació d’una cursa. Ric-ric, ric-ric, ric-ric!
El grill anava una milla endavant. Zum, zum, zum-m-m! la tetera vinga empaitar-lo i
gairebé l’estalonava; no tingueu pas por que el deixés de petge [sic]. Ric-ric, ric-ric, ricric! El grill estava més fresc que mai. Zum, zum, zum-m-m! la tetera va poc a poc, però
no desdeix [sic]. Ric-ric, ric-ric, ric-ric! el grill vol fer-la callar. Zum, zum-m-m! A ella no
la fa callar ningú.

Quelcom de semblant s’esdevé en l’escena final del relat, quan tots celebren plegats les
noces del fill de Caleb i May Fielding. Quan els nuvis es posen a ballar, els altres assistents
s’hi engresquen i van elegint parella, de vegades de manera una mica inesperada. Així ens
ho narra Dickens:
Tackleton no sooner sees this than he skims across to Mrs. Fielding, takes her round the
waist, and follows suit. Old Dot no sooner sees this than up he is, all alive, whisks off
Mrs. Dot into the middle of the dance, and is foremost there. Caleb no sooner sees this
than he clutches Tilly Slowboy by both hands, and goes off at score; Miss Slowboy, firm
in the belief that diving hotly in among the other couples, and effecting any number of
concussions with them, is your only principle of footing it.

El tenor coŀloquial recolza no només en el lèxic (és característic l’ús de verbs amb partícula,
com ara skims across, whisks off, goes off, que a més doten el text d’un gran dinamisme),
sinó també en l’ús del present, que dóna immediatesa a l’escena. La traducció de Capdevila,
que reproduïm tot seguit, manté sens dubte la coŀloquialitat, tot i que apaivaga una mica la
sensació d’immediatesa en barrejar el present i l’indefinit, i que enterboleix un dels recursos
retòrics que donaven cohesió a l’escena dels dansaires, l’anàfora (hi ha tres oracions que
comencen amb subjecte + no sooner sees this) (Dickens 1932: 112):
Tackleton així que els veu, s’acostà dissimuladament a la senyora Fielding, l’agafà per
la cintura i som-hi. El vell Dot se n’adona i ja el tens dret, i a punt, i se’n porta la senyora
Dot al mig dels balladors i es converteix en capdanser. Caleb tan bon punt ho veu que
estira Tilly Slowboy per les dues mans i comença de giravoltar-la; miss Slowboy no es
fa pregar convençuda que ficar-se com un tabalot entre les parelles i repartir-hi unes
quantes empentes, són els únics principis de la dansa.

De fet, hi ha expressions com ara «som-hi» o «com un tabalot», o recursos com l’ús de
la segona persona, encara que siga impersonal («i ja el tens dret»), que podrien fins i tot
incrementar el grau de coŀloquialitat de l’original. Això és el que clarament s’esdevé en
d’altres fragments, com el que veurem tot seguit:
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Not at all disputing this position, John went out to see that the boy with the lantern,
which had been dancing to and fro before the door and window, like a Will of the Wisp,
took due care of the horse; who was fatter than you would quite believe, if I gave you his
measure, and so old that his birthday was lost in the mists of antiquity.

Aquest fragment, més enllà del fet d’adreçar-se directament, en segona persona, al lector,
no conté marques prominents de coŀloquialitat. En canvi, la traducció de Capdevila sí
que en conté, sobretot de tipus lèxic (criden especialment l’atenció «xarric», «gambejat» i
«comboiat») (Dickens, 1932: 14):
Sense contredir [sic] poc ni gaire aquest parer, John anà a fora a veure si el xarric que
fins aleshores havia gambejat amb el fanal de la porta a la finestra com un foc follet,
havia comboiat bé el cavall que estava més gras del que us podríeu pensar si us en
donava les dimensions i tan vell que la data de la seva naixença es perdia en la boira de
l’antiguitat.

Però el tenor no sempre és coŀloquial. Tendeix a la coŀloquialitat, com s’acaba de veure,
en els diàlegs (lògicament) i en els moments en què predomina el to humorístic o alegre,
quan l’atmosfera és de companyonia o celebració. Però és ben sabut que Dickens adoptava
amb facilitat un to sentimental en moments de sofriment o d’empatia entre personatges,
o quan s’albirava la transcendència. En aquests moments sentimentals el tenor és molt
menys coŀloquial, i el traductor normalment així ho reflecteix; de fet, quan la tònica és el
sentimentalisme, el llenguatge fa la impressió, fins i tot, d’adir-se menys amb els personatges.
Vegem un exemple d’aquest menor grau de coŀloquialitat en el discurs de Dot, la protagonista
femenina, que es refereix al grill en tant que símbol de la seua felicitat domèstica (Dickens
1932: 17):
—Jo l’estimo perquè l’he sentit moltes vegades i pels bons pensaments que m’ha donat
la seva música innocent. De vegades, cap al tard, quan m’he trobat una mica sola i trista,
John —abans que el petit hi fos per fer-me companyia i alegrar la casa—, quan he pensat
com quedaries de solitari si em moria, que solitàra [sic] quedaria jo si et perdia, estimat,
el seu ric-ric a la llar semblava que em parlés d’una altra veueta, tan dolça, tan estimada
per mi, que només sentir-la la meva tristesa s’esvaïa com un somni.

I encara hi ha altres vegades en què allò que trobem és una alternança o gradació pel
que fa al grau de formalitat del tenor dins d’un mateix passatge. Igual que en algun cas
anterior, el contrast de registres de vegades s’aprecia millor en la traducció que no en
l’original. Vegem-ne un exemple, corresponent a un fragment en què Dot s’indigna davant
la comparació que fa Tackleton entre la parella que formen John i Dot i la que formaran ell i
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la seua promesa, May Fielding, comparació que es basa només en la diferència d’edat entre
el marit i la muller:
The indignation of Dot at this presumptuous assertion is not to be described. What next?
His imagination would compass the possibility of just such another Baby, perhaps. The
man was mad.

La coŀloquialitat de la darrera oració contrasta amb la major elaboració, sobretot lèxica,
de les anteriors. Així ho reflecteix Capdevila (Dickens 1932: 28):
La indignació de Dot, en sentir una asserció tan presumptuosa, no tenia parió. No calia
més sinó que la seva imaginació temerària anés fins ambicionar la possibilitat d’un
altre baby igual, segurament, al seu estimat plançó. Aquell home no hi era tot, vaja.

La darrera oració de Capdevila conté un fraseologisme (no ser-hi tot) i, a més, l’exclamació
«vaja», que hi afegeix èmfasi.
Si en un plat de la balança posem tots aquests trets que apunten en la direcció de l’oralitat
i la coŀloquialitat, és a dir, d’una llengua relativament poc artificiosa que vol seguir de prop
la varietat de registres de l’original, en l’altre cal que posem un seguit d’elements lingüístics
que apunten en la direcció oposada. Per exemple, hi ha un cert abús de la veu passiva, com ho
demostra el fet que, en unes poques pàgines, trobem «fou treta del foc», «fou acostada», «fou
restablerta la calma», «He estat enviat per correu», «la porta fou oberta de fora estant», etc.
També sovintegen les construccions amb talment, que es podria argumentar que allunyen
l’expressió del model de la llengua parlada. I, per un altre costat, en clar contrast amb les
marques de coŀloquialitat que hem ressenyat més amunt, trobem lèxic rebuscat, d’ús poc
freqüent, que potser eixampla l’horitzó d’expectatives del lector: «desnerida», «llepissós»,
«clemàstecs», «escapuló», «repatani»… En canvi, no trobem gaires aparicions d’aquells
elements que sovint s’han considerat típics de les traduccions de l’òrbita noucentista:
algun llur(s) escadusser, un «errívol» i poca cosa més. Potser això és senyal d’una voluntat
d’allunyament dels trets que, per bé que d’una manera epidèrmica, representaven la norma
estilística de les traduccions noucentistes.
Un altre dels elements lingüístics a través dels quals es manifesta el tenor és el dels
pronoms personals de segona persona, que poden indicar una major o menor distància
entre els interlocutors, bé en termes de familiaritat o de poder. De fet, Brown i Gilman (1960)
es refereixen als dos sistemes de pronominalització existents en moltes llengües (tu/vostè
en català, tú/usted en castellà, du/Sie en alemany, etc.) amb les expressions semàntica del
poder i semàntica de la solidaritat, i els anomenen T (del francès tu) i V (del francès vous),
respectivament. En anglès aquesta distinció no està gramaticalitzada: ho estava (thou/you),
però en anglès estàndard contemporani ha quedat neutralitzada, tot i que continua viva en
alguns dialectes. En realitat, en català la distinció no té només dos graus, sinó tres: tu/vós/
vostè, encara que l’ús de vós ha reculat molt en general i en alguns dialectes ha desaparegut
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del tot en la llengua oral. No tenim ací espai per a explicar amb detall les diferències entre
les tres formes possibles en català, però en constitueixen un bon resum Todolí (2002: 1366–
1367) i, sobretot, Alsina (2008: 133–136), qui es fa ressò de la caracterització de la qüestió
que devem a Coromines (1989: 400–401):
avui vós és el pronom de 2ª persona singular, en concurrència amb tu i vostè: més
respectuós que aquell i menys cerimoniós que vostè. […] Vós, en canvi, és un tractament
cordial i decorós alhora, que expressa cert respecte amistós, adequat per a persones
d’igualtat perfecta pel que fa a la posició social, al sexe i àdhuc a l’edat.

Com afirma Alsina (2008: 134), el que explica Coromines (que és molt més llarg i matisat que
el breu extracte que s’acaba de reproduir) «segurament descriu força bé l’ús que havia estat
tradicional a Catalunya en els darrers segles», incloent-hi la primera meitat del segle xx .
Per tant, no és estrany que l’ús que fa Capdevila en la seua traducció dickensiana dels
pronoms de segona persona s’ajuste gairebé fil per randa a aquesta descripció. John, el
carreter, i la seua muller, Dot, es parlen de tu, però vós és la forma de tractament habitual
entre ells i la majoria de personatges, i d’aquests personatges entre ells mateixos, ja que són
coneguts o, com a molt, amics, però no marit i muller o familiars del mateix rang (germans,
per exemple). Tackleton és el propietari d’una fàbrica de joguines; Caleb Plummer viu en
una casa atrotinada al costat de la fàbrica, juntament amb la seua filla Berta, que és cega, i
treballa per a ell. Tots aquests personatges es tracten de vós, amb l’única excepció de Caleb
i Berta, entre els quals es dóna una relació asimètrica: Caleb tuteja la filla, però ella li parla
de vós. També és asimètrica la relació entre Dot i Tilly, la mainadera: Tilly parla a la seua
senyora de vós, però Dot la tuteja. La forma vostè no és emprada mai al llarg de la noveŀla
traduïda.
Aquesta consteŀlació de solucions de traducció, que miren de plasmar les relacions
interpersonals amb els mitjans propis de la llengua d’arribada en un moment determinat,
contrasta vivament amb les decisions preses, en relació amb aquest mateix problema, per
Carner. Tot referint-se al tractament de vós, Toutain (1997: 66) afirma que «[a]mb la voluntat
de fomentar l’ús d’aquest tractament, Carner va optar per aplicar-lo indiscriminadament a
tots els personatges de les obres que traduïa, amb independència de la formalitat de registre
dels originals i dels límits reals d’aplicació». El que diu Toutain de les traduccions de Carner
val per a gran part de les que es van fer sota l’influx del noucentisme. Es tractaria, doncs,
d’un apriorisme estilístic que no guarda cap relació amb els estímuls de l’original. En canvi,
el criteri que guia les solucions de Capdevila és precisament la funcionalitat, és a dir, la cerca
d’equivalents funcionals que marquen les relacions entre els personatges d’una manera
que s’adiga amb el sistema del català.
Però, a banda dels pronoms de segona persona, hi ha d’altres formes de tractament que
permeten marcar les relacions entre els personatges. De fet, quan traduïm de l’anglès,
aquestes formes són particularment importants, ja que el pronom (you) no ens hi dóna
pistes, en aquest terreny. En la traducció de Capdevila, crida l’atenció l’ús d’alguns vocatius
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com ara mestre o company. Segons el Diccionari català-valencià-balear, el mot mestre, en la
seua accepció número 8, és un «Tractament que s’avantposa al nom dels menestrals, i que
es dóna a un desconegut en haver-lo de cridar o anomenar. ‘Ara ve mestre Antoni’. Mestre,
aneu errat de camí, Vilanova Obres,

xi ,

118». Del segon ús en trobem un exemple quan

John s’adreça al foraster a qui ha portat fins a casa seua amb el carro: «Mestre, sou ben
dormilega» (Dickens 1932: 21). Cal tenir en compte que, en aquest passatge, l’original diu
«You’re such an undeniably good sleeper, sir», i que la traducció per defecte de sir quan
s’usa com a vocatiu acostuma a ser ‘senyor’. Per tant, aquest «mestre» és una modulació
ben fina quant al tenor, per tal com probablement pretén evitar senyor en un context en què
aquest mot potser grinyola a l’oïda del traductor. Quant al primer ús identificat pel DCVB,
en trobem un exemple més subtil, pels motius que s’aniran veient tot seguit. Forma part
de la conversa que mantenen John i el senyor Tackleton el dia després que Tackleton havia
mostrat al carreter una prova que potser la seua dona l’enganyava amb un altre (Dickens
1932: 84):
—John Peerybingle!—digué Tackleton amb posat de llàstima—. Amic meu, com us
trobeu aquest matí?
—No he passat pas una bona nit, mestre Tackleton—replicà el carreter movent el cap—;
estava tot trasbalsat.

En l’original anglès, Tackleton s’adreça al carreter mitjançant nom i cognom, igual que
en la traducció catalana, mentre que John li diu «Master Tackleton». El «mestre» de la
traducció podria deure’s a l’influx de l’original, però tampoc s’allunyaria massa del primer
ús esmentat pel DCVB, ja que, si bé Tackleton no és, estrictament parlant, un menestral, el
«mestre» avantposat al seu cognom pot interpretar-se com una mostra de deferència envers
algú que es percep com a socialment superior. De fet (i aquesta és l’altra cara de la moneda,
complementària de l’anterior), Tackleton s’adreça al carreter, de manera condescendent,
com a «amic», i en moments anteriors de l’acció ho havia fet també com a «company»
(Dickens, 1932: 31). Com es veu, doncs, Capdevila usa els vocatius per a indicar amb
molta cura matisos força rellevants en les relacions de poder i/o familiaritat; matisos que
romandrien a l’ombra o que senzillament desapareixerien sota l’ús indiscriminat del més
fred i distant però alhora més vague «senyor». La paleta ens mostra una gamma molt més
àmplia del que mostren aquests exemples, la qual cosa no fa més que refermar la impressió
global. Per exemple, John s’adreça al seu fill petit, de pocs mesos d’edat, amb «reietó» (1932:
64), mentre que Tackleton anomena el fill de Caleb, que encara no s’ha identificat com a tal,
«roda-soques», en referència despectiva a la seua condició de mariner.
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2.4 La retòrica textual
Un aspecte essencial de l’estil de Dickens és allò que podríem anomenar la retòrica textual,
és a dir, la composició del text en tant que text, en tant que artefacte (per oposició al text en
tant que discurs, on allò que importa és la interacció comunicativa, o en tant que missatge,
on allò que compta és la representació de la realitat) (vegeu Leech i Short 1981: 137 i ss.).
La retòrica textual comprèn elements diversos com ara la segmentació i ordenació de la
informació, el grau de complexitat de les oracions o l’ús de diversos tipus de repetició i
paraŀlelisme que doten el text de cohesió afegida i, el que és més important, d’un ritme
determinat.
Un dels patrons de presentació de la informació identificats pels estudiosos és el
de l’anomenada estructura periòdica de l’oració (periodic sentence structure) (Leech i
Short 1981: 225), que consisteix a anar acumulant detalls accessoris, o de vegades no tan
accessoris, tot reservant allò que constitueix el nucli informatiu de l’oració per al final. En
termes cognitius, aquest arranjament de la informació és exigent per al lector, que ha d’anar
emmagatzemant a la memòria els detalls que se li presenten per tal de poder integrar-los,
al final, en el sentit global de l’oració. Dickens fa servir sovint aquesta estructura oracional.
Vegem-ne un exemple:
In the faint light and silence, the imperturbably calm dolls, the agitated rocking-horses
with distended eyes and nostrils, the old gentlemen at the street-doors, standing half
doubled up upon their failing knees and ankles, the wry-faced nut-crackers, the very
Beasts upon their way into the Ark, in twos, like a Boarding-School out walking, might
have been imagined to be stricken motionless with fantastic wonder at Dot being false,
or Tackleton beloved, under any combination of circumstances.

Aquesta oració tanca el segon capítol. L’escena ha tingut lloc a cals Plummer, i allò
que es descriu són les joguines que s’han posat en marxa per a entretenir el petit dels
Peerybingle. L’èmfasi cau sobre l’astorament que provoca imaginar Dot infidel al seu marit
o Tackleton estimat per una dona jove i bonica, però aquest astorament és atribuït no a cap
ésser humà, sinó a les joguines, ara immòbils. Ja hem vist més amunt com l’atribució de
qualitats humanes, o simplement animades, als objectes inanimats és una de les formes
de metaforització preferides de Dickens. Això, juntament amb la llarga enumeració
i l’estructura periòdica, que van de la mà, ens dóna algunes claus importants de l’art de
Dickens. Doncs bé, el respecte de Capdevila envers aquesta mena de retòrica textual és
gairebé escrupolós, com es veurà tot seguit (Dickens 1932: 74):
En aquella claror dubtosa i enmig del silenci, la calma impertorbable de les nines, els
cavalls amb balancí tan agitat amb els ulls i els badius oberts i ara quiets, els senyors
vells a les portes de les cases mig doblegats pels genolls o pels turmells defectuosos,
els trencanous de cares amb ganyotes, el bestiar destinat a l’arca, de dos en dos, com
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un coŀlegi que va a passeig, semblava que haguessin estat ferits d’una immobilitat
fantàstica en veure, per un voler de les circumstàncies, Dot pèrfida i Tackleton amat.

Els traductors no sempre mantenen aquests artificis retòrics, sinó que tot sovint els
neutralitzen, els aplanen, tot restituint el que seria una sintaxi més senzilla i digerible per al
lector. Capdevila no ho ha fet, però sí que ha caigut en un dels paranys d’aquesta mena de
sintaxi, que consisteix a perdre de vista el conjunt per un excés d’atenció als detalls, ja que, si
es té en compte que allò que s’enumera són les joguines, el primer element de l’enumeració
no hauria d’haver estat «la calma impertorbable de les nines», sinó les nines mateixes, ja
que després es parla dels cavalls, dels senyors, dels trencanous, etc.
En realitat, l’estructura periòdica de l’oració no és més que una forma (especialment
deliberada i elaborada, si es vol) que adopta el recurs del tema marcat. El tema és l’element
que constitueix el punt de partida de la clàusula en termes informatius, ja que apareix en
posició inicial. En una situació no marcada, el tema, en anglès, coincideix amb el subjecte, ja
que l’ordre sintàctic habitual en aquesta llengua és Subjecte + Verb + Complements. Quan els
complements, o fins i tot el verb, apareixen en posició inicial, es diu que el tema és marcat,
per tal com es desvia d’allò que és habitual, o no marcat. Això mateix pot aplicar-se a una
clàusula subordinada en posició inicial, quan l’oració és complexa. Doncs bé, Dickens se
serveix amb certa freqüència dels temes marcats, probablement amb la finalitat d’indicar
èmfasis locals mitjançant el capgirament de l’ordre en què es presenta la informació. Vegemne un parell d’exemples. El soroll de la tetera és interpretat pel narrador com l’anunci de
l’arribada d’algú que és benvingut: «That this song of the kettle’s was a song of invitation
and welcome to somebody out of doors: to somebody at that moment coming on towards the
snug small home and the crisp fire: there is no doubt whatever». Capdevila manté l’ordre
marcat de la informació de manera escrupolosa (Dickens 1932: 8): «Que aquell cant de la
tetera era un cant d’invitació i benvinguda a algú del defora —a algú que en aquell moment
s’encaminava a la casa, endreçada i petita amb la llar espurnejant—, no hi ha cap mena de
dubte». El mateix ocorre més endavant, quan el narrador especula sobre Bòxer, el gos dels
Peerybingle, i la seua experiència amb els cecs: «What experience he could ever have had
of blind people or blind dogs I don’t know», que és traduït per Capdevila (Dickens 1932: 58)
com «Quina experiència podia haver fet amb persones o amb gosos [sic] cecs, no ho sé».
Com en el cas de l’estructura periòdica de l’oració, comentat en el paràgraf anterior, cal
tenir en compte que molts traductors, davant de temes marcats com aquests, restitueixen
l’ordre sintàctic habitual dels elements segons les normes de la llengua d’arribada.
I amb això arribem a la qüestió clau del ritme de la prosa, un dels aspectes essencials de
l’estil de qualsevol text literari que rarament és objecte d’una anàlisi explícita, probablement
per la dificultat d’identificar-lo i de sotmetre’l a paràmetres objectius. El ritme del vers és
relativament fàcil d’estudiar perquè obeeix a uns patrons més o menys fixats dins d’un
determinat context literari; el ritme de la prosa, en canvi, és bastant més inaprehensible, ja
que es barreja i es confon amb qüestions de prosòdia, de sintaxi, de puntuació i de retòrica.
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Ací no passarem de fer-ne un examen una mica superficial, però suficientment iŀlustratiu,
esperem.
Per començar, cal dir que els aspectes de la retòrica del text esmentats fins ara (l’estructura
periòdica, els temes marcats) ja contribueixen a la creació de ritme. Tanmateix, n’hi ha
d’altres que ho fan de manera més poderosa i audible, i entre ells cal destacar la repetició
lèxica i el paraŀlelisme, dos recursos que sovint van de bracet. Fixem-nos en el següent
passatge, en què Dot està donant explicacions als presents, però sobretot al seu marit,
de la seua conducta recent, que havia estat malinterpretada i havia donat lloc a sospites
d’infidelitat sense fonament:
And when she—that’s me, John,” sobbed the little woman—“told him all, and how his
sweetheart had believed him to be dead; and how she had at last been over-persuaded
by her mother into a marriage which the silly, dear old thing called advantageous; and
when she—that’s me again, John—told him they were not yet married (though close
upon it), and that it would be nothing but a sacrifice if it went on, for there was no love
on her side; and when he went nearly mad with joy to hear it,—then she—that’s me
again—said she would go between them, as she had often done before in old times, John,
and would sound his sweetheart, and be sure that what she—me again, John—said and
thought was right. And it was right, John! And they were brought together, John! And
they were married, John, an hour ago! And here’s the Bride! And Gruff and Tackleton
may die a bachelor! And I’m a happy little woman, May, God bless you!”

Com es veu, aquest fragment conté dues sèries de paraŀlelismes de tipus anafòric: una de
clàusules subordinades temporals introduïdes per «and when» i una altra de sis oracions
exclamatives encapçalades per «And», en la part final del paràgraf. A més, es repeteixen
seqüències com ara «(that’s) me again» o «John» com a vocatiu. I la primera sèrie d’anàfores
pertany a una oració d’estructura periòdica, ja que la informació va acumulant-se fins que
s’arriba a la clàusula principal («then she […] said she would go between them»). Tot això
no és mer artifici gratuït, sinó que està al servei de la intensitat emocional que es vol crear
en un moment clau del desenvolupament de la trama: com ja s’ha dit, Dot reivindica la seua
conducta i dissipa tots els dubtes que John haguera pogut concebre sobre la seua fidelitat
en revelar que ha fet de mitjancera entre May Fielding, que era a punt de casar-se, per pura
conveniència, amb Tackleton, i el seu antic promès, Edward Plummer, el fill de Caleb, que
acaba d’aparèixer quan tots el donaven per mort des de feia anys. Com en els fragments
comentats més amunt, Capdevila malda per mantenir l’arranjament retòric del fragment i
per recrear el ritme de la prosa (Dickens 1932: 102):
I quan ella, vull dir jo, John —sanglotà la doneta—, li hagué contat tot com la seva
enamorada havia cregut que era mort, com finalment s’havia deixat persuadir per la
seva mare de fer un casament que la pobra dona trobava que era una sort; i quan ella,
també vull dir jo, John, li hagué dit que encara no eren casats (però que se n’hi faltava
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poc) i que aquell casament no seria sinó un sacrifici si es feia, perquè no hi havia gens
d’amor per la banda d’ella; i quan ell es tornà boig d’alegria de sentir allò; aleshores ella,
és a dir jo, encara, digué que intervindria, com ho havia fet sovint altres vegades, John,
que ella sondaria la seva enamorada i sabria assegurar-se que ella, altra vegada jo, John,
no s’enganyava del que deia. I tot ha sortit bé, John! ¡I s’han trobat, John! I s’han casat
ara fa una hora, John! I aquí hi ha la núvia! ¡I Gruff i Tackleton, es moriran concus [sic]!
¡I jo sóc una doneta feliç, May, que Déu us beneeixi!

Podrien citar-se molts passatges semblants al que s’acaba de reproduir no només en
aquest relat, sinó en el conjunt de l’obra de Dickens. No sempre el recurs a l’anàfora i la
repetició va acompanyat de la seua integració en una estructura periòdica, però cadascun
dels dos recursos per separat són molt i molt freqüents en la prosa dickensiana. En d’altres
ocasions, però, es creen efectes rítmics locals a través d’estructures determinades. És el cas
de les estructures bipartides, que creen una sensació d’equilibri i simetria. En el següent
passatge es contraposen les qualitats exteriors de John, aparentment dolentes, i les interiors,
totes positives: «He was often near to something or other very clever, by his own account:
this lumbering, slow, honest John; this John so heavy, but so light of spirit; so rough upon the
surface, but so gentle at the core; so dull without, so quick within; so stolid, but so good!».
També en aquesta ocasió l’oïda de Capdevila està prou afinada per copsar-ne i reproduirne el ritme (Dickens 1932: 12): «Segons ell, sempre estava a punt de dir alguna graciositat,
aquell matusser, calmós tros de pa de John; aquell John tan feixuc, però tan lleuger d’humor,
tan raspós de l’escorça i tan polit de cor, tan esmussat de fora i tan esmolat de dins, tan ruc,
però tan bo!».
Els diferents recursos que contribueixen a la creació de ritme i/o a la configuració retòrica
del text apunten en la direcció d’un grau relativament alt de complexitat gramatical. Les
oracions que hem reproduït per a iŀlustrar l’estructura periòdica, els temes marcats o les
anàfores es trobaven, en general, en la banda alta de l’espectre de la complexitat. Tanmateix,
com és obvi, no totes les oracions són així. N’hi ha de breus i relativament senzilles tant
en els diàlegs com en el discurs del narrador. De fet, el que resulta més interessant des del
punt de vista del traductor és que de vegades un seguit d’oracions breus fa de contrapunt a
unes altres, anteriors o posteriors, més llargues i complexes. I, més encara, que la relativa
simplicitat d’aquestes oracions adquireix un caràcter icònic, en el sentit d’estar íntimament
relacionada amb algun aspecte del contingut. Vegem-ne un parell d’exemples, que, per
raons d’espai, restringirem als textos traduïts. Quant als originals, bastarà dir que, en
l’aspecte de la simplicitat gramatical, les traduccions en segueixen el patró de prop. Després
que Tackleton descobreix a John Peerybingle la possibilitat que la seua dona l’enganye, el
carreter passa la nit en vetlla, envoltat dels seus esperits domèstics (Dickens 1932: 83):
Així passà la nit. La lluna es pongué, els estels empaŀlidiren; es sentí el fred de la
matinada; el sol eixí. El carreter encara seia, pensatiu al costat de la llar. No s’havia
mogut d’allà amb el cap entre les mans, en tota la nit. Tota la nit el grill fidel no havia
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parat de cantar el seu ric-ric a la llar. Tota la nit el carreter havia escoltat la seva veu.
Totes les fades de la casa havien estat enfeinades al seu voltant.

Aquesta sintaxi, com s’apuntava més amunt, contrasta vivament amb la de la majoria de
fragments que hem citat com a més representatius de l’estil dickensià, de manera potser
anàloga a com l’estat d’ànim de John contrasta vivament amb el seu tarannà habitual.
L’efecte icònic transmès per una sintaxi senzilla és encara més visible en el següent
passatge, en què Dot narra l’acostament d’un vehicle a les portes de la casa i ho fa amb gran
entusiasme, ja que sap que el vehicle porta el fill de Caleb (Dickens 1932: 99):
—Són rodes, en efecte —barbotejà— que s’acosten! Ja són més a la vora! Ja són aquí
mateix! ¡I ara les sentiu aturar-se a la porta del jardí! I ara sentiu unes passes fora la
porta… les mateixes no és veritat, Berta? i ara…

En aquest cas, no sembla massa agosarat afirmar que Capdevila l’home de teatre havia de
saber com tractar aquesta mena de presentació de la informació, tan dramàtica en essència,
ja que les paraules són com un correlat de l’acció en temps real i pretenen que els presents
a la casa, i molt especialment Caleb i la seua filla Bertha, imaginen de manera viva i intensa
allò que s’esdevé a fora i ho facen amb un sentiment de gran expectació.

2.5 La negociació de la distància cultural
La darrera qüestió traductològica (i estilística) en què ens fixarem és la de la càrrega cultural
del text traduït en relació amb la de l’original. Tot text, pel fet d’estar escrit en una llengua
determinada, clava les seues arrels en la cultura de la comunitat que parla aquesta llengua,
tot fent referència a objectes, costums, elements de la vida social i l’organització política,
creences, valors, etc. Un text literari pot fer tot això en grau variable, de manera que la seua
càrrega cultural pot ser més o menys gran. Com més gran siga aquesta càrrega, així com
la seua especificitat, major serà (o podrà ser) també la necessitat que senta el traductor
d’intervenir-hi, de fer-hi de mitjancer. Com és ben sabut, a l’hora d’enfrontar-se amb les
marques o referents culturals d’un text, el traductor té al seu abast un seguit de tècniques
que podrien ubicar-se en la gradació que va de la màxima proximitat possible al text original
(estrangerització) al màxim acostament possible al lector meta (anostrament). En aquest
treball no pretenc fer servir mesures quantitatives per a determinar si la traducció de
Capdevila és més anostradora que estrangeritzant o a la inversa, ja que això seria un treball
independent que requeriria l’ús de mètodes d’anàlisi diferents dels emprats ací, però sí que
miraré de mostrar algunes tendències observades en una anàlisi estrictament qualitativa.
En primer lloc, es detecta una certa inclinació cap a l’anostrament en relació amb objectes
materials o aspectes concrets i fàcilment identificables de la vida social. Per exemple,
quan el narrador descriu Dot, que s’ocupava de la tetera, com «as briskly busy as a child
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at play at keeping house», Capdevila ens la presenta «tota enfeinada com una nena que
juga a cou dinar» (Dickens 1932: 14); o quan Dot vol emfasitzar com pesa la coca de noces
adreçada al senyor Tackleton i diu «it weighs I don’t know what—whole hundredweights!»,
Capdevila li fa dir «I no sé pas el que pesa… potser fa un quintar!» (1932: 18); o quan Caleb
Plummer fa una passa enrere per a poder jutjar millor la joguina que acaba de fabricar i
diu que s’assembla tant a «the real thing as sixpenn’orth of halfpence is to sixpence», segons
Capdevila «s’assembla tant a les de debò com cinc peces de deu a mitja pesseta» (1932: 44).
La inserció en el text traduït del nom català d’un joc («cou dinar»), d’una unitat pròpia de
mesura de pes («quintar») o de la divisa pròpia de l’estat a què pertany la cultura meta
(«pesseta») remet el lector a la seua realitat cultural pròpia, tot i que l’escenari de l’acció és
Anglaterra.
Tanmateix, hi ha d’altres casos en què el referent cultural original fa de mal adaptar.
Aleshores, el traductor sovint opta per aclarir-lo en nota a peu de pàgina. És el que passa
amb el kettle anglès, que és traduït com «tetera» però glossat com segueix: «L’original diu
kettle. Els anglesos donen aquest nom a un atuell de cuina que és com una tetera de grans
dimensions, amb el qual no s’hi fa el te, sinó que es destina a fer bullir aigua simplement»
(1932: 5). Una cosa semblant s’esdevé amb l’equívoc generat al voltant de l’expressió
«old gentleman». John ha portat amb el carro fins a casa seua, com ja s’ha comentat més
amunt, un senyor vell amb qui s’havia topat pel camí, però, en arribar a casa, se n’oblida
completament. Quan recorda que l’«old gentleman», o «senyor vell», és a fora i s’hi refereix
amb aquesta mateixa expressió, Tilly la mainadera s’esvera tota i salta per damunt d’una
cadira. Com que l’expressió catalana «senyor vell» no justifica de cap manera aquesta
reacció de pànic, Capdevila es veu obligat a dir-nos en nota al peu que «A Anglaterra, old
gentleman (senyor vell) també vol dir el dimoni» (1932: 20). Finalment, quan l’expressió «the
Fairyrings in the fields» és traduïda com «les rodones de les fades a les brugueres», de nou
el traductor no té més remei que afegir-hi la següent explicació: «A Anglaterra, dels trossos
pelats a les landes i a les brugueres, que gairebé sempre són rodons, en diuen fairy-rings»
(1932: 57). En tots tres casos, el text està clarament ancorat en la realitat cultural anglòfona,
i el traductor fa la seua feina de mediador de la manera que li sembla més adient, que ací és
la inserció de notes explicatives.
Però hi ha d’altres esculls culturals en què no hi ha mediació, bé perquè el traductor
pensava que no en necessitaven, bé perquè no tenia al seu abast els mitjans necessaris per
a documentar-s’hi. Entre els primers devia figurar l’aŀlusió a Robinson Crusoe que trobem
a la pàgina 52 de la traducció de Capdevila. L’obra de Defoe era força coneguda i a més
havia estat traduïda al català feia pocs anys per Josep Carner. Però hi ha tot un seguit de
referents culturals molt menys obvis que no són motiu d’explicació o aclariment. Quan la
tapadora cau dins la tetera, Capdevila ens diu que «El casc del ‘Royal George’ no va fer ni
la meitat de resistència per sortir a flor d’aigua, de la que la tapadora va oposar abans que
la senyora la pogués hissar i tornar-la a posar al seu lloc» (Dickens 1932: 6–7), sense afegir
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informació de cap mena sobre el «Royal George».3 Per una altra banda, hi ha dos casos
dignes de menció que fan referència no al món material sinó al de la lletra impresa. Quan
John arriba a casa carregat de paquets, la seua dona Dot li diu: «Only let me make the tea
first, John; and then I’ll help you with the parcels, like a busy bee. ‘How doth the little’—and
all the rest of it, you know, John», passatge que és traduït per Capdevila, de manera bastant
opaca, com «De primer deixa’m fer el te, John, i de seguida t’ajudaré a fer els paquets, com
una abella diligent. ‘Com la petita…’ el que ve després, ja ho saps, John» (1932: 13–14).4 De
manera semblant, el segon capítol del relat comença així: «Caleb Plummer and his Blind
Daughter lived all alone by themselves, as the Story Books say», i Capdevila ens en dóna la
següent versió: «Caleb Plummer i la seva filla cega vivien sols en el seu recó [sic], com diuen
els llibres de contes» (1932: 38). Dickens ironitza sobre la fórmula emprada als contes («all
alone by themselves») pel seu caràcter redundant, però l’expressió utilitzada en la traducció
catalana («vivien sols en el seu recó»), aparentment, ni presenta cap peculiaritat lingüística
ni remet a cap fórmula usada als contes catalans. Un cas lleugerament diferent és el del
gegant gaŀlès. Quan la senyora Fielding cau tot d’una en un parany que li havia posat Dot,
el narrador la compara amb el gegant d’una dita popular: «Not even the Welsh Giant, who,
according to the popular expression, was so “slow” as to perform a fatal surgical operation
upon himself, in emulation of a juggling trick achieved by his arch enemy at breakfast-time;
not even he fell half so readily into the snare prepared for him as the old lady into this
artful pitfall». Capdevila tradueix el passatge també sense donar-ne explicacions, tot i que
en aquest cas es podria entendre que el fragment és autoexplicatiu: «Ni el gegant galès [sic]
que segons la dita popular, va ésser prou pallús per practicar-se ell mateix una operació
quirúrgica fatal, excitat per un joc de mans que el seu pitjor enemic féu davant d’ell a l’hora
d’esmorzar, caigué tan de pressa a la trampa, com es deixà caure la vella senyora en aquell
enginyós parany» (1932: 68).5
Per tant, en relació amb la traducció dels referents culturals, podria concloure’s que
el criteri osciŀla entre un grau alt d’anostrament en un grapat de casos, com hem vist, i
la preservació del referent original en molts altres. Dins d’aquests últims, de vegades el
traductor mostra una actitud intervencionista en afegir notes explicatives, mentre que en
d’altres ocasions el referent apareix sense cap mena d’acompanyament, per opac que siga.
Dit d’una altra manera: no es percep un criteri aplicat de manera sistemàtica, sinó una
fluctuació considerable. Aquesta consideració és confirmada pel fet que els noms de fonts,
que també podrien caure dins la categoria de marques culturals, en general es mantenen

3

El Royal George era una vaixell de l’armada britànica que va bolcar quan anaven a reparar-lo, es va

omplir d’aigua i es va enfonsar, tot causant la mort d’uns quants centenars de persones que el visitaven en
aquell moment.
4

«How doth the little busy bee» és un conegut poema d’Isaac Watts (1674–1748) en què es lloa la diligència

i laboriositat de l’abella i se la posa com a exemple per a tothom però, especialment, per als més joves.
5

Es tracta d’una referència a una de les contalles que tenen Jack the giant-killer (el matagegants) com a

protagonista. El gegant gaŀlès de dos caps tenia pensat matar Jack, però Jack va fer un truc que el gegant va
voler imitar i ell mateix es va obrir la panxa amb un ganivet.
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en anglès (John, Dot, Caleb, Tilly, etc.), però n’hi ha dos que són objecte de naturalització:
Bertha esdevé Berta i Edward esdevé Eduard.

2.6 Incorreccions, errades, lapsus
Finalment, cal deixar constància de tota una sèrie de qüestions (menors, si es vol) que anem
trobant al llarg del text traduït i que ens el presenten sota una llum clarament insatisfactòria.
D’una banda, i independentment dels que ja hem assenyalat més amunt a propòsit de la
fraseologia, hi ha calcs en diversos nivells de la llengua: tipogràfics, com ara la cursiva
d’èmfasi («Ella sempre volia seure en aquell petit escambell») (1932: 35); lèxics («la seva
tendra càrrega» per «her young charge», en referència a la criatura que Tilly Slowboy té
al seu càrrec) (1932: 105); sintàctics («Al meu voltant no hi ha res ni la meitat tan sincer i
veritable com ella» per «There is nothing half so real and so true about me as she is») (1932:
94), etc. També hi ha algun calc del castellà, com ara en «no sé si he de riure o plorar quan
penso en l’esbojarrades que érem!» (1932: 61), expressió per sota de la qual batega el lo
castellà. I finalment trobem algunes incorreccions gramaticals, com ara la conjunció que
accentuada i precedida de preposicions que no poden precedir-la (és a dir, tractada com si
fos un pronom relatiu: «si m’obligueu a què us ho digui» (1932: 91); «tot ve de què jo sóc una
beneitona insignificant» (1932: 104)) o alguns pronoms febles mal utilitzats («¿Podria dir-les
adéu alegre i enjogassada?» (1932: 73); «Vós mateixa sereu la primera de dir-li» (1932: 94)).

3 L’habitus traductor: algunes conclusions provisionals
El primer tret destacable de l’habitus del Capdevila traductor tal com es manifesta en El
grill de la llar és l’enorme respecte que s’hi mostra envers les modulacions estilístiques de
l’original. En tots els aspectes estilístics estudiats en aquest treball s’adverteix la voluntat
de resseguir els alts i baixos del perfil estilístic del text dickensià. Això, en algun cas, pot
desembocar en un excés de literalitat (pensem en l’ús tan freqüent de la passiva), però no
és aquest l’efecte global que fa el text traduït, ja que tot sovint recórrer el perfil de l’original
comporta crear efectes semblants amb mitjans diferents. Pensem, per exemple, en tot allò
que té a veure amb la recreació de l’oralitat i en els recursos que es posen al servei de la
coŀloquialitat (fraseologia i construccions pròpies del català), o en les fines modulacions
del tenor que s’aconsegueixen mitjançant les formes de tractament. En el cas de la retòrica
textual, finalment, poden aconseguir-se efectes semblants amb mitjans també semblants, ja
que tant l’anglès com el català poden acomodar sense dificultats recursos com ara l’anàfora
o l’estructura periòdica de l’oració.
Així doncs, podria afirmar-se que el criteri que guia la traducció és el de la funcionalitat,
és a dir, el de la cerca de l’equivalència no en el nivell de la forma sinó en el de la funció
o l’efecte que es pretén que experimente el lector. Això, segons l’argument exposat per
ANUARI TRILCAT [ISSN 2014-4644] 1 · 2011

[138–162]

J. MARCO · CARLES CAPDEVILA, TR ADUCTOR DE DICKENS

diversos estudiosos de les traduccions al català al llarg del segle

159
xx ,

marcaria distàncies

respecte de la norma estilística de les traduccions hereves de l’estètica noucentista. Aquest
argument és ben conegut, ja que va aixecar una certa polèmica en ser formulat per Pericay
i Toutain (1996), però caldrà recordar-ne breument els aspectes principals. Segons aquests
autors, les traduccions de Carner i els seus seguidors no perseguien de manera prioritària
l’equivalència amb l’original, sinó la promoció i divulgació dels trets estilístics que,
considerats globalment, constituïen el model de llengua dels noucentistes. Amb paraules
de Toutain (1997: 70), «[l]a finalitat d’aquestes traduccions no és altra que la d’integrarse en un sistema de la llengua d’arribada, el que vol divulgar una determinada concepció
de l’estil literari segons les normes d’acceptabilitat definides pel noucentisme». Un dels
trets d’aquestes traduccions que ens interessa de destacar ací és «una uniformitat de to i
de registre que ignorava els matisos dels originals» (Marco 2000: 37). Segons Sellent (1998),
que estudia l’evolució de la norma estilística exhibida per les traduccions al català al llarg
del segle xx , l’obra traductora de Gabriel Ferrater constitueix un punt d’inflexió, a partir del
qual els textos traduïts seran més «pragmàtics» i «funcionals» (Sellent 1998: 29). El que això
significa, tal com va quedar palès en un altre treball (Marco 2000: 38), és que la llengua de
les traduccions és més planera i acostada a la llengua parlada, que s’adequa a les situacions
que genera el text i que s’adapta a la finalitat de la traducció i a les expectatives del públic
lector. Doncs bé, si tot això és així, el model de llengua de Capdevila a El grill de la llar
s’ajusta més a aquest perfil estilístic «pragmàtic» i «funcional» que no al que és hereu de la
tradició noucentista, tot i ser aquest més pròxim cronològicament.
Una altra cosa seria la justesa (o justícia, si es vol) dels pronunciaments de Pericay, Toutain,
Sellent i altres autors, que, segons Ortín (2002: 146–147), desenfoquen la realitat en jutjar les
traduccions fetes en un període determinat (per dir-ho de manera àmplia, el primer terç del
segle passat) d’acord amb criteris i estàndards actuals, sense parar prou atenció al fet que la
norma estilística ha canviat. A més, tot filant més prim, Ortín també argumenta que algunes
de les afirmacions que serien aplicables a les traduccions de Carner de la primera (1901–
1903 i 1908–1910) i segona èpoques (la de la «Biblioteca Literària» de l’Editorial Catalana,
1918–1921, i els anys immediatament posteriors, fins al 1927) no podrien aplicar-se a les
de la tercera època, la dels anys 1928–1931 en què traduí les tres noveŀles de Dickens que
hem esmentat més amunt per a la coŀlecció «A Tot Vent» de Proa. En aquesta darrera etapa,
Carner es beneficia d’una major solidesa de la institució literària, de la consolidació de la
reforma fabriana i d’una experiència literària i personal més gran que en els anys anteriors.
Tot això deixa el traductor en una millor posició a l’hora de fer front als reptes estilístics
que li plantegen les tres noveŀles de Dickens, que «li van permetre d’explorar encara una
coŀloquialitat ‘digna’, en contrast amb els registres formals, i les possibilitats líriques i
humorístiques d’una veu de solista» (Ortín, 2002: 131). Malgrat això, com el mateix autor
reconeix (2002: 131), «les seves traduccions de Dickens per a la Biblioteca ‘A tot vent’ se
singularitzen en aquesta època també perquè, tot i no participar ja del vell projecte de la
Biblioteca Literària, van ser fetes encara amb criteris anàlegs».

ANUARI TRILCAT [ISSN 2014-4644] 1 · 2011

[138–162]

J. MARCO · CARLES CAPDEVILA, TR ADUCTOR DE DICKENS

160

Tot i que en aquest treball no ha estat mai la meua intenció acarar de manera sistemàtica
les opcions de traducció del Dickens de Capdevila amb les dels Dickens de Carner, no sembla
massa agosarat afirmar que el primer, que pertanyia a una generació posterior, va anar més
lluny en la cerca de traduccions «funcionals», com en deia Sellent. Potser l’ús dels pronoms
personals de segona persona, que s’ha examinat dins l’epígraf 2.3 del present treball, és
simptomàtic d’aquesta diferència. Però a més cal recordar que alguns dels manerismes
atribuïts a les traduccions fetes sota l’influx del noucentisme (abús dels registres formals i
dels arcaismes, incloent-hi mots com ara llur, hom o àdhuc, dels adjectius terminats en ívol,
etc.) troben poc de ressò en la traducció de Capdevila.
Un altre aspecte destacable de l’habitus del Capdevila traductor és la cura que posa en la
recreació versemblant de l’oralitat. Ben mirat, és del tot lògic que l’home de teatre integral
que Capdevila porta a dins estiga molt i molt actiu en la traducció del diàleg narratiu i, en
general, dels registres orals. La seua oïda per a la llengua parlada, ensinistrada al llarg de
dècades de dedicació a l’art dramàtic, li apunta solucions de traducció que tot sovint no
es deriven principalment de la forma del text original sinó de la seua funció (estilística,
pragmàtica, retòrica) i, sobretot, de la materialització d’aquesta funció en formes i
expressions que resulten naturals i idiomàtiques en català. Els exemples reproduïts al llarg
d’aquest treball en donen fe en diversos nivells lingüístics.
El darrer aspecte digne de comentari és la indefinició en el criteri per a abordar
les qüestions de naturalesa cultural. Al costat de solucions clarament anostradores
o intervencionistes, n’hi ha d’altres que no ho són gens. El criteri no és uniforme ni tan
sols en la traducció dels noms de fonts dels personatges. Tanmateix, cal tenir en compte
que, independentment d’aquesta indefinició (que existeix), algunes opcions de traducció
particularment passives (en el sentit que el traductor no aclareix de cap manera un
referent cultural opac per al lector meta) podien deure’s a la manca d’eines i recursos per a
documentar-se més que no pas a una voluntat no intervencionista.
Aquest darrer element que s’acaba d’assenyalar no té a veure amb l’habitus del traductor,
és a dir, amb el seu conjunt de disposicions, sinó amb les mancances del camp de la
traducció literària en l’època de Capdevila. En tant que estudiosos de la traducció, potser
no ens aturem prou sovint a considerar una qüestió que a un traductor no li passaria
mai desapercebuda: la de la insuficiència dels recursos documentals. Informacions que
avui dia són fàcils de pouar a través d’Internet devien romandre en la més absoluta de
les foscors quan no es disposava de mitjans comparables. I les deficiències del camp de
la traducció literària no devien limitar-se als recursos documentals, ja que el text traduït
presenta moltes mancances des del punt de vista de la seua netedat. A les incorreccions
gramaticals assenyalades més amunt caldria afegir-hi les errades tipogràfiques i els errors
ortogràfics, així com la puntuació tot sovint poc lògica, si més no amb criteris actuals, basats
en la prosòdia. Tot això apunta cap a un grau de professionalització deficient, cosa gens
sorprenent en una cultura literària que encara mirava de consolidar-se i normalitzar-se.
Fet i fet, podria dir-se que en la traducció de Capdevila d’El grill de la llar trobem moltes
característiques pròpies de la modernitat literària catalana. El model de llengua emprat,
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que es posa al servei de la «socialització» de la literatura (un dels objectius, com hem vist
més amunt, de la «Biblioteca Universal» dirigida per Carles Soldevila), prefigura opcions
que esdevindran hegemòniques amb el pas del temps. Si, com deia Sellent (1998), el punt
d’inflexió en l’evolució de les traduccions al català durant el segle xx el constitueix Ferrater,
amb la instaŀlació de la «funcionalitat» i el «pragmatisme» com a criteris rectors, cal tenir
en compte que aquesta manera de concebre la traducció ja tenia precedents als anys trenta.
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A bstr act : This article traces the career of Jaume Aymà i Mayol (1911–1989), teacher of Catalan
appointed by the Generalitat (1931–39), founder of the publishing houses Aymà (1941–63), DelosAymà (1962–68) and Andorra (1966–71), and Director of the Oficina de Català de la Diputació de
Barcelona (1976–81).
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Introducció
Jaume Aymà i Mayol va néixer a Barcelona el 1911, fill de Jaume Aymà i Ayala (1882–1964)
i Rosa Mayol i Roig (–1951). El 1944 va contraure matrimoni amb M. Assumpta Aubeyzon i
Farran, amb qui va tenir quatre fills: Jaume Joan (1946), Albert (1947), Josep Maria (1949) i
Jordi (1954).
El seu pare ja tenia relació amb el món literari i editorial, encara que no hi hagués treballat
professionalment fins després de la Guerra Civil. Havia estudiat a l’Institut de les Arts del
Llibre amb el tipògraf Eudald Canivell, coŀlaborava habitualment en diverses publicacions,
com les revistes Joventut i El Poble Català, amb crítiques teatrals i articles sobre literatura,
i va escriure una obra teatral: L’enamorada (1905). També la seva tieta Anna Senyé (1881–
1956), casada amb Lluís Aymà, va ser una reconeguda poetessa i periodista abans de la
guerra. Per tant, no és gens estrany que, familiaritzat amb aquest món, ja el 1925, als 14 anys,
comencés a escriure coŀlaboracions a revistes com L’Esquella de la Torratxa, La Campana de
Gràcia, Diari de Mataró i La Publicitat, al marge del seu treball a l’empresa de teixits Mercè
i Armet a partir de 1927.

Professor de català
Amb la caiguda de la dictadura de Primo de Rivera, el 1930, es van poder organitzar els
primers cursos de català. Aconsellat per Pau Romeva, Jaume Aymà es va matricular en
un curs gratuït (els professors els feien desinteressadament) organitzat pel Club Esportiu
Catalunya, al carrer del Pi de Barcelona, que impartia el professor Josep de Calassanç
Serra i Ràfols. Va obtenir el número 1, i a més, el professor Serra i Ràfols, que havia de
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deixar aquests cursos, li va proposar que el substituís. Al curs següent, davant l’important
increment d’alumnes, aquest curs es va donar a l’Ateneum Polytechnicum. Va ser aquí on va
conèixer Pompeu Fabra, que encara tenia prohibit treballar a la universitat. El seu primer
curs remunerat va ser a Joventut Catalana, al carrer de Tamarit, gràcies a la recomanació
del mateix Pau Romeva.
Entre 1930 i 1931 Aymà va compaginar el treball a Mercè i Armet amb els cursos
vespertins de català que feia a diversos centres (Ateneum Polytechnicum, Joventut Catalana,
Palestra, Protectora de l’Ensenyança Catalana) i també com a alumne de cursos superiors
que impartia Emili Vallès, autor amb Artur Martorell, del Curs pràctic de gramàtica catalana.
Curs superior (1934), que van signar amb el nom de Jeroni Marvà.
El 1931, ja instaurada la Generalitat, va guanyar una de les vuit places de professors que
va convocar l’Extensió d’Ensenyament Tècnic que dirigia Emili Vallès amb Eduard Artells i
Maria Pascual; s’encarregaven de les classes de català per correspondència als funcionaris
de la Generalitat i als professors de català i també, als vespres, dels cursos populars que
organitzava la Generalitat per als treballadors i estudiants en els grups escolars; ell els va
impartir en el Grup Milà i Fontanals.
Durant el bienni negre (1934–36), amb la suspensió de l’autonomia de Catalunya, van
quedar suprimits els estudis universitaris per a obrers que s’impartien a la Universitat
de Barcelona dirigits per Pere Bosch i Gimpera i Ambrosi Carrion. Tant els responsables
dels cursos com tot el professorat van continuar exercint la seva tasca, de manera gratuïta,
als locals de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC), primer, i després a
l’Ateneum Polytechnicum per la gran demanda que hi havia. Jaume Aymà es va incorporar
també a aquests estudis, com a professor de català, i hi va continuar quan van tornar-se
a impartir a la Universitat de Barcelona, després de les eleccions de febrer de 1936 i del
restabliment de la Generalitat.
El seu interès per la difusió de l’ensenyament del català queda també palès amb la
publicació, per part d’Editorial Cultura, del seu llibre Exercicis d’ortografia catalana (1935),
i per haver ocupat el càrrec de vicepresident del Coŀlegi de Professors de Català. Va ser
també un estret coŀlaborador de Pompeu Fabra, que li va encarregar el 1936 un curs per a
professors de català.
Un cop declarada la Guerra Civil va haver de deixar la seva tasca com a professor i
incorporar-se a l’Exèrcit, a Transmissions i Senyals. Quan estava destinat a Barcelona, però,
encara intentava treure hores per fer algun curset a la Protectora de l’Ensenyança (fins que
un bombardeig dels feixistes va ensorrar el local ben a prop de la Catedral) i encara escrivia
coŀlaboracions sobre teatre català a la revista Meridià.1
Acabada la guerra el gener de 1939 Aymà va ser depurat i, evidentment, se li va prohibir
de donar classes de català. Va ser destinat, això sí, com a funcionari de la Diputació, a l’Escola
del Treball com a professor de gramàtica castellana i història d’Espanya, però sense cobrar

1

«Idioma i fesomia nacional a l’escena catalana», núms. xxxiii , 26–viii –1938, p. 7; xxxvi , 16–ix–1938, p. 7;

xxxix , 7–x–1938, p. 6–7; xliii , 4–xi –1938, p. 7; li , 31–xii –1938, p. 7.
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cap sou ni tenir cap dret laboral. Tècnicament, segons un dietari que portava en aquella
època, tenia un sou assignat, però se li obligava a tornar-lo com a compensació per la seva
desafecció a Espanya i al règim. Sense cobrar, amb el seu pare sense treball també a causa
de la seva filiació política, i sense ni una pesseta a casa, va haver de buscar feina, i així va
començar la seva trajectòria com a editor.2
Pel que fa al seu pas per l’Escola Industrial, va ser necessàriament breu: els condicionants
ideològics en què treballava (inclosa l’obligatorietat de les salutacions feixistes, els crits
obligatoris d’adhesió a Franco, les contínues delacions contra republicans), i també la seva
manera d’explicar la història d’Espanya, que no convencia gens ni mica les «autoritats
acadèmiques», van desembocar en poques setmanes en la seva expulsió definitiva de
l’Escola del Treball i de la Diputació, i la seva inhabilitació per a exercir de professor en
qualsevol matèria. Tampoc no es reconeixen els seus títols acadèmics, i a partir de 1947 s’ha
d’examinar a l’Institut Menéndez y Pelayo de tot el Batxillerat, començant pel primer curs.

Editor
Un cop acabada la guerra a Catalunya, i abans que no ho fos oficialment a tot l’Estat Espanyol
(1 d’abril de 1939), Jaume Aymà va fer alguna coŀlaboració amb Editorial Pedagògica
(probablement era la mateixa editorial que havia format part de l’Associació Protectora
de l’Ensenyança Catalana). Només ens queda un certificat de l’empresa, conforme hi
coŀlaborava. Per cert, que en aquest certificat hi consta com a adreça el carrer Pau Claris,
103. És a dir, que encara hi figurava el nom del carrer d’abans de la dictadura.
El 15 de març van decidir establir amb el seu pare una editorial pròpia, en què el pare
havia d’encarregar-se de la part tècnica del llibre (grafisme, iŀlustracions, maquetació, etc.)
mentre que ell s’encarregava de la part literària, sense poder, o sense atrevir-se, a posar el
seu nom a l’empresa. I ja el 15 d’abril de 1939 es va constituir oficialment l’Editorial Alcides
amb seu al carrer Pau Claris. Els fundadors van ser Jaume Aymà i Ayala, Jaume Aymà i
Mayol, Tomàs Iduarte i Aragonés, Josep Parunella i el Dr. Josep Girona i Cuyàs. Aquests tres
últims havien estat els responsables de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana
(Iduarte, professor de geografia econòmica, n’era l’administrador), i per tant de l’Editorial
Pedagògica.
L’Editorial Alcides va tenir una durada molt curta, fins al 1940, però amb l’anècdota de
la publicació del que seria el primer llibre en català després d’acabada la guerra (i, molt
probablement, l’últim en uns quants anys): era Mes de Maria eucarístic, de Lluís G. Olzet,
rector de l’església de la Pietat de Vic, que l’havia escrit com a recordatori de la primera
comunió del seu nebot. La censura el va autoritzar, malgrat que era escrit en català, amb
2

Si bé ja havia fet uns primers intents el 1938: segons Samsó (1994–1995, vol. 2: 268, nota 2), la seva

primera coŀlaboració editorial de què tenim constància va ser amb el seu pare, el segon semestre de 1938;
per encàrrec de la Institució de les Lletres Catalanes van publicar el poema «Chora» de Sagarra amb
dibuixos de Mulner, i van intentar publicar, però ja no hi van arribar a temps, dos llibres de contes de Mercè
Rodoreda i Alfons Maseras.
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la condició que no tingués més de 16 pàgines i només es distribuís gratuïtament entre la
família. Però el llibre va tenir 237 pàgines i se’n van editar 125 exemplars, impresos a Vídua
de Ramon Tobella, que va ser qui havia rebut l’encàrrec de la família del pare Olzet, que
havia mort al gener de 1939 víctima d’un bombardeig de l’exèrcit feixista. Editorial Alcides
va publicar també Rinconete y Cortadillo, de Cervantes, Laura o el sello rojo, d’Alfred de
Vigny i un curiós Calendario instructivo para 1940.
El 1940 Jaume Aymà es dóna d’alta com a editor a la Cambra Oficial del Llibre, i fallit
l’intent d’Alcides, funda l’editorial Atlántida, al carrer d’Aragó. Hi publica clàssics com 30
fábulas de Esopo: explicadas en estilo moderno en traducció de Julio Gómez de la Serna —
un dels més importants i estimats coŀlaboradors d’Aymà durant tota la seva trajectòria— i
clàssics espanyols com Juan del Encina3 i Juan Ruiz de Alarcón.
L’any 1941 Jaume Aymà i el seu pare funden Ediciones Aymá S. L., amb la participació de
dos socis capitalistes, Mariano Espinal Armengol i Agustí Badia Vivó, i també del dibuixant
D’Ivori (Joan Vila Pujol), Antoni M. Badia Margarit (fill d’Agustí Badia). Hi incorpora les
coŀleccions procedents d’Atlántida: «Muérdago», «Surco», «Estela», «Selene», «Colibrí» i
«Órbita».
El gran èxit d’aquest període és la publicació el 1942 de Lo que el viento se llevó, de Margaret
Mitchell, traduïda per Julio Gómez de la Serna, llibre que va passar miraculosament la
censura, tenint en compte que la peŀlícula estava prohibida i no es va poder estrenar fins al
1950. Ràpidament es va esgotar la primera edició, i amb la segona edició ja a punt de sortir al
carrer el llibre fou prohibit sobtadament per la delegació del servei de Premsa i Propaganda
a Barcelona. Es van iniciar els contactes oportuns per revocar la decisió, i el tema va arribar
al ministre d’Afers Exteriors, Francisco Gómez-Jordana Sousa, conde de Jordana, que va
obligar a autoritzar el llibre amb l’argument que faria molt mala impressió als Estats Units
que una noveŀla nord-americana de tant èxit mundial es prohibís a Espanya. Era el 1943, i
el règim començava a agafar posicions pro nord-americanes. El governador de Barcelona,
Antonio Correa Veglison, però, no en va acabar gaire content. Va reunir els principals editors
barcelonins, els va dir que mai més ningú no gosés anar a parlar directament amb el Govern
sense passar abans per ell, i que editors capaços de publicar llibres com Lo que el viento se
llevó «merecían todas las penas del infierno» (Munné i Torrents 1985).
La censura en aquell moment era duríssima. Evidentment, res en català. Una excepció
va ser la publicació de les obres completes de Verdaguer, amb ortografia prefabriana, per
part de l’editorial Selecta, el 1943. Però es van publicar algunes coses en català de manera
clandestina o amb dades falses. Per exemple, Aymà va publicar dos volums de L’aperitiu, de
Josep M. de Sagarra, amb peu d’impremta fals a Perpinyà, i L’íntim recés, de Josep Gimeno-

3

Poemas. Selección e introito de Juan Givanel y Mas; revisión del texto y glosario de Sebastián Sánchez

Juan; ilustraciones originales de Juan Vila [D’ Ivori].
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Navarro, amb data d’edició de 1937.4 Però era també gairebé impossible editar res de valor
en castellà i ja ni tan sols el Nihil obstat eclesiàstic en garantia l’autorització.5
Fos per temes de censura, de depuració professional, econòmics, de problemes amb els
socis, o per tot plegat, en aquells anys Aymà va haver de simultanejar la direcció d’Ediciones
Aymá S. L. (1941–46), la d’Aymá Editores (1944–46), treballs com a editor per a Montaner y
Simón i fins i tot intents de formar un cineclub o alguna cosa relacionada amb el cinema,
segons consta en la correspondència mantinguda amb Enrique Gómez d’Olimpia Films
(fons de documentació «Jaume Aymà Mayol», carta del 29 d’agost de 1946).
El 1946 s’estabilitza la situació. Es dissolen les dues editorials existents i Jaume Aymà
crea Aymá Editor, sempre amb la coŀlaboració del seu pare, amb seu al carrer Pelai, 47. El
1951 l’editorial passarà a denominar-se Aymá Editores. Aquest any 1946 i el següent són
anys molt importants en la seva tasca editorial. El 1947 té lloc la publicació de Petit món
enfebrat de Maurici Serrahima. En paraules del mateix Aymà, «Un gran triomf!» (Munné
i Torrents 1985) el fet que autoritzessin per fi un autor català contemporani. Però ja tot
seguit, pràcticament tot eren denegacions. De cada 10 propostes n’autoritzaven una. Van
ser censurats autors com Miquel Llor, Rafael Tasis, Josep Lleonart, Joan Oller i Rabassa,
Joan Santamaria, Eduard Girbal Jaume i Marià Rubió i Tudurí. El 1947 apareix també la
coŀlecció «Guió d’Or: Bells Llibres d’Història i Llegenda»: setze llibres d’una alta qualitat de
presentació, amb textos inèdits de grans autors com Enric Bagué, Joan Amades, Joan Ainaud
de Lasarte, Ramon d’Abadal, Frederic-Pau Verrié, Josep Romeu, Miquel Coll i Alentorn,
Rafael Olivar Bertrand, Jordi Rubió i Balaguer, Ernest Martínez Ferrando, Salvador Cardús
i Joan Reglà. Eren edicions reduïdes de 350 exemplars que es venien per subscripció. La
censura, però, va prohibir L’abat Oliba, bisbe de Vic, i la seva època, de Ramon d’Abadal.
La van acabar autoritzant el 1948 després de donar-los la versió que era un programa
commemoratiu de la Festa Major de Vic… a pesar que constava de 300 pàgines.
El 1947 es crea també el premi Joanot Martorell: la primera edició es va convocar sense
cap permís ni publicitat, i amb el jurat reunit clandestinament al Bar Mesquida, als Josepets,
sempre pendents de la possible arribada de la policia. El president d’aquell jurat era Josep
Pous i Pagès, i en formaven part Maurici Serrahima, Marçal Olivar, Ramon Aramon i Serra i
Josep M. Boix i Selva. I l’obra guanyadora va ser Primera part, de Cèlia Sunyol. El 1948, el jurat
ja es va poder reunir d’una manera més pública al Restaurant les 7 portes. El president era
Josep M. de Sagarra, i els vocals, Maurici Serrahima, Ramon Aramon i Serra, Salvador Espriu
i Joan Oliver, i va aconseguir el premi Maria Aurèlia Capmany amb El cel no és transparent,
que no va ser autoritzada per la censura. Els anys 1949 i 1950, entre problemes econòmics
4

També es feien clandestinament cursos de català i de literatura catalanes en domicilis particulars o

entitats com el London Club, on Aymà va poder impartir, entre d’altres, un curs d’història del teatre català.
5

Jaume Aymà Ayala va enviar (1942 o 1943) una carta a la Cambra del Llibre queixant-se que fos

pràcticament impossible editar autors estrangers i que els espanyols contemporanis que tenien interès
estiguessin tots prohibits per la censura. No hi ha resposta a aquesta carta, que no deuria arribar gaire
lluny. La carta es troba al fons de l’Instituto Nacional del Libro Español (INLE), dipositat a l’Arxiu Nacional
de Catalunya.
ANUARI TRILCAT [ISSN 2014-4644] 1 · 2011

[163–173]

J. AYMÀ · JAUME AYMÀ I MAYOL, EDITOR

168

i polítics, el premi no es va poder convocar, però el 1951, conjuntament amb l’editor Cruzet,
de Selecta, es va tornar a convocar ja públicament i va assolir un gran èxit, fins i tot públic,
com ho proven les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació, inclosa Radio
Nacional de España. A més, el Joanot Martorell d’aquest 1951 va constituir la primera Nit
de Santa Llúcia en afegir-s’hi la concessió d’altres premis com ara l’Aedos de biografies, i
més endavant el Víctor Català de narració, l’Óssa Menor de poesia, etc. Els premiats amb el
Joanot Martorell des de 1951 a 1959 van ser: Josep Pla amb El carrer estret, Xavier Benguerel
amb La família Rouquier, Josep M. Espinàs amb Com ganivets o flames, Manuel de Pedrolo
amb Estrictament personal, Joan Sales amb Incerta glòria, Ramon Folch i Camarasa amb La
maroma, Blai Bonet amb El mar, Miquel Llor amb Un camí de Damasc i Ricard Salvat amb
Animals destructors de lleis (aquest últim no autoritzat per la censura). Van formar part dels
diversos jurats, entre d’altres: Josep Miracle, Ferran Soldevila, Joan Fuster i Maria Aurèlia
Capmany. La importància del premi Joanot Martorell queda també patent amb l’homenatge
que els editors de València, Balears i Catalunya van retre el 1958 als escriptors Joan Fuster
i Blai Bonet, que havia guanyat el premi de l’any anterior. El premi Joanot Martorell va
deixar de convocar-se l’any 1960. El motiu: l’aparició, sense cap previ avís ni a Aymà ni a
Cruzet, del premi Sant Jordi, amb una molt elevada dotació econòmica, amb pràcticament
el mateix jurat de l’últim Joanot Martorell i convocat per una sèrie de persones notables que
van fundar molt poc després Òmnium Cultural. Donat l’absurd de convocar dos premis de
noveŀla en català amb els condicionants de tota mena propis d’aquella època, Aymà i Cruzet
van decidir suprimir el premi Joanot Martorell. No es va tractar per tant només d’un mer
canvi de nom. L’aparició del Sant Jordi i la consegüent desaparició del Joanot Martorell
va causar una important polèmica, segons consta en correspondència i articles de Ferran
Canyameres, Josep M. Cruzet, Xavier de Echarri, Joan Ramon Masoliver, Jordi Rubió, Rafael
Tasis i Odó Hurtado (la correspondència i els articles es troben al fons «Jaume Aymà i Mayol»
a l’Arxiu Nacional de Catalunya). Fins i tot es va publicar una carta de Ferran Canyameres a
la revista francesa Paris Match.6 Aymà va continuar tenint registrat el nom del premi Joanot
Martorell fins als anys 80 amb l’esperança de poder-lo ressuscitar, però ja no va ser possible.
També es van publicar en aquest temps llibres de gran qualitat i alhora de gran impacte:
vuit volums de la coŀlecció Barcelona, divulgación històrica: textos del boletín semanal
radiado por la emisora Radio Barcelona (1945–1951), a càrrec d’Agustí Duran i Sanpere i
Josep M. Garrut; Barcelona vista per Dionís Baixeres (1947), d’Agustí Duran i Sanpere;
L’humor a la Barcelona del noucents (1949), una selecció de Miquel Llor amb iŀlustracions
de Xavier Nogués; El arte modernista catalán (1951), d’Alexandre Cirici Pellicer (que es va
prohibir de publicar en català); Les terres catalanes (1954), de Pere Blasi; L’art català (1955–
58, 2 vols.), dirigit per Joaquim Folch i Torres; etc.7 Una altra fita molt important d’aquest
període és la publicació el 1948 de Primera història d’Esther, de Salvador Espriu. Una altra

6

Informació disponible a la correspondència, inèdita, entre Jaume Aymà i Ferran Canyameres, dipositada

a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
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Les terres catalanes i L’art català es van publicar també en fascicles.
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de les coŀleccions importants va ser la de les noveŀles de Georges Simenon.8 Els drets per a
Espanya els tenia Ferran Canyameres, però no els podia executar mentre estigués exiliat.
Encara que va haver-hi altres editors que hi van anar al darrere, Simenon va ser fidel al
contracte amb Canyameres: va deixar clar que no pensava trair la seva paraula i que estava
disposat que Simenon no s’edités a Espanya fins que Canyameres hi pogués tornar de l’exili.
Finalment, Canyameres va cedir els drets a Aymà, que va editar una coŀlecció específica del
comissari Maigret («Maigret en Acción») i una altra amb la resta de noveŀles de Simenon
(Albor), totes amb les magnífiques portades que en va fer Daniel Giralt Miracle, i traduïdes
pel mateix Canyameres. Quan Canyameres va poder tornar de l’exili, va recuperar els drets
d’edició a Espanya. I tot això juntament amb un gran nombre de publicacions de noveŀles,
llibre infantil, assajos, aventures, divulgació, etc. —en la secció «Ecos de la vida literaria», el
diari La Vanguardia informava: «[Aymá ha publicado] trescientos libros en doce años» («Lo
que preparan los editores», La Vanguardia Española, 11–ii –1953, p. 14).
Dels llibres editats en aquells anys podríem destacar, a més dels ja citats: Poesia (1949), de
Pere Quart (el volum conté Les decapitacions, Bestiari i Altres poemes); La madre (1949), de
Pearl S. Buck, en traducció de Carlos Martínez-Barbeito; Ariadna al laberint grotesc (1950),
de Salvador Espriu; Las doctrinas políticas de la Cataluña medieval (1950), de Francisco Elías
de Tejada; Gaudí i la Sagrada Família comentada per ell mateix (1951), de Cèsar Martinell;
Gaspar de la noche (1951), d’Aloysius Bertrand, en traducció de Julio Gómez de la Serna;
Verdaguer amb la lira i el calze (1952), de Josep Miracle; Panorama de la historia del mundo
(1953), de René Sédillot, en traducció d’Edmon Vallés; Haceldama (1959), de Blai Bonet;
Combat de nit (1959), de Josep M. Espinàs. En el capítol per a infants, destaca la sèrie de
l’elefant Babar de Jean de Brunhoff traduïda per Carles Riba;9 els llibres de divulgació de la
Història Sagrada per a nens, de Daniel Rops;10 i un bon seguit de llibres d’aventures i per a
joves com La isla del tesoro (1952), de Robert Louis Stevenson; La aventura submarina (1953),
de Philippe Diolé; Tensing del Everest (1953), d’Yves Malartic; Las minas del Rey Salomón
(1955), de Henry Rider Haggard; i Aventuras de Robinson Crusoe (1955), de Daniel Defoe.
Cal remarcar també d’aquest període la coŀlaboració a l’editorial de figures com Ramon
Aramon i Serra i Bartomeu Bardagí en les correccions, i dels germans Joan i Josep M.
Ainaud de Lasarte i Pau Verrié en diversos treballs d’edició. Entre els traductors, a part
dels esmentats Julio Gómez de la Serna i Josep M. Ainaud, Osvald Cardona, Noel Clarasó,
Luis Escobar, Josep Farran i Mayoral, Joan Oliver, Jordi Sarsanedas, Edmon Vallès, i un llarg
etcètera.
L’any 1955, després d’unes converses amb Xavier Benguerel, es crea la coŀlecció «Club
dels Noveŀlistes», amb la intenció de promocionar els autors catalans. En aquesta coŀlecció
l’activitat no es limita a la publicació dels llibres: s’organitzen actes, conferències, xerrades,
8

Sobre la implicació d’Aymà en el tema, vegeu Pla 2007, especialment pp. 130–150.
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Babar i la vella senyora (1957), La infància de Babar (1957), El coronament de Babar (1964) i Babar en

globus (1964).
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Historia sagrada de los niños (1952), Milagros y parábolas de Jesús (1954), La Mare de Déu dels infants

(1963, en traducció de Jaume Aymà i Mayol), etc.
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etc. en innombrables localitats de Catalunya, i es promocionen els escriptors en entrevistes
i debats en diversos mitjans de comunicació. Dirigeixen el Club dels Noveŀlistes Xavier
Benguerel, Joan Oliver i Joan Sales, que a més n’és el secretari. En aquesta coŀlecció es
publiquen El testament (1955), de Xavier Benguerel (que s’exhaureix ràpidament); Un camí
(1956), de Noel Clarasó; El martell (1956), de Jordi Sarsanedas; Tots som iguals (1956), de
Josep M. Espinàs; Incerta glòria (1956), de Joan Sales; El bon assassí (1957), d’Anton Coolen
en traducció de Ferran Canyameres; El viatge (1957), de Xavier Benguerel; Un benestar
semblant (1957), de Noel Clarasó; El mar (1958), de Blai Bonet; i Entre dos silencis (1958),
d’Aurora Bertrana. El 1959, Benguerel, Oliver i Sales arriben a un acord amb Aymà per tal
d’independitzar-se i crear pel seu compte el Club Editor.
El 1956 s’inicia una nova etapa que havia de ser la de la consolidació de l’editorial, però
que va acabar en tot el contrari. Aymá Editores passa a ser societat anònima. Jaume Aymà
i Ayala (president) i Jaume Aymà i Mayol (secretari) detenten el 50% de la propietat. L’altre
50% queda repartit entre Félix Escalas Fábregas i Antonio Gandarias Urquijo, com a
accionistes principals, i amb la participació de quatre petits accionistes més. Després d’uns
primers moments d’èxits (La historia empieza en Sumer [1958], de Samuel Noah Kramer;
Las civilizaciones del Mar Muerto [1962], d’Albert Champdor; la coŀlecció del «Club dels
Noveŀlistes» [1955–59]; les reedicions d’èxits anteriors), per molt diverses raons —algunes
externes, com la mala situació econòmica general derivada del Pla d’Estabilització—
la situació financera de la societat empitjora ràpidament. Aymà proposa fins i tot la
dissolució de l’empresa, però finalment s’imposa l’opinió de Félix Escalas: ampliació de
capital, bàsicament aportat pels mateixos Escalas i Gandarias, i per l’entrada de tres petits
accionistes més —que significa que els Aymà queden només amb el 33% de la propietat—
i la supressió de tota activitat de producció durant un any per reduir costos, dedicantse només a la venda de les existències, actuació que només va servir per augmentar la
crisi i les divergències entre els socis. Finalment la crisi va desembocar en la sortida dels
fundadors de l’editorial: Aymà pare ho va fer pel juliol de 1962, i Aymà fill, intentant un
relleu menys traumàtic, va quedar-s’hi fins al febrer de 1963, quan va vendre les accions a
Joan B. Cendrós, que finalment es va apoderar del control de l’editorial. No obstant això, i tot
i que ja no formava part de la propietat, Aymà es va encarregar de l’edició d’un dels llibres
més emblemàtics i de més èxit de la seva trajectòria: Barcelona, vint segles d’història (1963),
de Josep Maria Garrut i Frederic Udina Martorell. Però el trist final dels Aymà en l’empresa
que havien fundat no va significar que abandonessin la voluntat de continuar endavant en
el món editorial. I això que Aymà pare havia complert ja els 80 anys (va morir el 1964).
El mateix any 1962 Aymà pare i fill van iniciar una nova empresa: Editorial Delos, amb
la coŀlaboració del seu gran amic el periodista Artur Llorenç Opisso (Artur Llopis), i amb la
incorporació ja de la tercera generació Aymà: primer Jaume Joan Aymà i Aubeyzon, i més
endavant també Albert i Josep Maria. D’entrada no hi van posar el nom d’Aymà, encara
que estava registrat per Jaume Aymà, amb l’esperança d’arribar a un acord amb els nous
propietaris d’Aymá Editora S.A. En ser impossible l’acord, Editorial Delos es va passar a
dir Delos-Aymá. Aquesta petita editorial (sense amb prou feines capital), però, havia de ser
ANUARI TRILCAT [ISSN 2014-4644] 1 · 2011

[163–173]

J. AYMÀ · JAUME AYMÀ I MAYOL, EDITOR

171

en la idea de Jaume Aymà un interregne per tornar a crear una altra editorial important,
però en aquest cas fora de Catalunya, desenganyat de la poca coŀlaboració dels capitalistes
catalans en el mecenatge cultural, i de les moltes dificultats polítiques i econòmiques de
l’època. Des del mateix 1963 va començar a cercar capital a Andorra, i finalment hi va trobar
un capitalista, Bartomeu Rebés, disposat a invertir en una editorial.
Però mentrestant la producció de Delos-Aymà no va parar. Entre els llibres publicats
amb aquesta marca es poden citar: Beethoven (1964), de Lluís Capdevila; Héroes, dioses,
superhombres. La proeza a través de los tiempos (1964), de Walter Umminger; El noventa
y tres (1964), de Victor Hugo; La guerra de los botones (1964), de Louis Pergaud; Amor
prohibido (1964), de Lleó Tolstoi; Crónica del alba (1965–66, 3 vols.), de Ramón J. Sender; San
Pablo (1966), de Teixeira de Pascoaes; Memoria de una generación destruida (1930–1936)
[1966], de Guillermo Díaz-Plaja; Introducció a la política (1966), de Maurice Duverger; 18
lliçons sobre la societat industrial (1966), un parell de llibres de Walt Disney —Abril, maig,
juny (1963), L’ànec Gustau (1963)—, i La lluita de classes: noves lliçons sobre les societats
industrials (1967), de Raymond Aron; i Pompeu Fabra (1968), de Josep Miracle.
A partir de 1966 ja no va existir la censura prèvia, però de fet això encara complicava
més les coses. Un exemple va ser la publicació del tercer volum de Crónica del alba de
Ramón J. Sender. Després d’haver-se pogut publicar els dos primers volums amb més o
menys problemes, i quan el tercer volum ja estava a punt de sortir a la venda, va arribar un
avís —extraoficial, és clar— que si es publicava hi hauria una denúncia de l’Exèrcit, amb
les conseqüències que eren d’imaginar. Aymà va iniciar una negociació contra rellotge
directament amb el ministeri, i després d’una llarga reunió amb el director general de
Cultura, Carlos Robles Piquer, l’únic que en va treure és que es podria publicar sense
problemes si passava la censura prèvia voluntària i se suprimien els fragments que més
podien «ofendre» l’Exèrcit i l’Església Catòlica. Sender s’hi va avenir tenint en compte que
l’única alternativa era no editar el llibre, amb el gran perjudici econòmic i moral que això
significaria per a ell i per a l’editorial, i que, ja gran, volia tornar a la seva terra des de
l’exili, per la qual cosa havia de pactar per força amb el règim. Un altre exemple va ser el
de Casos especials (1967), un llibre de narracions de Lluís Jordà. Quan ja estava a la venda
va arribar la denúncia per un conte en què es ridiculitzava el dictador d’un país imaginari.
Les autoritats van ordenar la retirada del llibre i l’entrega, a la policia, de tots els volums
publicats en un terme de vint-i-quatre hores. Si no es tornaven tots, Jaume Aymà seria
ingressat a la presó. Els fills, i altres familiars i amics, es van mobilitzar aquell dia per anar
retirant de les llibreries tots els volums que van poder, amb la coŀlaboració de pràcticament
tots els llibreters. Finalment es va aconseguir retirar gairebé tota l’edició —només faltaven
uns 80 volums— i Aymà va poder evitar in extremis la presó.
Pel que fa a Editorial Andorra, després de vèncer múltiples entrebancs burocràtics, es
va constituir el març de 1966. Una part important de la producció va ser la publicació d’un
seguit d’autors republicans exiliats com ara Max Aub, Manuel Andújar, Francisco Ayala,
Rosa Chacel, Simón de Otaola, Segundo Serrano Poncela, Eduardo Zamacois, Ramón
J. Sender… amb els habituals problemes de censura, per a la seva distribució a Espanya,
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que continuava existint a la pràctica malgrat la Llei Fraga de 1966 i que l’editorial estigués
situada a Andorra. Entre la resta d’autors publicats podem esmentar: el premi Nobel de
Literatura 1967, Miguel Ángel Asturias (El senyor president, 1968, traduït per Ramon Folch
i Camarasa), Pierre Méndes-France, Gilbert Cesbron, i G. K. Chesterton entre els estrangers;
entre els espanyols: Federico Carlos Sáinz de Robles, Francisco Umbral, Benito Pérez Galdós
i Ramón Gómez de la Serna; i entre els catalans: Guillermo Díaz-Plaja (La defenestració
de Xènius, 1967), Lluís Capdevila (L’alba dels primers camins, 1968), Octavi Fullat, Manuel
Grimalt i Miquel Saperas. L’any 1970, a pesar de l’èxit comercial i en l’àmbit cultural assolit
per l’editorial, es va tornar a repetir la història: Bartomeu Rebés va optar per no invertir-hi
més, i va trencar la societat de manera abrupta el 1971, si bé més endavant va ressuscitar
l’editorial, que continua en actiu.
Sense feina, amb 60 anys, i sense possibilitats de recomençar cap altra empresa editorial,
Jaume Aymà va passar el període 1971–1975 fent d’editor per a altres empreses i tornant
a donar cursos de català. Pel que fa al món editorial, va treballar a Editorial Noguer (on
va editar diversos volums de la coŀlecció «Espejo de España») i per a la històrica Editorial
Barcino del seu amic Josep Maria de Casacuberta (llavors ja en l’òrbita de la Fundació
Carulla), on, entre altres publicacions, va editar Els ocells de les terres catalanes (1956), de
Joaquim Maluquer i Sostres. En aquests anys s’estaven reprenent alguns cursos de català
amb més o menys problemes d’autoritzacions. Per exemple, no van poder tirar endavant uns
cursos que va preparar per a Ràdio Barcelona i per a Ràdio Sabadell. En aquest cas concret,
on el director Fèlix Benito i Guitart hi volia fer un cursos connectats amb l’actualitat per
fer-los més atractius, les gravacions havien d’enviar-se al ministeri d’Informació, a Madrid,
per a la seva autorització, una setmana abans de cada emissió, cosa que ho va fer inviable.
En canvi, sí que va poder tirar endavant, entre d’altres, els cursos del Coŀlegi d’Advocats de
Barcelona i a Òmnium Cultural de Barcelona, tot això complementant-ho amb treballs de
correcció de català.

Segon període a la Generalitat
Pel febrer de 1976, tres mesos després de la mort de Franco, Jaume Aymà pot reingressar
amb tots els honors a la Diputació de Barcelona. No va ser una decisió sobtada. Ja feia mesos
que ho intentava a través d’alguna escletxa que s’havia obert a la Diputació per readmetre
els antics funcionaris depurats (fins i tot als anys 50 se li va oferir de tornar-hi, però amb
unes condicions inacceptables per a ell). Se li va reconèixer l’antiguitat i el nivell professional
d’abans de la guerra, i li van encarregar l’organització i la direcció de l’Oficina de Català. Des
d’aquesta Oficina es va fer una feina enorme en l’organització dels cursos de català per als
funcionaris de la Diputació —i després, de la Generalitat, quan es va restaurar el 1977—, per
als mestres de català i en la normalització del català a la Diputació. Aymà es va jubilar l’any
1981, als 70 anys, però va seguir coŀlaborant a l’Oficina de Català de la Diputació, fins al 1986,
i també fent correccions de català i assessorant a qui li ho demanés sobre qualsevol tema
que tingués a veure amb l’ensenyament del català. A partir de 1987, tant la seva salut com la
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de la seva esposa, amb Alzheimer, li van impedir ben a contracor continuar treballant amb
el que havia estat la vocació de la seva vida. Després de passar una dura convalescència un
cop operat d’un càncer de còlon, va morir, a Sant Cugat del Vallès, el 15 de maig de 1989.
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R esum : En el marc de la Catalunya noucentista de les primeres dècades del segle xx , en què la in
corporació de les obres mestres d’altres literatures era considerada essencial per a la construcció
d’una cultura completa i moderna, l’Editorial Barcino creà diverses coŀleccions amb la voluntat
de paŀliar les mancances de la tradició literària. «Els Clàssics del Món», creada el 1930, fou la
primera coŀlecció catalana dedicada a importar sistemàticament l’obra íntegra de clàssics moderns
estrangers i la seva aparició fou celebrada pels homes de lletres de l’època, que la reberen com una
aportació cultural necessària que havia de contribuir a l’educació coŀlectiva i a la consolidació de la
identitat nacional. Aquest article repassa els volums de la coŀlecció que van poder publicar-se abans
que l’esclat de la guerra estronqués aquell projecte i recull alguns dels comentaris apareguts a la
premsa, que iŀlustren la convicció estesa que calia recórrer a models forans per a reconstruir una
tradició literària estroncada i la consciència d’haver assolit una maduresa lingüística.
Par aules clau : coŀlecció de traduccions d’obres completes, incorporació de clàssics moderns
estrangers, reconstrucció de la tradició literària catalana.
T itle : The «Clàssics del Món» project: a pressing need
A bstract : In the context of noucentista Catalonia in the early decades of the 20th century, when the
incorporation of masterpieces of other world literatures was regarded as crucial to the construction
of a comprehensive modern national culture, the Barcino publishing house launched several
collections whose aim was to fill the gaps in Catalonia’s literary tradition. Established in 1930, «Els
Clàssics del Món» was the first Catalan collection devoted to systematically importing the complete
works of foreign modern classics, and as such it was hailed by the literary figures of the day, who
saw it as a necessary cultural asset which would contribute to raise the level of education and
consolidate Catalan national identity. This article reviews the volumes of the collection which were
published before the project was cut short by the outbreak of civil war. It also reproduces some
of the comments in the press, which illustrate the widespread conviction that it was necessary to
draw on foreign models to reconstruct a truncated literary tradition, as well as the sense of having
achieved a linguistic coming-of-age.
K eywords: collection of translations of complete works, incorporation of foreign modern classics,
reconstruction of the Catalan literary tradition.

D’ençà del darrer terç del segle xix , a Catalunya hom havia recorregut a la importació d’autors
estrangers per paŀliar les mancances de la tradició literària recent, però és en les primeres
dècades del segle xx que la traducció experimentà un gran dinamisme fins a passar a con
vertir-se en un gènere literari privilegiat. Com és sabut, especialment en l’etapa noucentista
es féu conscient la necessitat d’incorporar a les lletres catalanes les obres mestres d’altres
literatures per contribuir al projecte de construcció d’una cultura completa i moderna. A
diferència d’anys enrere, el país gaudia per primer cop d’una infraestructura institucional
adequada per a desenvolupar —en paraules de Josep Murgades— una «activitat traduc
tòria conscientment planificada» i destinada a consolidar un «programa d’enriquiment i de
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legitimació político-culturals».1 Alhora, el procés de normalització lingüística que s’havia
iniciat a la darreria del segle anterior rebé un impuls definitiu i, a desgrat de la repressió
de la dictadura de Primo de Rivera, entre el 1923 i el 1927 es produí una renovació i una
expansió del món editorial català.
Precisament com a reacció a l’actitud hostil de la dictadura, sorgiren diverses empreses
amb una decidida voluntat de servei. Així, Albert Manent assenyala que el 1924, un any
després de veure la llum la Fundació Bernat Metge, es crearen tres instruments de gran
envergadura: la Revista de Catalunya, la Llibreria Catalònia i l’Editorial Barcino;2 aquesta
darrera, que Josep Massot i Muntaner considera la primera editorial «moderna» del nostre
país,3 fou fundada pel filòleg Josep Maria de Casacuberta i Roger (Barcelona, 1897–1985),
romanista que es dedicà a la tasca editorial i a l’activisme cultural, i que hagué de treballar,
igual que tants altres professionals al llarg de la nostra història, en unes circumstàncies
polítiques gens favorables i sense el suport institucional necessari per fer front al
«subdesenvolupament» cultural que exposa Massot i Muntaner:
[…] una cultura que s’ha anat desenrotllant al marge de la protecció oficial i sovint
en contra de la cultura oficial, sense escola, sense universitat, sense biblioteques
especialitzades, amb homes preparats i a vegades fins i tot treballadors, que s’han hagut
de dedicar, però, a massa coses, mancats de subvencions i d’estímuls, d’organismes
coordinadors i de revistes.4

En la línia del programa noucentista, que perseguia la formació inteŀlectual i espiritual
de la societat, i la depuració i la regeneració de la llengua literària, Barcino concebé un
ambiciós «pla integral»5 amb la intenció de cobrir algunes de les llacunes existents i, per
això, creà diverses coŀleccions i sèries que combinaven divulgació i erudició, i que des
d’un bon començament tingueren un èxit considerable, com palesen les nombroses
reedicions i reimpressions: «Els Nostres Clàssics» (1924), «Coŀlecció Popular Barcino»
(1925), «Enciclopèdia Catalunya» (1926), «Coŀlecció Sant Jordi» (1926), «Antologia» (1928),

1

Murgades, Josep. «Apunt sobre noucentisme i traducció». Els Marges, 50 (juny 1994), p. 93.

2

Manent, Albert. «Editorial Barcino. Cinquanta anys de continuïtat». Serra d’Or, 183 (desembre 1974), p.

69.
3

Massot i Muntaner, Josep. «Josep M. de Casacuberta, Premi d’Honor 1981». Serra d’Or, 261 (juny 1981),

p. 39.
4

Massot i Muntaner, Josep. «“Els Nostres Clàssics” i nosaltres». Serra d’Or, 140 (maig 1971), p. 31. Vegeu

també Massot i Muntaner, Josep. «Josep M. de Casacuberta, Premi d’Honor 1981». Serra d’Or, 261 (juny 1981),
p. 40.
5

En una de les escasses entrevistes concedides, Casacuberta revelava els seus projectes i la seva

ambiciosa intenció de servei: «La finalitat de la nostra editorial ha estat la publicació d’un conjunt de llibres
on el públic català trobi tractades totes les matèries que puguin interessar-li: sobretot, és clar, les que fan
referència al nostre país. L’aspiració d’Editorial Barcino és, doncs, un pla integral». Vegeu Soldevila, Carles.
«L’obra de l’“Editorial Barcino”». La Publicitat, 16.493 (28–1–1927), p. 1.
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«Els Clàssics del Món» (1930), «Manuals Escolars Barcino» (1932), «Nou Esplet» (1932),
«Crestomaties Barcino» (1932) i «Assaigs i Monografies» (1932).
Durant les primeres dècades del segle ja havien aparegut força coŀleccions que pretenien
posar a l’abast d’un públic ampli les creacions més destacades d’altres literatures, i fins i tot
algunes de destinades a publicar tota l’obra, o una selecció representativa, d’un escriptor
en concret, com ara la «Biblioteca Popular dels Grans Mestres», que començà a editar el
teatre de Shakespeare.6 Tanmateix, «Els Clàssics del Món» fou la primera coŀlecció catalana
dedicada a importar íntegrament els autors estrangers moderns que es consideraven
clàssics. Des de mesos abans que sortissin a llum els primers llibres, els diaris i les revistes
de l’època expressaren la seva satisfacció en conèixer aquell projecte fins aleshores inèdit,
considerat un símptoma de normalitat de la cultura del país, i en seguiren amb interès
l’evolució tot avançant alguns dels noms que havien d’encetar-lo: a més de les obres
completes anunciades de Shakespeare, Molière, Mistral i Goethe, traduïdes, respectivament,
per Cèsar August Jordana, Alfons Maseras, Guillem Colom i Josep Lleonart, hom esmentava
Camões, Schiller, Torquato Tasso, Petrarca i Benet Garret, il Cariteo.7 Finalment, l’octubre de
1930, el «Dia del Llibre»,8 aparegueren dos volums de Shakespeare i un de Molière. Tant un
escriptor com l’altre ja havien estat traduïts repetidament al català: en el cas del primer, s’hi
havien dedicat, per exemple, Víctor Balaguer, Antoni Bulbena i Tosell, Josep Carner, Josep
Farran i Mayoral, Josep Lleonart, Alfons Maseras, Artur Masriera, Cebrià Montoliu, Carme
Montoriol, Magí Morera i Galícia, Alfons Par, Joan Perpinyà, Joan Puig i Ferrater, Manuel
Reventós, Salvador Vilaregut i el mateix Cèsar August Jordana;9 quant al segon, havia estat
objecte de nombroses traduccions i adaptacions des del segle xviii , a càrrec, entre d’altres,
de Josep Carner, Adrià Gual, Cèsar August Jordana, Manuel de Montoliu, Narcís Oller, Pere
Prat i Gaballí, Josep Roca i Cupull, Josep M. de Sagarra, Salvador Vilaregut i el mateix Alfons
Maseras. També Mistral havia rebut l’atenció de diversos traductors, a més del mateix
Guillem Colom, com ara Francesc Pelagi Briz, Ambrosi Carrion, Alfons Maseras, Josep Roca
i Roca, Maria Antònia Salvà, Josep Soler i Miquel, Jacint Verdaguer i Tomàs Garcés, que
precisament el 1926 ja havia publicat a l’editorial Barcino els tres primers capítols de les

6

Entre el 1907 i el 1910, la «Biblioteca Popular dels Grans Mestres» va publicar setze obres de Shakespeare

en traducció d’A. Albert Torrellas, Vicenç Caldés Arús, Carles Capdevila, Josep Carner, Josep Farran i Mayoral,
Ferran Girbal Jaume, Josep Martí Sàbat, Cebrià Montoliu, Ramon Pomés Soler, Joan Puig i Ferreter, Manuel
Reventós, Dídac Ruiz, Josep Sandaran Bacaria, Francesc Torres i Ferrer i Salvador Vilaregut.
7

Vegeu «Una nova coŀlecció de clàssics universals». La Publicitat, 17.395 (8–1–1930), p. 5; «Els Clàssics

del Món». La Veu de Catalunya, 10.703 (24–9–1930), p. 4; La Publicitat, 17.643 (28–10–1930), p. 5; La Veu de
Catalunya, 10.738 (4–11–1930), p. 4; S oldevila , Ferran. «Els Clàssics del Món». La Publicitat, 17.662 (20–
11–1930), p. 1; C ervera , Leandre. «Els Clàssics del Món». La Nau, 721 (2–12–1930), p. 1; El Matí, 527 (31–1–
1931), p. 9; «El correu de les lletres. Traduccions dels clàssics». La Nau, 764 (3–2–1931), p. 4; «Llibres. Per la
integració dels autors catalans». La Publicitat, 18.047 (14–6–1932), p. 6.
8

El Dia del Llibre es va començar a celebrar el 7 d’octubre de 1926, en commemoració del naixement de

Miguel de Cervantes, fins que l’any 1930 es va acordar canviar la data de la celebració per la del 23 d’abril.
9

Per als traductors de Shakespeare que havien treballat en la «Biblioteca Popular dels Grans Mestres»,

vegeu la nota 6.
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seves memòries amb el títol de Records d’infantesa. I, finalment, Goethe havia tingut en Joan
Maragall un introductor destacat a Catalunya, si bé se n’havien ocupat també Joan Alavedra,
Joaquim Pena, Manuel Reventós, Jeroni Zanné o el mateix Josep Lleonart.
Tanmateix, hom observava que encara mancava posar en català algunes de les obres
d’aquests autors10 i, d’altra banda, hi havia qui, com Just Cabot, advertia de la necessitat
d’actualitzar les traduccions publicades en èpoques anteriors, per tal com algunes eren in
trobables i d’altres havien estat escrites en llengua literària no fixada.11 A més, el fet d’in
corporar un escriptor estranger mitjançant una traducció homogènia facilitava al traductor
una compenetració íntima amb l’obra: així, segons Domènec Guansé, la unitat de to i l’amor
per l’autor sens dubte s’havia de reflectir en la traducció, si era deguda a una mateixa
persona;12 també ho creia així R. Montserrat, que hi afegia que, de fet, per tal de transmetre
al lector «l’escalf, la idea, la intenció de l’original», calia una «devoció indeclinable» per l’au
tor.13
Però el principal argument a favor d’aquella iniciativa era el valor que la majoria de
mitjans li atorgaven en tant que aportació cultural que havia de permetre a la literatura
catalana equiparar-se a altres literatures consolidades.14 Així, en uns anys en què la formació
humanística era considerada essencial en el procés de construcció d’un poble i en què la
consciència d’una tradició cultural estroncada a causa de les circumstàncies històriques
menava a una recerca constant de models en què emmirallar-se, diversos articulistes
celebraven l’ambició d’aquella biblioteca, no tans sols per la influència que podia exercir
en la producció literària, sinó per la funció «patriòtica»15 que acomplia contribuint a
l’educació coŀlectiva i a la consolidació de la identitat nacional, com a complement de la
tasca pedagògica que la Fundació Bernat Metge duia a terme en el camp dels clàssics grecs i
llatins, i de la tasca d’altres coŀleccions de Barcino,16 especialment «Els Nostres Clàssics» en
l’àmbit de la literatura catalana.17 Així ho exposava, per exemple, Domènec Guansé, a parer
del qual una literatura «incipient» es trobava especialment «òrfena» si no incorporava
10

Així ho remarcaven alguns diaris. Vegeu, per exemple, M. S. «Les Lletres. Obres de Molière». El Matí,

1.252 (2–6–1933), p. 8.
11

Vegeu, per exemple, C abot, Just. «Els Clàssics del Món». Mirador, 94 (13–11–1930), p. 4. Reeditat a:

C abot, Just. Indignacions i provocacions. Barcelona: Edicions 62, 1992, p. 118.
12

G uansé , Domènec. «Una nova coŀlecció de clàssics». La Nau, 685 (23–1–1930), p. 1. Vegeu també La

Veu de Catalunya, 10.492 (18–1–1930), p. 6. Vegeu també «Una coŀlecció de clàssics universals». La Veu
de Catalunya, 10.483 (8–1–1930), p. 4; G asòliba , Cecili. «Els llibres». La Nau, 801 (18–3–1931), p. 4; i, més
endavant, C ruells , Manuel. «Les “Obres Completes de Molière” a la coŀlecció “Els Clàssics del Món”». La
Humanitat (6–5–1936), p. 4.
13

Montserr at, R. «Els Clàssics del Món. Molière en català». La Publicitat, 18.236 (19–1–1933), p. 8.

14

Vegeu, per exemple, S oldevila , Ferran. «Els Clàssics del Món». La Publicitat, 17.662 (20–11–1930), p. 1.

De fet, La Publicitat assegurava que pocs països joves podien oferir, com Catalunya, coŀleccions literàries tan
importants. Vegeu «El correu d’avui». La Publicitat, 18.572 (16–2–1934), p. 2.
15

Vegeu La Publicitat, 17.643 (28–10–1930), p. 5; La Veu de Catalunya, 10.738 (4–11–1930), p. 4. Vegeu

també Morell , R. «Un conjunt orgànic de publicacions catalanes». El Matí, 1.213 (22–4–1933), p. 10.
16

Vegeu «Vida literària». La Veu de Catalunya, 10.718 (11–10–1930), p. 6.

17

Vegeu, per exemple, M. B. «Els Clàssics del Món». La Publicitat, 17.624 (5–10–1930), p. 1.
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completament els clàssics, tant els antics com els moderns, indispensables per a la forma
ció espiritual i inteŀlectual de l’home;18 i de manera semblant s’expressava Cecili Gasòliba,
que lloava des de La Nau la labor educadora de les dues empreses editorials —Barcino i
la Fundació Bernat Metge, l’existència de les quals subratllava que es devia únicament a
un esforç particular— amb la qual contribuïen al triomf de «l’inteŀlecte humà» sobre les
traces d’una «edat mitjana» que encara subsistia «sota diverses disfresses i jurisdiccions»,
una labor que havia de conduir Catalunya a «la plenitud nacional»;19 el mateix Casacuberta,
l’artífex d’aquella magna empresa, afirmava al diari El Matí que calia que els editors catalans
fossin conscients que les seves activitats havien d’«acomplir un servei d’utilitat pública» i,
per això, manifestava la voluntat de mantenir-se en la línia de les altres publicacions de Bar
cino, que aspiraven a paŀliar les nombroses necessitats insatisfetes del país.20 Precisament,
la Revista de Catalunya aplaudia la decisió de Barcino d’encetar la coŀlecció amb dos
dramaturgs universals adequats per a ocupar el buit de la tradició dramàtica recent i per a
exercir una influència decisiva en la producció teatral autòctona.21
Per alguns, com ara Leandre Cervera, la creació d’aquella nova biblioteca, el primer cas
de publicació seriada i uniforme de l’obra dels grans mestres a cura «d’especialistes no
improvisats», responia a una necessitat de «l’ambient»,22 car estava convençut que una
empresa d’aquest tipus, habitual en totes les literatures «adultes», no hauria reeixit abans,
malgrat la inquietud espiritual i la set de modernitat que Catalunya havia demostrat des
del tombant del segle, a causa de la manca de preparació tant de la classe inteŀlectual
com de la societat en general (com demostrava el fracàs de l’intent de la «Biblioteca Po
pular dels Grans Mestres» de treure a llum l’obra completa de Shakespeare), perquè en
aquells anys d’«arrauxament» només havia estat una minoria «selecta» que havia rebut
les noves influències i, sense assimilar-les, no havia passat d’un «mimetisme espiritual»
que havia provocat el distanciament entre els inteŀlectuals i el poble; en canvi, en aquell

18

G uansé , Domènec. «Una nova coŀlecció de clàssics». La Nau, 685 (23–1–1930), p. 1.

19

G asòliba , Cecili. «Els llibres». La Nau, 801 (18–3–1931), p. 4.

20

«Una gran coŀlecció d’autors clàssics». El Matí, 196 (8–1–1930), p. 7.

21

Vegeu «Traduccions». Revista de Catalunya, 64 (desembre 1930), p. 376. De fet, eren nombrosos els

comentaris apareguts en articles, o fins en estudis i assaigs, que coincidien a agermanar Shakespeare i
Molière per moltes de les seves característiques. Vegeu, per exemple, S oldevila , Carles. «Full de dietari. Dos
clàssics». La Publicitat, 17.681 (12–12–1930), p. 1; i C abot, Just. «Els Clàssics del Món». Mirador, 94 (13–11–
1930), p. 4. Reeditat a: C abot, Just. Indignacions i provocacions. Barcelona: Edicions 62, 1992, p. 118. El 1933
el mateix Joaquim Ruyra dedicava una part considerable de l’assaig que acompanyava la seva traducció
de L’escola dels marits a comparar aquests dos dramaturgs. Vegeu R u yr a , Joaquim. Molière i «L’escola
dels marits». Assaig crític sobre el teatre de Molière i traducció en vers de «L’escola dels marits». Barcelona:
Barcino, 1933, p. 2–41.
22

En aquest sentit, també Ramon Esquerra, en comentar la incitació per part de Cebrià Montoliu,

traductor de Shakespeare, a beure en fonts shakespearianes per a crear un teatre català modern, afirmava
que esqueia perfectament a la psicologia cultural d’aquell moment de la nostra història el fet de recórrer
a grans figures d’altres literatures per omplir el buit de la tradició cultural catalana estroncada. Vegeu
E squerr a , Ramon. Shakespeare a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya / Publicacions de la
Institució del Teatre, 1937, p. 141–142.
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moment la llengua i la literatura catalanes semblaven a Cervera a punt d’atènyer la plenitud
o la maduresa idiomàtica i el nivell cultural del país, molt més elevat, gràcies al «treball
reconstructiu» del llenguatge i del gust literari que havia començat al vuit-cents, i a la tasca
divulgadora d’algunes coŀleccions populars com la de L’Avenç i la de Joventut, que havien
contribuït a educar el gust general amb una oferta variada i econòmica que alternava la pro
ducció moderna i la clàssica, tant autòctona com estrangera.23
Potser a causa de la consciència d’haver assolit una maduresa idiomàtica, en uns anys
en què hom es proposava de fixar un model de llengua literària, molts homes de lletres
consideraren definitives les traduccions d’aquella coŀlecció, entre els quals Ferran Soldevila,24
R. Montserrat25 o Domènec Guansé, que advertia que havien d’esdevenir «clàssiques per
elles mateixes».26 La trajectòria dels qui havien d’encarregar-se’n ja era una garantia, com
afirmaven, per exemple, Leandre Cervera27 o Domènec Guansé, parlant de Jordana i de
Melcior Font,28 o Cecili Gasòliba, que, referint-se a Jordana i a Maseras, assegurava que eren
«creditors d’un ample vot de confiança» per a una tasca que havia de «posar-se per damunt»
de les nombroses versions anteriors.29 Certament, Barcino havia escollit professionals
experimentats: l’escriptor i gramàtic Cèsar August Jordana, que, entre altres obres, ja havia
posat en català per a la «Coŀlecció Popular Barcino» Macbeth de Shakespeare i El metge
per força de Molière (amb el pseudònim d’Arnau Bellcaire); Alfons Maseras, escriptor i
traductor prolífic la producció del qual incloïa la versió catalana d’un conjunt de rondalles
de Frederic Mistral, la del Somni d’una nit d’estiu de Shakespeare (apareguda també a la
«Coŀlecció Popular Barcino») i la de quatre peces de Molière;30 el poeta, dramaturg i filòleg
Guillem Colom, que ja havia publicat una traducció en vers de Nerto de Mistral; i, finalment,
Josep Lleonart, poeta influït per Goethe i traductor del seu Faust.
De les quatre primeres sèries programades inicialment, la de Molière fou l’única
que aparegué sencera entre el 1930 i el 1936; en canvi, la publicació de les altres quedà
interrompuda i, finalment, només veieren la llum dos volums de Mistral i quatre de
Shakespeare, mentre que la sèrie de Goethe ni tan sols arribà a encetar-se.31 Tal com
23

C ervera , Leandre. «Els Clàssics del Món». La Nau, 721 (2–12–1930), p. 1.

24

S oldevila , Ferran. «Els Clàssics del Món». La Publicitat, 17.662 (20–11–1930), p. 1.

25

Montserrat, R. «Els Clàssics del Món. Molière en català». La Publicitat, 18.236 (19–1–1933), p. 8.

26

G uansé , Domènec. «Una nova coŀlecció de clàssics». La Nau, 685 (23–1–1930), p. 1.

27

C ervera , Leandre. «Els Clàssics del Món». La Nau, 721 (2–12–1930), p. 1.

28

G uansé , Domènec. «Una nova coŀlecció de clàssics». La Nau, 685 (23–1–1930), p. 1.

29

G asòliba , Cecili. «Els llibres». La Nau, 801 (18–3–1931), p. 4.

30

Don Joan, una versió feta amb Pere Prat i Gaballí que el Teatre Íntim d’Adrià Gual havia estrenat el

1907; Tartuf, la peça amb què el 1908 Joaquim Horta encetà una «Biblioteca Molière» que només arribà a
publicar tres títols; El misantrop, un encàrrec que el 1922 li féu l’Escola Catalana d’Art Dramàtic amb motiu
del tercer centenari del naixement del dramaturg; i El vel de l’esclava, una «traducció-arreglo» d’El sicilià
que no s’edità i que es considera perduda.
31

Els números 1 i 2 de les Obres de Mistral, dos volums de Memòries i contarelles, corresponents als

números 5 i 10 d’«Els Clàssics del Món», aparegueren el 1931 i el 1933, respectivament. Els quatre volums de
les Obres de Shakespeare, corresponents als números 1, 3, 6 i 7 de la coŀlecció, contenien les peces següents:
Juli Cèsar i Antoni i Cleopatra (1930), La tempestat, L’amansiment de la fera i Els dos cavallers de Verona (1930),
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indicava el traductor de les Obres de Molière, Alfons Maseras, a la «Notícia sobre Molière»
que encapçalava les obres completes del comediògraf francès,32 l’edició no seguí l’ordre cro
nològic en què les peces originals havien estat escrites, atès que aquest ordre no establia
cap relació entre les unes i les altres, sinó que hom seguí un criteri «eclèctic», atenent més
aviat el seu contingut.33 Responent a l’afany didàctic de la coŀlecció, totes les versions, igual
que les de Shakespeare i les de Mistral, anaven precedides d’una breu nota introductòria
que iŀlustrava el lector sobre l’autor, les fonts i les particularitats de cada obra, i la seva
recepció.34
Malgrat que ja existien abundants traduccions catalanes de Molière, Maseras donava
als lectors disset obres seves per primer cop, segons que afirmava Martí de Riquer el
1936, que, de les trenta comèdies que hom podia considerar que constituïen la producció
del dramaturg francès, només en coneixia tretze de traduïdes fins aleshores, si bé moltes
repetidament, comptant tant les que havien estat empreses amb un interès més literari com
les que havien estat concebudes per a la representació.35 El mateix Maseras manifestava la
Troilus i Cressida i Timó d’Atenes (1932), i Romeu i Julieta i Oteŀlo (1932). Pel que fa a Molière, els vuit volums
de les seves obres, corresponents als números 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13 i 14 d’«Els Clàssics del Món», es distribuïren
de la manera següent: Tartuf, Don Juan i El misantrop (1930); Les trapelleries de Scapin, El casament per
força, El sicilià i L’atabalat (1931); Les dones sàvies, Les precioses ridícules, La comtessa d’Escarbanyàs i Don
Garcia de Navarra (1932); L’escola dels marits, L’escola de les mullers, Crítica de «L’escola de les mullers» i
Jordi Dandin (1932); El Senyor de Pourceaugnac, El metge per força, L’amor metge i El malalt imaginari (1934);
El despit amorós, La princesa d’Èlida i Els pretendents magnífics (1936); El burgès gentilhome, L’avar, Els
enfadosos i Sganarelle (1936); Amfitrió, Psique, Melicerta, Pastoral còmica i L’impromtu de Versalles (1936).
32

M aseras , Alfons. «Notícia sobre Molière». Dins: Molière . Obres de Molière i. Barcelona: Barcino, 1930,

p. 17–18.
33

Maseras explicava el 1934 en una entrevista el criteri que havien seguit: el primer volum contenia tres

obres fonamentals i universalment conegudes que tenien, a parer seu, lligams innegables (Tartuf, Don Juan i
El misantrop); en el segon volum, hom havia aplegat una sèrie de farses pertanyents a diverses èpoques, però
totes «reveladores de la visió còmica i de l’enginy teatral del mestre», i els volums restants contenien obres
agrupades segons la matèria tractada, com ara la gelosia, el matrimoni, temes mitològics, idíŀlics, aŀlegòrics
o pastorals, o temes de crítica social, com ara les peces en què Molière fustigava els metges i la medicina del
seu temps. Vegeu «Tot Molière en català. Interviu amb Alfons Maseras». El Matí, 1.524 (18–4–1934), p. 9.
34

Enric Gallén observa que Maseras seguí en aquestes introduccions la interpretació d’una determinada

historiografia literària francesa, especialment la de Louis Moland. Vegeu G allén, Enric. «Traduccions del
teatre clàssic francès al català (1903–1937)». Dins: L afarga , Francisco; D omínguez , Antonio (eds.), Los
clásicos franceses en la España del siglo xx . Estudios de traducción y recepción. Barcelona: PPU, 2001, p. 43–44.
35

Riquer esmentava les disset obres que Maseras havia posat per primer cop en català: Les trapelleries

de Scapin (tot i que ja n’hi havia una versió parcial del 1903 a càrrec de Carner, titulada Els volpeŀlatges de
Scapin), L’atabalat, Les dones sàvies, Don Garcia de Navarra, L’escola de les mullers, La crítica de «L’escola de
les mullers», Jordi Dandin (n’hi havia, però, dues adaptacions: una del 1901, a càrrec de Josep d’Argila i Font,
que portava per títol Pera evitar un escandol, i una altra a càrrec de Josep M. de Sagarra del 1925, El senyor
Pupurull), El senyor de Pourceaugnac (n’existien també algunes versions rosselloneses manuscrites del final
del segle xix), El despit amorós (si bé Narcís Oller el 1926 ja l’havia adaptada amb el títol de Renyines d’ena
morats), La princesa d’Èlida, Els pretendents magnífics, Els enfadosos, Amfitrió, Psique, Melicerta, Pastoral
còmica i L’impromtu de Versalles. Vegeu R iquer , Martí de. «Molière en català». Mirador, 373 (9–4–1936),
p. 5. Riquer remarcava que hom no havia inclòs en aquella edició íntegra dues de les primeres farses de
Molière, La Jalousie du Barbouillé i Le Médicin volant, l’autoria de les quals alguns crítics havien posat en
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necessitat de traduir tot el teatre del dramaturg francès, encara que ja hi haguessin altres
versions catalanes de les seves obres —algunes, a càrrec d’ell mateix: «Però convé de tenirlo tot traduït, convé d’incorporar-lo íntegrament en una edició completa que ens mostri
tots els caires del talent dramàtic del gran Poquelin».36 I és que el traductor era de l’opinió,
compartida per altres personatges destacats de les lletres i l’escena d’aquells anys,37 que el
dramaturg francès, en tant que home de teatre complet i un dels «homes-cims de les lletres
europees», podia substituir una tradició teatral clàssica i, així, convertir-se en un model i un
estímul per als autors del país per «elevar-se pel damunt de les modes efímeres» i donar a
les seves creacions «una valor d’eternitat i d’humanitat», i, alhora, influir benèficament «so
bre el tarannà del nostre poble».38
Com Riquer, el 1936, l’any en què es conclogueren les Obres de Molière, diversos crítics
expressaven la seva satisfacció de veure fet realitat aquell projecte39 i recalcaven el valor de
la incorporació d’un dels personatges més importants de la literatura universal que havia
estat el representant d’una època d’esplendor literària i havia deixat una empremta decisiva
en els dramaturgs posteriors: així ho feien, per exemple, Ramon Esquerra40 o Eugeni Cases,41
que destacava, igual que Manuel Cruells,42 el profund coneixement que Maseras tenia
tant del català com de la llengua i la cultura franceses; Ger, per la seva banda, elogiava
la «justa naturalitat» amb què el traductor anostrava l’obra del comediògraf i assegurava
que, acceptant de traduir tota la seva producció dramàtica, demostrava la devoció que li
professava i feia un gran servei tant a la literatura catalana com al públic, que podria gustar

dubte, malgrat que eren incloses en totes les edicions franceses de les obres completes del dramaturg i que,
a parer seu, li eren absolutament atribuïbles, per tal com no tan sols hi apareixien acudits que es trobaven
literalment en altres peces seves, sinó que el seu argument era «el canevas o la primera redacció» de dues
grans comèdies posteriors del dramaturg. Vegeu R iquer , Martí de. «El primer èxit de Molière». La Publicitat,
19.202 (22–5–1936), p. 2.
36

Vegeu «Una coŀlecció de grans autors estrangers». La Veu de Catalunya, 10.495 (23–1–1930), p. 5.

37

Cf. Fontcuberta , Judit. Molière a Catalunya. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005.

38

Vegeu X. «Molière en català. El que diu el seu traductor». La Veu de Catalunya, 11.566 (11–7–1933), p. 14.

Vegeu també «“Els Clàssics del Món”. Molière en català». El Matí, 429 (7–10–1930), p. 11.
39

Vegeu, per exemple, «Els Clàssics del Món». La Veu de Catalunya, 12.413 (2–4–1936), p. 7; Palma , Joan

A. «Els darrers volums de les “Obres completes de Molière». La Veu de Catalunya, 12.449 (16–5–1936), p. 8.
Fins i tot alguns diaris remarcaven el ressò que havia tingut l’aparició de les Obres de Molière en la premsa
i els cercles inteŀlectuals francesos: La Veu de Catalunya i La Nau, per exemple, reproduïen les paraules de
l’escriptor i director de la revista Comoedia Gabriel Boissy. Vegeu X. Y. Z. «De París estant. Temes a l’ordre del
dia». La Veu de Catalunya, 10.724 (19–10–1930), p. 7; «Les lletres. La traducció al català de les obres completes
de Molière». La Nau, 698 (4–11–1930), p. 4; «La traducció al català de les obres completes de Molière». La
Veu de Catalunya, 10.738 (4–11–1930), p. 4. També La Veu de Catalunya, El Matí i La Publicitat comentaven
una crítica de Pièrre-Jean Roudin al Midi de Marsella sobre aquesta edició. Vegeu «Els llibres catalans a
l’estranger». El Matí, 929 (17–5–1932), p. 9; La Veu de Catalunya, 11.204 (10–5–1932), p. 5; La Publicitat, 18.021
(19–5–1932), p. 3.
40

E squerra , Ramon. «Les lletres. Tot Molière en català». El Matí, 2.143 (19–4–1936), p. 9.

41

C ases , Eugeni. «L’anostrament dels clàssics, Molière en català». La Publicitat, 19.178 (23–4–1936), p. 2.

42

C ruells , Manuel. «Les “Obres Completes de Molière” a la coŀlecció “Els Clàssics del Món”». La

Humanitat (6–5–1936), p. 4.
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les obres del clàssic francès en un català «normal»;43 R. Montserrat, com hem dit, considerava
la seva versió «definitiva», no tan sols per la fidelitat i la correcció, sinó per la fluïdesa i
l’habilitat amb què havia sabut «transposar a la nostra llengua […] l’esperit molieresc»;44
semblantment, Joan-Antoni Palma estava convençut que Maseras era el traductor «ideal» de
Molière a causa dels seus coneixements lingüístics, i observava que havia reeixit a traslladar
amb fidelitat a la lletra i a l’esperit del text original tota la «riquesa d’enginy, d’humor, de
bona literatura i honest passatemps» que es trobava en les comèdies del dramaturg francès,
de manera que havia fet l’art de Molière «tan assequible com era humanament possible».45
No era l’únic que, davant les habituals adaptacions i recreacions d’obres dramàtiques
que s’allunyaven del text original, subratllava la fidelitat estricta que aquelles versions hi
mantenien,46 entre d’altres, el mateix Cèsar-August Jordana (amb el pseudònim de Candi
Brossa),47 malgrat la decisió de Maseras de traslladar a la prosa les peces que havien estat
escrites en vers —amb l’excepció dels ballets i de les parts líriques. De fet, Lluís Capdevila
creia que els versos de Molière, «que, més que un poeta, fou un gran home de teatre»,
eren totalment prescindibles, i que Maseras no havia desvirtuat gens la seva obra amb
aquell canvi, sinó que l’havia feta «més immediata i fàcil a la comprensió del públic» i
havia «accentuat» i «donat relleu» a situacions i personatges;48 igualment, Manuel Cruells
assegurava que «Molière, segons l’opinió general dels autors, era millor en prosa» i que,
llevat d’algun cas, els seus alexandrins guanyaven en ésser-hi traslladats; a més, considerava
que el fet de no haver de preocupar-se per la rima i el metre facilitava la «ja prou dura
tasca del traductor a trobar l’equivalent del llenguatge d’un gran autor i d’un gran autor
tan vitalment expressiu».49 Ramon Esquerra exposava una opinió semblant respecte de
les traduccions shakespearianes de Jordana, que, a parer seu, se cenyien a l’original com
poques de les anteriors, entre altres raons, perquè la prosa evitava el perill de caure en
les inexactituds que el vers imposava.50 Val a dir que és probable que Maseras i Jordana es

43

Vegeu Ger . «L’amor al llibre. Misceŀlània bibliogràfica. Molière en català». La Publicitat, 18.200 (8–12–

1932), p. 5; i Ger . «Un llibre cada dia. Obres de Molière (volum iv)». La Publicitat, 18.262 (18–2–1933), p. 3.
44

Montserrat, R. «Els Clàssics del Món. Molière en català». La Publicitat, 18.236 (19–1–1933), p. 8.

45

Palma , Joan-Antoni. «Alfons Maseras, traductor de les obres completes de Molière». La Veu de

Catalunya, 11.846 (3–6–1934), p. 9.
46

La Publicitat, per exemple, qualificava totes les versions de la coŀlecció «Els Clàssics del Món» de

«modèliques tant per la fidelitat com pel bon gust i el bell estil dels traductors». Vegeu «El correu d’avui». La
Publicitat, 18.734 (29–8–1934), p. 2. Ferran Soldevila, per la seva banda, creia que Jordana i Maseras havien
reeixit a donar les seves versions amb la màxima fidelitat. Vegeu S oldevila , Ferran. «Els Clàssics del Món».
La Publicitat, 17.662 (20–11–1930), p. 1.
47

Brossa , Candi. «Els llibres que van sortint». La Publicitat, 18.625 (19–4–1934), p. 2. Vegeu també, per

exemple, «Noticiari». La Veu de Catalunya, 11.427 (27–1–1933), p. 4.
48

C apdevila , Lluís. «Intencions. Molière en català». Meridià (30–9–1938), p. 3.

49

C ruells , Manuel. «Les “Obres Completes de Molière” a la coŀlecció “Els Clàssics del Món”». La

Humanitat (6–5–1936), p. 4.
50

Ramon Esquerra també considerava Jordana el traductor «definitiu» de Shakespeare, pel seu profund

coneixement de l’anglès i el català, i perquè aconseguia en les seves versions un equilibri entre l’erudició
que calia per a satisfer les necessitats del lector mitjà i, alhora, la «necessària dignitat literària». Val a dir que
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limitessin a aplicar un criteri editorial; tanmateix, el 1909, en una carta adreçada a la revista
Teatralia, Maseras ja justificava la decisió de traslladar els alexandrins del Tartuf a la prosa,
perquè la majoria de vegades eren «anodins, afectats y sense cura poètica».51 I, anys més
tard, en una entrevista apareguda a El Matí el 1930, el traductor insistia que el dramaturg
havia escrit algunes obres en vers constret per la moda del temps i que s’hi trobava «cohibit»,
per la qual cosa ell havia procurat mantenir més la fidelitat a l’esperit que a la lletra, atesa
la impossibilitat de ser fidel i de conservar, alhora, les «belleses de matís i d’expressió de
l’original» en alexandrins catalans.52
Precisament, a causa de la seva literalitat —d’altra banda, habitual en el cas de traduccions
d’obres completes, que acompleixen una funció exclusivament textual—, pràcticament des
del moment que sortiren a la llum els primers volums, hi hagué qui manifestà l’opinió que
tant les versions de Shakespeare com les de Molière no eren aptes per a ser representades;
així, la Revista de Catalunya assenyalava que eren «fetes amb una lloable norma de fidelitat
i de perfecció literària», però «més amb la intenció de servir als lectors, que de tenir una
eficàcia escènica»,53 mentre que Domènec Guansé, si bé valorarava la fidelitat que havia
aconseguit Maseras amb una prosa natural i una expressió gairebé sempre «gràfica i viva»
que deixava transparentar la vivacitat de les obres de Molière, li retreia un excés de «pul
critud» i d’«exactitud», «una tendència una mica academicista —imposada pel respecte—»;
amb tot, i malgrat considerar Molière tan «essencialment teatral» que creia que llegit era in
complet, era del parer que les seves versions esdevindrien representables tan sols amb uns
quants retocs.54 En canvi, Martí de Riquer, que assegurava que Maseras es mantenia fidel al
text sempre que podia reproduir-lo literalment sense deixar de donar a la traducció «una
extraordinària vivesa i gràcia», creia, com Ramon Esquerra, que aquelles versions eren
prou flexibles per a admetre igualment la lectura i la representació, i tots dos insistien en la
conveniència que es duguessin a les taules.55

també Jordana ja havia recorregut a la prosa en la seva versió anterior de Macbeth, com en les nou peces
de les obres completes de Shakespeare publicades a la coŀlecció «Els Clàssics del Món». Vegeu E squerra ,
Ramon. Shakespeare a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya / Publicacions de la Institució del
Teatre, 1937, p. 193–194.
51

Teatralia. Revista Dramàtica, 17 (6–3–1909), p. 379–380.

52

«“Els Clàssics del Món”. Molière en català». El Matí, 429 (7–10–1930), p. 11.

53

«Traduccions». Revista de Catalunya, 64 (desembre 1930), p. 376.

54

Vegeu G uansé , Domènec. «Els llibres nous. Obres de Molière, traducció d’Alfons Maseres (Els Clàssics

del Món, vol. iii)». La Publicitat, 18.200 (8–12–1932), p. 5; G uansé , Domènec. «Llibres. Els llibres nous». La
Publicitat, 18.212 (22–12–1932), p. 6; i G uansé , Domènec. «Teatre. Molière i els metges». La Publicitat, 18.756
(23–9–1934), p. 2. Vegeu també D. G. «Els Llibres». Revista de Catalunya, 73 (setembre 1931), p. 267.
55

Vegeu R iquer , Martí de. «Molière en català». Mirador, 373 (9–4–1936), p. 5; R iquer , Martí de. «El

primer èxit de Molière». La Publicitat, 19.202 (22–5–1936), p. 2; i E squerra , Ramon. «Les lletres. Tot Molière
en català». El Matí, 2.143 (19–4–1936), p. 9. Anys enrere, el 1931 La Veu de Catalunya ja proposava que es
posessin en escena El misantrop i Don Joan, en la versió d’Alfons Maseras. Vegeu La Veu de Catalunya, 11.033
(21–10–1931), p. 5.
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No tenim constància que les traduccions de Maseras s’arribessin a representar mai
en aquells anys.56 L’esclat de la guerra estroncà el projecte iniciat per Barcino el 1930
d’incorporar íntegrament a les lletres catalanes les figures més representatives de la
literatura universal i, d’ençà que l’editorial començà a reprendre de mica en mica l’activitat
el 1946, tampoc no l’ha tornat a endegar.57 D’altra banda, si bé anys més tard, especialment
a partir de la dècada dels vuitanta, diverses editorials decidiren treure al mercat les obres
completes d’algun autor estranger o una selecció de l’obra de diversos autors, encara no
ha sorgit una iniciativa com la de Barcino, i és que, en paraules de Massot i Muntaner, «ens
trobem encara amb una pila de doloroses limitacions».58
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R esum : Aquest article sobre El doctor Jivago de Borís Pasternak s’estructura en dues parts. A la primera
es fa, per una banda, un repàs sobre les vicissituds de la creació de la noveŀla de Pasternak, les
conseqüències de la seva publicació a Europa i de la concessió del premi Nobel. Per l’altra, s’exposen
les seves principals característiques ideològiques, que se centren al voltant d’unes línies temàtiques
que travessen tota la noveŀla: l’elogi a la vida, l’admiració per la natura, vista des d’una perspectiva
gairebé animista, la interpretació subjectiva i àmplia del cristianisme i la reflexió contínua sobre
l’art i el paper de l’artista. A la segona part s’ofereix una selecció de fragments de la noveŀla, elegits
tenint en compte els trets que s’han destacat a la primera part, amb les corresponents traduccions
al castellà de Fernando Gutiérrez (1958, 1993) i de Marta Rebón (2010) i al català de Joan Cornudella
(1965) i de Ricard San Vicente.
Paraules clau : El doctor Jivago, Borís Pasternak, traducció al castellà, traducció al català.
T itle : On Doctor Zhivago and its versions
A bstract : This article on Boris Pasternak’s Doctor Zhivago is divided into two parts. The first part is,
on the one hand, a review of the vicissitudes of the creation of Pasternak’s novel, the consequences
of its publication in Europe and the awarding of the Nobel Prize. On the other hand, the first part
presents the main characteristics of its ideology, which are centered around certain thematic
lines that cross the entire novel: the praise of life, the admiration for nature, seen from an almost
animistic perspective, the broad and subjective interpretation of Christianity and the continuous
reflection on art and the role of the artist. The second part offers a selection of excerpts from the
novel, chosen in view of the features that have been highlighted in the first half, with translations
into Spanish by Fernando Gutiérrez (1959, 1993) and Marta Rebón (2010) and into Catalan by Joan
Cornudella (1965) and Ricard San Vicente.
K eywords: Doctor Zhivago, Boris Pasternak, translation into Spanish, translation into Catalan.

1 Sobre El doctor Jivago
Tu ho vas ser tot al meu destí.
després vingué la guerra, la ruïna,
i molt de temps no m’arribà
de tu ni un mot, ni un signe.
I al cap de molt i molt de temps
la teva veu de nou em torba.
Llegint tota la nit ton testament,
com d’un llarg somni, vaig reviure.
 B. Pasternak , L’alba (1947)

1

L’article s’inscriu en el projecte d’investigació Traducción, recepción y literatura catalana durante el

régimen franquista (1939–1975), finançat pel MICINN (Ref. FFI2008-03522).
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La recent aparició l’any 2010 d’una nova traducció, la primera directa del rus al castellà, de
la noveŀla de Borís Pasternak El doctor Zhivago,2 realitzada per Marta Rebón, ens permet fer
una comparació entre aquesta nova edició i les dues anteriors, la castellana de Fernando
Gutiérrez, editada el 1959, i la catalana de Joan Cornudella, de 1965. Però abans heus aquí
una breu aproximació a l’obra.

*

*

*

El doctor Jivago (1955) és una noveŀla capital per al mateix autor, Borís Leonídovitx Pasternak
(1890–1960), a la gestació de la qual va consagrar gran part de la seva vida. Però sobretot
ho és per a la literatura russa, ja que és, justament, el pont que uneix amb la literatura del
passat la naixent literatura crítica i lliure del «Desglaç».
És una obra lliure, fruit d’una impenitent reflexió sobre la vida d’una generació forjada
abans de la revolució, però educada i alimentada per l’experiència soviètica. És alhora una
reflexió de l’autor sobre l’art, sobre la vida que a través de l’art se’ns mostra immortal, i
sobre ell mateix, Pasternak, i el seu món, que va recrear per mostrar el seu credo poètic i
religiós i la seva fe en l’home.
Pel seu llenguatge, pel seu pensament, fins i tot per les referències culturals i religioses, la
noveŀla establia un pont d’unió entre la renaixent literatura soviètica i, d’una banda, l’obra i
el pensament de la inteŀliguèntsia del segle passat —els «clàssics russos», el «Segle d’Argent»
i l’avantguarda russa— i, d’altra banda, la cultura i la literatura europea occidental, que
Pasternak coneixia i sentia.
Abans de comparar alguns fragments de les tres edicions, ens aturarem en les vicissituds
internes i els esdeveniments històrics que van rodejar la creació de l’obra. Com va sorgir
l’impuls creador i com es va forjar el projecte literari de Pasternak: el «llarg itinerari d’El
doctor Jivago». I després ens aproximarem al món espiritual de l’obra.

1.1 El llarg itinerari d’El doctor Jivago
Passaven pel Kamerguerski. Iura es va fixar en una obertura negra formada per la
calor a la crosta de glaç d’una finestra. A través d’ella es filtrava la llum d’una espelma
que arribava fins al carrer quasi igual que una mirada, com si la flama observés amb
curiositat els vianants i n’esperés un. «Damunt la taula crema una espelma. Crema
una espelma», va murmurar Iura dins seu el començament d’alguna imatge confusa,

2

Per a la transcripció dels noms propis russos utilitzem el sistema d’Helena Vidal acceptat per l’IEC (1996)

«Proposta de transcripció i transliteració dels noms russos al català» (Documents de la Secció Filològica iii.
Barcelona: 1996, pp. 55–89). Tanmateix, a les citacions d’obres traduïdes conservem la transcripció que
utilitza cada traductor en els seus textos.
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encara no formada, amb l’esperança que la resta vingués per si sola. Però no va venir.
(Pasternak 1990: 96–97)3
Iura pensava bé i escrivia molt bé. Des dels anys del gimnàs somniava amb la prosa,
amb un llibre sobre la seva vida, en el qual, a manera d’amagats nius explosius, pogués
introduir allò més torbador que hagués tingut temps de veure i de repensar. Però
encara era massa jove per un llibre com aquell, i en lloc d’això se’n sortia escrivint
versos, com un pintor que es passés la vida pintant esbossos per un projectat gran
quadre. (Pasternak 1990: 79)

Com en altres casos d’escriptors del Desglaç, a l’obra de Pasternak són presents moltes
referències a la pròpia experiència vital de l’autor. Una d’elles és l’aspiració del jove Iuri
Jivago —l’heroi de la noveŀla, a través del qual sent, pensa i parla l’autor— de dedicar-se a
la prosa.
Des de la seva joventut, Pasternak, «juntament amb la poesia, treballava la prosa, que era
precisament el que l’escriptor considerava, en contra de la idea que es tenia d’ell, la tasca
principal de la seva vida» (Boríssov 1988: 205). Iuri Jivago, com Pasternak, compara la prosa
amb els grans quadres, dels quals les poesies eren els esbossos.
Ja als anys 1909–1910 el jove Pasternak prova d’endinsar-se en la prosa i inicia la successió
d’intents fallits d’escriure una noveŀla. L’hivern de 1917–1918 Pasternak comença a escriure
Tri ímeni (Tres noms), que el 1921 no va passar de ser l’inici de l’obra Detstvo Liúbers (La
infància de Liúbers). L’esplèndida narració, malgrat que va ser ben rebuda per la crítica, no
va tenir continuïtat i es va quedar en un subtil i poètic relat sobre la imperceptible arribada
a l’adolescència d’una noia, Génia Liúbers.
No obstant això, ja el 1918 va aparèixer un fragment de la noveŀla Bezliúbie (Desamor), en
la qual es perfila un dels temes presents en l’obra del poeta i en El doctor Jivago: la fidelitat
a la vida i l’obsessió pel pensament metafísic, per l’aproximació a l’esperit a través de l’art.
La noveŀla va restar inacabada, com tampoc no van passar de ser fragments d’una noveŀla
inconclusa els publicats el 12 de juny de 1922 a la revista Moskovski ponedélnik.
Acabada la noveŀla en vers Spektorski (1931), Pasternak va sentir la necessitat de traslladar
els elements més pròpiament narratius de l’obra a la prosa, d’unir prosa i poesia perquè
considerava que la poesia no donava cabuda al que volia expressar.
El 1933, any en què se li va prohibir la publicació d’El salconduit, Pasternak fa un nou intent
d’escriure una noveŀla sobre el destí de la seva generació, sobre el temps únic, majestuós i
cruel, que els havia tocat viure. Però arribarà l’any 1934. Óssip Mandelxtam és detingut per
escriure una poesia aïrada i «ofensiva» sobre Stalin, que Pasternak va considerar —i així ho
va comunicar, segons algunes fonts, al poeta— com un fet del tot aliè a la literatura. Fet que
no impedirà que Pasternak surti en defensa de Mandelxtam quan aquest és empresonat i
deportat.
3

Si no s’indica el contrari, la traducció de les citacions és de Ricard San Vicente.
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Aquell mateix any se celebra el Primer Congrés d’Escriptors de l’URSS. En el congrés, en
el qual Pasternak és escollit membre de la direcció de la Unió d’Escriptors, es consolida
«la nova visió del món a la literatura», el «realisme socialista», i s’organitza des de l’Estat,
s’uniformitza el món literari. De tot això, Pasternak n’era conscient. Però encara lluita,
intervé en el Congrés i expressa l’actitud de l’artista enfront de l’ascendent falsedat,
servilisme i hipocresia, enfront de la por.
Amb aquestes paraules, Pasternak va cloure la seva intervenció:
Hi ha normes de conducta que alleugeren a l’artista la seva feina. Cal emprar-les.
Heus-ne aquí una d’elles.
Si a algú de nosaltres li somriu la sort, benvinguda sia, però que aquesta ens allunyi
de la riquesa que buida l’home. «No ens separem de les masses» —diu en aquests casos
el partit. Jo no he conquerit de cap manera el dret d’emprar les seves expressions. «No
sacrifiqueu la vostra persona per la vostra posició» —diré jo exactament en el mateix
sentit que ho diu el partit. Atès l’enorme caliu amb el qual ens envolta el poble i l’Estat,
és massa gran el perill de convertir-nos en sàtrapes socialistes. Quant més lluny millor
d’aquest afalagament en nom del seu directe origen, en nom del gran amor, efectiu i
fructífer a la pàtria. (Boríssov 1988: 207)

A finals d’any és assassinat el cap del partit a Leningrad S. M. Kírov, mort que farà esclatar
les repressions del 36 i del 37.
El 1935 Pasternak viatja a París per participar en el Congrés d’Escriptors per la Defensa de
la Cultura. El preu del viatge, el preu per poder sortir a l’estranger, però com a hostatge, com
a falsa mostra de la llibertat al seu país, Pasternak el paga amb una profunda crisi moral
i física. Li és impossible escriure res important, concentrar-se en la seva obra. Ni el seu
entorn ni el seu estat anímic li ho permeten.
Per viure, per «guanyar-se la vida», només pot traduir, activitat que l’acompanyarà
sempre (però no només, com deia l’escriptor, per «guanyar-se un sou»: les traduccions de
Pasternak són una mostra del seu art poètic), i que omplirà els seus silencis obligats.
Els amics cauen, desapareixen. Són els anys de la lluita contra els formalistes (1936), i de
l’extermini, de vegades capriciós, de tot corrent no fidel a les directrius del partit. Són anys
on cada cop es fa més difícil respirar, però dels quals ell surt indemne, almenys físicament.
Aquest serà un dels motius per escriure la noveŀla: el deure amb la seva generació, com un
acte d’expiació per no haver seguit la mateixa sort de molts dels seus companys, per haver
sobreviscut. «Justament l’any 36 —recorda vint anys després—, quan van començar aquells
horrorosos processos […], tot es va trencar dins meu, el desig d’unir-me amb el temps es va
convertir en una resistència contra ell, actitud que jo no amagava» (Ivínskaia 1978: 96).
Fins aleshores encara respectat, des de l’any 36 serà durament criticat. En cartes i en
converses de l’època, Pasternak es lamenta de la seva situació. No se’l publica, i ni les
circumstàncies polítiques ni les personals li permeten realitzar allò que de manera
recurrent intenta sense èxit: escriure la seva prosa.
ANUARI TRILCAT [ISSN 2014-4644] 1 · 2011

[186–246]

I. GARCIA I R. SAN VICENTE · SOBRE EL DOCTOR JIVAGO I LES SEVES VERSIONS

190

A finals dels anys 30 es produeix un intent més: Zapiski Pàtrika Jívulta, manuscrit que
va desaparèixer en un incendi el 1941. Segons testimonis, en la incipient obra apareixien
ja les idees generals de la futura noveŀla; fins i tot s’insinua el cognom del protagonista —
que evolucionarà de Purvit (del francès «pour vie») a Jívult («jiv», ‘viu’, en rus) i a Jivago—,
referència a la vida, a la immortalitat de la vida, la idea central de tota l’obra de Pasternak.
«L’art sempre, sense descans, està ocupat en dues coses. L’art medita incansablement sobre
la mort i amb això crea incansablement vida» (Pasternak 1990: 107).
Es construeix la trama: la infància òrfena de Iuri, la relació amb Tònia, amb qui creix a
la mateixa casa i amb qui es casarà. L’atracció amorosa vers Istòmina (la futura Lara), el
temps de la Gran Guerra, la revolució, la guerra civil i els anys de la NEP. Però un altre cop
el projecte fracassa; es produeix una altra crisi que només la guerra li permetrà superar: el
poble, novament com a la revolució, torna a respirar, a sentir-se unit.
És sorprenent [comenta un personatge sobre aquell temps —RSV]. No només pel que
fa al teu destí, que vas ser als camps, sinó si ho comparem amb tota la vida passada
dels anys trenta, fins i tot estant lliure, fins i tot en la calma de l’activitat universitària,
dels llibres, dels diners, de les comoditats, la guerra va representar una tempesta
purificadora, un corrent d’aire fresc, un respir d’alleujament. […] Quan va esclatar la
guerra, els seus horrors reals, el perill real i l’amenaça real de la mort van ser un bé si
ho comparem amb la inhumana tirania de la invenció i ho van ser perquè van limitar el
poder màgic de la lletra morta. (Pasternak 1990: 586–587)

Com en els anys joves, Pasternak recupera l’alè, però no per gaire temps… La victòria
ressuscita les esperances que comenci una nova època, un renaixement de la vida. Però
l’adveniment d’uns nous temps no es veu confirmat pels fets; la premonició de la nova època,
com ja hem dit, més aviat neix en la imaginació i en els desitjos del poble dessagnat, exhaust,
però ple de joia pel triomf. L’escriptor, com Gordon i Dúdorov —els dos personatges que
clouen la noveŀla— intueix una nova esperança, que es troba més enllà del temps, més enllà
de si mateix:
Encara que el clar en el camí i l’alliberament, que ells esperaven després de la guerra,
no van arribar juntament amb la victòria, com hom pensava; de tota manera, l’anunci
de la llibertat es respirava en l’aire tots els anys de la postguerra, constituïa el seu únic
contingut històric.
Als amics al costat de la finestra, ara envellits, els semblava que aquesta llibertat
de l’ànima havia arribat, que justament aquella tarda el futur s’havia estès a baix,
als carrers, que ells mateixos havien ingressat en aquest futur i des d’aleshores s’hi
trobaven. La tranquiŀlitat feliç i entendridora sentida per aquella santa ciutat i per tota
la terra, pels participants en aquesta història que van sobreviure fins aquella tarda i
pels seus fills, els penetrava i els embolcallava en la música silenciosa de la felicitat
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que s’estenia lluny al voltant. I el llibre, a les seves mans, semblava que sabia tot això i
donava als seus sentiments força i confirmació. (Pasternak 1990: 599)

L’any 45 es produeix el desengany definitiu de Pasternak. Pasternak deixa d’esperar,
d’ansiejar no perdre el tren del temps, i s’enfronta amb ell, aquesta vegada per sempre. El
1956, escriu sobre aquell temps:
[…] quan després de la magnanimitat del destí, reflectit en el fet de la victòria, una
victòria, és cert, comprada a tan alt preu, quan després d’aquesta generositat dels fats
històrics, van tornar a les crueltats i a les sortides comparables amb els més feixucs i
tenebrosos anys anteriors a la guerra, vaig experimentar per segon cop (després del 36)
un sentiment de rebuig trasbalsat enfront de l’ordre creat, d’un rebuig encara més fort
i categòric que el primer cop. […]
Això és molt importat pel que fa a la formació de les meves idees i a la seva veritable
naturalesa. (Ivínskaia 1978: 96)

En resum, l’any 1945 es creen les condicions per emprendre, ara ja definitivament, el
projecte de la gran obra en prosa que ha intentat escriure tantes vegades. Madura —després
de molts fracassos— el seu estil narratiu (encara que fins després d’acabar la noveŀla no en
queda mai satisfet), madura —després de molts desenganys— la seva concepció del període
vital i moral que ha viscut (i al qual ha sobreviscut). Per fi es produeix el capgirament que
ell esperava, que ell escoltava atentament en la seva ànima i —en paraules de Mandelxtam—
en el «soroll del temps» que el rodejava. I l’escriptor expressa el seu «desig d’acabar de dirho tot fins al final i valorar la vida en l’esperit incondicional d’altres temps, sobre els seus
fonaments més amplis. […] I —oh, felicitat!— el camí de retorn va quedar tallat per sempre»
(Boríssov 1988: 222).
L’any 1946 es produeix la crítica a les revistes literàries Zvezdà i Leningrad per publicar
les obres dels «emigrants interiors» Zóixenko i Akhmàtova. A. Fadéiev, aleshores el cap de
la Unió d’Escriptors (el conseller d’Stalin sobre qüestions de literatura, que se suïcidarà
després del XXè Congrés), acusa Pasternak de ser un autor «carent d’idees, allunyat de
la realitat soviètica […], que no reconeix la nostra ideologia» (Fadéiev 1947). Però l’autor,
malgrat tot, alliberat d’altres «allunyaments» imposats, s’entrega a la seva obra, fins i tot
pensa acabar la noveŀla en uns quants mesos.
A l’octubre escriu a la seva amiga O. M. Frejdenberg:
De fet és el primer treball de debò que faig. Hi vull mostrar la imatge històrica de Rússia
en els últims quaranta-cinc anys, i al mateix temps, amb totes les cares de l’argument
—un argument feixuc, trist i treballat amb detall, com idealment passa a Dickens i
Dostoievski—, aquesta obra serà l’expressió de les meves idees sobre l’art, sobre els
Evangelis, sobre la vida de l’home a la història i sobre moltes altres coses. (Boríssov
1988: 226)
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Els atacs a l’autor prossegueixen i tothom pensa que Pasternak està condemnat, el telèfon
deixa de sonar. I si el nom del poeta apareix a la premsa és per rebre el just càstig dels homes
conscients. El 21 de març de 1947 el «company de ploma» A. Surkov escriu a Kultura i jizn
sobre la poesia de Pasternak, tot acusant el silenciat escriptor per la seva «visió reaccionària
i difamatòria» amb la qual no podia de cap manera conciliar-se la literatura soviètica.
Article —de fet, denúncia pública— escrit en l’inequívoc to de les purgues dels anys 30.
Les dificultats econòmiques obliguen l’escriptor a abandonar la seva obra —aleshores
s’anomena Assaig d’un Faust rus o Dels papers inèdits de la família Jivago— i dedicar-se a les
traduccions. Novament A. Fadéiev, al XI Plenum de la direcció de la Unió d’Escriptors, en
el seu informe «Els nostres adversaris ideològics» (juny del 1948), ataca durament el mut
comportament de Pasternak, al qual aquell mateix any li destrueixen una edició ja impresa
d’una selecció de les seves obres. Al final de juny d’aquest any ja ha acabat el manuscrit
definitiu del primer llibre. Però, com havia passat abans de començar a escriure l’obra amb
la traducció de Hamlet, les circumstàncies i tal vegada també l’atractiu del tema obliguen
Pasternak a traduir el Faust de Goethe. Mentre penetra en el món faustià i trasllada a
un món aliè al de Goethe un univers molt pròxim a ell mateix, al seu voltant bramen els
fustigadors de cosmopolites, formalistes i poetes estetitzants. En aquest sentit, la popularitat
de Pasternak a Occident no afavoria la seva sort a l’interior del país.
Pasternak sent palpablement que la seva vida en llibertat i, per tant, la seva obra poden
estroncar-se en qualsevol moment, i té pressa per acabar-la. Però el cop que tothom esperava
no va caure sobre ell sinó sobre la seva amant (musa d’El doctor Jivago i inspiradora del
personatge de Lara, o, segons altres, més aviat l’encarnació posterior del personatge), O.
Ivínskaia, que va ser detinguda el 1949. No obstant les dificultats i tragèdies, el 1950
Pasternak tradueix Macbeth, la segona part de Faust i prossegueix la seva interminable obra.
El 1951, amb els honoraris de les seves traduccions, pensa donar un cop definitiu a la noveŀla,
però el 1952 sofreix un atac de cor que el priva de qualsevol activitat. Al començament
del 1952 ja s’ha recuperat; la malaltia que ha debilitat el seu cos l’ha enfortit en les seves
conviccions. El 17 de gener de 1953 escriu a Nina Tabidze, amiga de l’escriptor i dona d’un
poeta amic empresonat:
He sobreviscut, sóc a casa… Quan allò em va passar [l’infart —RSV] i se’m van endur,
i vaig passar cinc hores de la tarda, primer a la sala de recepció i després la nit, a un
passadís d’una clínica com qualsevol altra de la ciutat, enorme i plena de gom a gom,
en els intervals quan no perdia el coneixement o no em venien accessos de nàusees i
vòmits, m’envaïa tal sensació de pau i de beatitud! […]
El moment que semblava l’últim de la meva vida va ser quan més que mai volia parlar
amb Déu, beneir el que veia, copsar-ho tot i gravar-ho. «Senyor —murmurava jo— et
dono gràcies perquè has fet les tintes tan espesses, perquè has fet la vida i la mort tal
com són, perquè la teva llengua és la grandesa i la música, perquè m’has fet artista,
perquè la creació és la teva escola, perquè tota la vida m’has preparat per a aquesta nit».
ANUARI TRILCAT [ISSN 2014-4644] 1 · 2011

[186–246]

I. GARCIA I R. SAN VICENTE · SOBRE EL DOCTOR JIVAGO I LES SEVES VERSIONS

193

I jo m’omplia de goig i plorava de felicitat. (Boríssov 1988: 239–240)

El 5 de març de 1953 mor Stalin i aquell estiu és per a Pasternak un nou renaixement. Vol
acabar com sigui i, encara que a la seva correspondència comenta que poca cosa ha canviat,
en altres cartes comenta que des que va escriure La infància de Liúbers no recorda haver
sentit tal impuls creador. A la tardor del mateix any és alliberada Olga Ivínskaia. L’any
següent, a la revista Znàmia (núm. 4 de 1954), es publiquen algunes de les poesies de la
noveŀla i per primer cop apareix citat el títol: El doctor Jivago (motiu d’orgull i satisfacció per
a l’autor). Pasternak conclou definitivament el seu manuscrit el 10 de desembre de 1955, i
aquell hivern mateix ofereix la seva noveŀla a les redaccions de les revistes Znàmia i Novi
mir.
La història i les dramàtiques vicissituds que envoltaren l’edició de la noveŀla a l’estranger,
amb l’explosiva concessió del premi Nobel, l’any 1958, a l’escriptor, són fets prou coneguts.
Oferim breument, no obstant això, alguns trets d’aquesta lamentable història, més fruit, al
nostre entendre, de la humiliació que van sentir les autoritats pel fet de la concessió del
Nobel, que no pas pel contingut i repercussions possibles en els lectors de la noveŀla. Una
còpia del manuscrit arriba a mans de G. Feltrinelli, qui, en una carta enviada a l’autor,
expressa la seva voluntat de publicar en italià la noveŀla. Pasternak accepta l’oferta, atès que
abans coneix la negativa de les revistes esmentades que es publiqués l’obra. Només informa
a l’editor italià que si la seva publicació a l’URSS, promesa a moltes revistes, s’endarrereix
i ell se’ls avança, la situació per a Pasternak serà tràgicament difícil, com així va ser. Les
revistes, com hem dit, refusen la publicació de l’obra. No obstant això, per part de la Unió
d’Escriptors es fan tots els passos per tal de recuperar el manuscrit de les mans de Feltrinelli.
Ja el 20 d’agost de 1957, Pasternak, preveient la tempesta que s’acosta, escriu a les
autoritats polítiques i «literàries» una carta en resposta a l’actitud negativa respecte a la
noveŀla:
La gent èticament escrupolosa mai no està satisfeta de si mateixa, lamenta haver fet
moltes coses, se’n penedeix i se’n sent culpable. L’únic fet del qual no em penedeixo
en absolut és haver escrit la meva noveŀla. He escrit allò que penso, i fins al dia d’avui
continuo pensant el mateix. Potser ha estat un error no haver-la ocultat a segons qui. Els
puc assegurar que l’hauria amagat si l’hagués escrit pitjor. Però la noveŀla ha superat
els meus somnis, perquè la força se’ns dóna des de dalt, per tant el destí que li espera
no depèn de la meva voluntat. I no hi intervindré. Si haig d’expiar la veritat que jo sé
amb el patiment, això no em vindrà de nou, i estic disposat a acceptar-ne qualsevol.
(Boríssov 1988: 246)

El 23 de novembre El doctor Jivago va aparèixer en l’edició italiana. Pasternak, no obstant
això, va continuar intentant que l’obra s’edités a l’URSS, sense cap èxit. Les autoritats van
refusar-la, però van mantenir quasi un any de silenci total. Però el 23 d’octubre de 1958
l’Acadèmia de Suècia va concedir a Pasternak el premi Nobel de Literatura. Pasternak
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contestà amb un telegrama: «Infinitament agraït, commogut, orgullós, sorprès, torbat»
(Ivínskaia 1978: 242).
La primera reacció va arribar al cap de dos dies, amb una carta de la redacció de
Literatúrnaia gazeta, acompanyada d’una declaració de la redacció de la revista Novi
mir. Els dos textos inauguren una campanya lamentable pel seu nivell «dialèctic», però
carregada de perills per a Pasternak i el seu entorn. Raons per les quals l’escriptor es veu
obligat a renunciar al premi. Però, a més, Borís Pasternak no va poder suportar aquest cop,
i va morir al cap de poc temps: la nit del 30 al 31 de maig de 1960, com anunciaven les
notes manuscrites aparegudes en algunes estacions, tot recordant «un dels grans poetes del
nostre temps».
A la mort de Borís Pasternak, Anna Akhmàtova, com ell, poeta i escriptora compromesa
amb el seu temps i amb l’art, va escriure aquests versos:
Callà ahir la irrepetible veu,
i ens deixà qui amb el bosc parlava.
Es convertí en vida que l’espiga dóna,
o en la fina pluja, que ell cantà…

1.2 Sobre El doctor Jivago
La impressió que domina tota l’obra és la de vida. El doctor Jivago és un homenatge a la vida
i en aquest sentit es pot parlar d’una obra panteista, on Pasternak «anima», dóna ànima a
tots els seus personatges, els homes i la natura. En sintonia amb la tradició cultural russa,
Pasternak fa participar en la seva obra totes les forces que «animen» la història. Sembla
que el desig de l’autor sigui ressuscitar el temps passat, reviure, immortalitzar la vida amb
l’art de la literatura. Però a diferència del panteisme rus, d’arrels animistes encara presents
en la cultura i la literatura russes actuals, el panteisme poètic de Pasternak poua més en la
filosofia occidental i en les arrels cristianes: la vida és expressió d’una voluntat superior de
la qual els homes ignorants, errats i, de vegades, simplement innocents, s’allunyen. De fet,
totes les idees religioses de Pasternak són molt personals, alienes a qualsevol dogmatisme
i fruit de la seva intuïció poètica. Això es pot veure en la idea d’immortalitat de Iuri Jivago,
que l’associa amb el record:
L’home en els altres és justament l’ànima de l’home. Això és el que és vostè; amb això
ha respirat i ha alimentat sempre la seva consciència. Amb la seva ànima, amb la seva
immortalitat, amb la seva vida en altri. I bé? Vostè ha estat en els altres i en els altres
restarà. I tant li fa si d’això en diran memòria. Això serà vostè després d’entrar a formar
part del futur. (Pasternak 1990: 81–82)
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La vida de l’home perdura en el record dels altres. I, per tant, el record suprem serà l’obra
d’art, que immortalitza la vida. Quelcom semblant es pot dit del «miracle» del naixement i
de la concepció que, per a Iuri Jivago, és virginal en totes les dones: «Sempre m’ha semblat
que cada concepció era pura, que en aquest dogma referent a la Mare de Déu s’expressa la
idea general de la maternitat» (Pasternak 1990: 329).
Perquè la creació de vida no pot ser mai impura, perquè és fruit de l’amor. L’amor és el
gran motor de la vida, el que la fa possible i immortal. L’amor conforma la Natura i deixa
lloc als homes per a viure-hi. L’home s’integra a la Natura a través de l’amor i expressa
aquest amor a través de l’art. L’art és una expressió d’aquest amor. La mateixa revolució
és una mostra de les forces teŀlúriques de la Natura, de la vida. Pasternak compara el
cataclisme revolucionari amb una tempesta, amb una apocalipsi, amb l’esfondrament d’un
món amb totes les seves arrels socials, culturals i individuals, de les quals els personatges de
la noveŀla són el testimoni i el record. Però els autors de la revolució —els seus protagonistes
i conductors— ignoren les lleis de la vida, es converteixen en éssers fanàtics, en uns
mecanismes entregats a si mateixos, en locomotores sortides dels rails. Llavors la vida,
un univers sense barreres i amb moviment propi, se’ns presenta, per una banda, com un
gran corrent incontrolable que uns homes han intentat dirigir segons la seva pròpia lògica;
per l’altra, com l’impuls vital, la força que permet viure els homes com Jivago al marge
del «sortilegi de les paraules mortes», al marge d’un curs anihilador, refugiats en la màgica
música de la vida, de la Natura i de la llibertat de l’ànima. Jivago, com Pasternak, sublima
la vida eternament animada de la Natura; hi ha pàgines senceres consagrades a l’adoració,
a l’exaltació poètica de la Natura que parla, plora, canta, s’expressa a través de l’escriptor.
En la literatura russa, on la natura és molt present i activa, potser només Turguénev (i tal
vegada també A. Txékhov a L’estepa) s’ha acostat —encara que sense la identificació mística
de Pasternak— a aquesta intuïció artística del paisatge, que respira amb els protagonistes i
dóna vida a l’obra.
Amb Jivago, Pasternak construeix una religió de la vida, una visió poètica del curs vital
que és per a ell miraculós i sorprenent. Perquè allò que és sublim només pot manifestarse de manera del tot inesperada, d’aquí l’interès per la revolució, una explosió sublim i
inesperada, i per la casualitat i l’encontre casual, tema que es converteix en un recurs que
estructura tota la noveŀla. Segons Pasternak, només allò que és miraculós pot iŀluminar amb
un esclat sobtat l’enigma de la vida. I què hi ha de més miraculós i sorprenent que el mateix
art, l’art veritable: l’únic vehicle per comunicar-se amb el món, amb els altres i amb Déu.
Recordem els pensaments de Iura Jivago després de la mort d’un ésser estimat:
Iura anava tot sol, amb pas lleuger s’avançava als altres i de tant en tant s’aturava a
esperar-los. En resposta a la buidor produïda per la mort en la gent que caminava
lentament al seu darrere, ell hauria volgut, amb el mateix impuls invencible amb el qual
l’aigua, fent remolins, es precipita a les profunditats, somiar i pensar, treballar sobre
les formes, crear bellesa. Ara, com mai abans, veia ben clar que l’art sempre i sense
remissió està dedicat a dues coses. L’art medita sense parar sobre la mort i amb això
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crea constantment vida. El gran art, l’autèntic, és aquell que s’anomena l’Apocalipsi de
Sant Joan i aquell que el continua escrivint. (Pasternak 1990:107)

Per tant, en l’art es perpetua l’artista i el món que crea. Si la noveŀla és una recreació de la
vida, Iuri Jivago és una reencarnació de Pasternak, és allò que Pasternak hauria volgut ser
i és a la noveŀla. És el fruit del deure contret amb la seva generació, és la meditació sobre la
seva pròpia vida i sobre les seves vivències reals i imaginades. Però és, sobretot, una obra
artística fruit del desig d’immortalitzar un temps i uns homes que van desaparèixer sota la
inhumana tirania de la invenció, com deia el propi Pasternak. Per això, al marge de la lírica
sublim del text literari, El doctor Jivago és alhora una recuperació i un pont. La recuperació
d’una pulsió ètica present en la literatura russa del segle passat, i un pont d’unió amb la
literatura inconformista del «Desglaç»: «Es pot dir sense exagerar que El doctor Jivago ha
estat el punt de partença de la literatura no conformista que s’ha desenvolupat durant els
vint anys següents. Ha obert el camí del “samizdat”» (Zamoyska 1979: 412).
El moment històric que va viure Pasternak i la seva generació —a cavall entre un passat
socialment injust, però culturalment ric i ple d’esperances i un present condemnat a
desaparèixer— obliga el poeta a escriure la seva obra més important: el gran quadre, del
qual la seva poesia n’eren els esbossos, i l’obliga a escriure-la pel deure ètic de dir la veritat,
fins i tot al preu de la persecució i el càstig. Però a més, a través d’aquest gran quadre sobre
una època, sobre uns homes, Pasternak modela tota la seva visió del món, la Natura com a
expressió de la vida, l’amor com a l’esperit de la vida, i l’art, religió de l’artista que li permet,
per la intuïció de la bellesa, immortalitzar la vida, el món. Si la Natura participa en la vida
dels herois i alhora expressa llurs sentiments, l’amor és el portador de vida, un sentiment i
una força elemental que o es fa vida en la concepció o es fa art en la inspiració. Finalment,
l’art és un do diví quan és autèntic i, per ser-ho, deixa de pertànyer a l’autor:
Després de dues o tres estrofes vessades fàcilment i unes quantes comparacions que
fins i tot el van sorprendre, el treball es va apoderar d’ell i va experimentar l’arribada
d’allò que s’anomena inspiració. Aleshores l’equilibri de les forces que regeixen la
creació sembla que es capgirin. La primacia no la rep l’home i l’estat de la seva ànima,
per al qual ell cerca una expressió, sinó la llengua amb la qual ho vol expressar. La
llengua, la pàtria i el recipient de la bellesa i del sentit comença a pensar sola i a parlar
per l’home, i tot es converteix en música, però no en el sentit de la sonoritat auditiva
externa sinó de la impetuositat i el vigor del seu corrent interior. Aleshores, com la mola
rodolant del torrent, que amb el seu propi moviment poleix les roques del fons i fa girar
les rodes dels molins, la llengua mateixa, que brolla amb la força de les seves pròpies
lleis, crea en el seu camí, de passada, la mesura i el ritme, i mil altres formes i creacions
encara més importants, fins aleshores desconegudes, ignorades i innominades.
En aquells moments Iuri Andréievitx sentia que la feina principal no la realitzava ell
sinó allò que era per sobre seu, que des de dalt el dirigia i que justament era l’estat del
pensament i de la poesia del món i allò que li era destinat en el futur, el següent pas en
ANUARI TRILCAT [ISSN 2014-4644] 1 · 2011

[186–246]

I. GARCIA I R. SAN VICENTE · SOBRE EL DOCTOR JIVAGO I LES SEVES VERSIONS

197

l’ordre establert que li tocava fer en el seu desenvolupament històric. I ell només se
sentia el pretext i el punt de suport perquè la poesia es posés en moviment.
S’alliberava dels retrets contra ell mateix, del seu propi descontentament, i la sensació
de la seva petitesa l’abandonava per un temps. Girava el cap. Mirava al seu voltant.
Veia els caps de la Lara i Kàtenka adormides sobre els coixins blancs com la neu. La
netedat de la roba, la netedat de l’habitació, la netedat dels seus perfils, que es fonien
amb la netedat de la nit, de la neu, de les estrelles i la lluna en una sola i homogènia
onada que travessava el cor del doctor, tot allò el feia plorar d’una joia immensa pel
sentiment de netedat triomfant de l’existència.
«O Déu meu! Senyor!» —podia murmurar aleshores—. «I tot això és per a mi!» Per què
tanta cosa per a un ésser com jo?! Com m’has permès acostar-me a Tu, com m’has deixat
arribar fins a aquesta inestimable terra teva, sota aquests estels, als peus d’aquesta
dona insensata, silenciosa, despreocupada i adorable? (Pasternak 1990: 507–508)

Aquestes serien les tres grans muses de l’obra de Pasternak: VIDA, AMOR I ART, les tres
essències, els tres eixos del món existencial, del món del pensament i del sentiment, sobre
els quals gira alhora la vida i l’obra literària de Pasternak. Tres essències que es fonen en la
visió històrica i espiritual de Déu, del seu propi —etern, amant i poètic— Déu.

2 Sobre la història de les versions d’El doctor Jivago
Quan es vol parlar d’alguna de les traduccions d’El doctor Jivago, cal tenir present dos factors
que en determinen el resultat: per una banda, la complexa història de la publicació i difusió
de l’obra, i per l’altra, i potser més important, la dificultat de traslladar l’estil de la prosa
poètica de Pasternak, l’aspecte més interessant de la noveŀla des del punt de vista literari.
En aquest article oferim un resum del periple que fan els manuscrits russos de la noveŀla i
després, analitzant un breu fragment, esperem mostrar la dificultat de la traducció.
A partir de 1956, després del XX Congrés del Partit, Pasternak creu possible que la seva
noveŀla vegi la llum; com ja hem comentat, l’envia a les editorials soviètiques Novi Mir i
Znàmia, però també intenta fer-la arribar a l’estranger. Pasternak entrega el manuscrit a
cinc persones que viuen fora de l’URSS i que el visiten a la seva casa de Peredélkino (Tolstoi
2008: 443–444). En primer lloc, la primavera d’aquell any 1956, a una delegació de la Unió
d’Escriptors Polonesos; d’aquest mecanoscrit se’n publiquen dos capítols a la revista Opinie
de Varsòvia pel febrer de 1957. En segon lloc, pel maig, dóna un manuscrit al periodista
italià Sergio d’Angelo, que el farà arribar a Feltrinelli. En tercer lloc, a l’agost, n’entrega un
altre a Isaiah Berlin, que llavors treballava per l’ambaixada britànica a EUA; en quart lloc,
al setembre, a Hélène Peltier-Zamoyska, filla de l’agregat de l’ambaixada francesa a Moscou.
I finalment, en cinquè lloc, pel febrer de 1957 a Jacqueline de Proyart, que rep l’exemplar
mecanografiat que Pasternak havia lliurat a Novi mir l’any 1956.
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Feltrinelli aconsegueix els drets de l’obra i pel novembre de 1957 El doctor Jivago és
publicat per primer cop a Milà en italià, traduït, amb molta pressa, per Pietro Zveteremich.
Tanmateix, el manuscrit sobre el qual es basa aquesta traducció italiana, i que donarà
lloc a la majoria de traduccions a altres llengües, no és la versió que Pasternak considera
definitiva de l’obra, i està ple d’errors (fins a set-cents se n’han comptabilitzat).4 Aquest
fet és àmpliament conegut tan bon punt apareix la traducció, ja que les pròpies autoritats
soviètiques, que no han pogut aturar la publicació del llibre, difonen la idea per tal de
desacreditar l’edició. Feltrinelli, a petició de Pasternak (Pasternak 2001), inclou una petita
nota introductòria en la seva traducció on justifica la versió que publica i posa de relleu que
no és el text definitiu:
In relazione alla preparazione dell’edizione italiana, è intercorsa una corrispondenza
tra l’autore e la casa editrice sovietica intorno ai valori del libro e dalla sua data di
pubblicazione. In tale occasione, fu raggiunto un accordo che l’edizione italiana non
venisse pubblicata prima del mese di settembre 1957. Alla fine dell’estate, quando
ormai imminente era la pubblicazione del Dottor Živago e nulla faceva prevedere che
nell’URSS fossero sorte difficoltà circa la pubblicazione, abbiamo avuto una richiesta
di restituzione del manoscritto da parte dell’autore, il quale manifestava il desiderio di
rivederlo.
Ci siamo però trovati nell’impossibilità di accedere al desiderio dell’autore in quanto il
libro era già in avanzato stato di lavorazione e pronto per la stampa anche in altri paesi,
e non ci sono d’altra parte pervenute in tempo le modifiche che l’autore intenderebbe
apportarvi.
Presentiamo quindi al pubblico italiano questa edizione del Dottor Živago nella
originale stesura per cui a suo tempo si era concordata con l’Autore la pubblicazione.
(Pasternak 1958: 5–6)

Des de bon principi, doncs, és de domini públic que la versió italiana no és exactament
el text de Pasternak. L’any 1961 Feltrinelli fa revisar la versió d’Zveteremich per Mario
Socrate, que no coneix el rus, i Maria Olsoufieva, que no coneix l’italià. Aquesta nova versió,
publicada el 1963, s’edita profusament a Itàlia durant molts anys; però tampoc no satisfà
Zveteremich, que l’any 1992, abans de morir, tradueix de nou la noveŀla a partir del text rus
definitiu.
Pel que fa a la primera edició russa, Feltrinelli des de bon principi té intenció de publicar
la noveŀla en la llengua original a partir del seu manuscrit erroni i incomplet. Tanmateix,
l’editorial holandesa Mouton se li avança i treu una edició «pirata» a l’agost de 1958,
considerada la primera edició russa de l’obra. Ivan Tolstoi ha construït una complexa
hipòtesi sobre la implicació del servei d’inteŀligència nord-americà en aquesta edició

4

Per a una informació més detallada sobre els diferents manuscrits que Pasternak escriu de la noveŀla,

veure Boríssov (1988: 244–245).
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(Tolstoi 2008). Segons Tolstoi, és la CIA qui proporciona el manuscrit a Mouton, després
d’interceptar-lo en un aeroport (suposadament, el de Malta) i fotografiar-lo clandestinament.
Sigui o no sigui cert, la veritat és que Feltrinelli denuncia Mouton i els exemplars editats
es distribueixen de manera molt reduïda. Finalment, l’editor italià publica la seva edició
russa pel gener de 1959. Com dèiem, continua essent el text incomplet que havia rebut de
Sergio d’Angelo; no serà fins al 1978 quan Jacqueline de Proyart aconseguirà publicar, a
partir del manuscrit que Pasternak li havia confiat, una versió molt més complerta que la
de Feltrinelli; malgrat tot, però, aquesta edició tampoc no conté el text considerat definitiu.
El text complet, editat per Ievgueni Pasternak i Vadim Boríssov a partir d’un manuscrit que
Pasternak havia corregit després d’enviar la còpia mecanografiada a Novi mir el 1956, es
publica a Moscou entre el gener i l’abril de 1988 en aquesta mateixa revista, Novi mir (núm.
1–4). A partir d’aleshores, totes les edicions russes es basen en aquesta darrera edició.
L’any 1958 El doctor Jivago es publica en dotze llengües: francès, alemany, anglès, castellà,
portuguès, suec, danès, noruec, finès, hebreu, turc i persa (Pasternak 1990b: lxi).
Al juny apareix en francès a Gallimard. A la portada s’indica: «traduit du russe», però
no s’especifica el traductor. Com després se sabrà, foren quatre russistes els artífexs de
la traducció francesa, Louis Martinez, Michel Aucouturier, Hélène Peltier i Jacqueline de
Proyart, que, per tal d’evitar que l’URSS els denegués l’entrada en futurs viatges, decidiren
no firmar la traducció. Cada un d’ells traduí una part de la noveŀla i no fou fins l’any 1990
que aparegueren els seus noms a la traducció (Tolstoi 2008: 209–211).
Al setembre l’editorial Collins and Harvill Press de Londres i Pantheon Books de Nova
York publiquen la traducció en anglès feta directament del rus per Max Hayward i Manya
Harari, amb els poemes de Jivago traduïts per Bernard Guilbert Guerney.
Al nostre parer, les traduccions italiana i francesa, i no pas l’anglesa, són les que utilitzen
els traductors al castellà i al català, tal com comentarem tot seguit.
El 1958 apareixen les primeres traduccions al castellà: una a Buenos Aires a l’editorial
Índice, firmada per Juan Robledo i titulada El doctor Yivago; l’altra a Montevideo, a l’editorial
Minerva, on la traducció de Vicente Oliva apareix com a El Doctor Zhivago; i finalment a
Mèxic l’editorial Noguer publica la de Fernando Gutiérrez amb el títol d’El doctor Jivago. No
hem pogut veure la de Robledo ni la d’Oliva, però seria interessant comprovar si es basen en
la traducció anglesa. Tanmateix, sí que hem pogut analitzar i comparar la de Gutiérrez, que
des de finals dels cinquanta, quan apareix, és la traducció al castellà que s’anirà reeditant
més al llarg del temps: a Noguer, Argos Vergara, Orbis, Seix Barral, Círculo de lectores, etc.
Fernando Gutiérrez (1911–1984) era un traductor tot terreny: si repassem la llista d’obres
que traduí al castellà veurem que abasta tant autors occidentals d’èpoques i llengües diverses
(Homer, Dante, Poe, Dickens, Proust, Eliot, Zweig, etc.) com orientals (Murasaki Shikibu,
Chow Ching Lie), sense oblidar que també és torsimany d’autors catalans com Maragall,
Sagarra, Calders i Arbó. En aquest ample i variat diapasó cultural que toca Gutiérrez, la
literatura russa, que tradueix sempre de manera indirecta, ocupa un lloc important:
Resurrección, feta juntament amb Diego Navarro (Barcelona: Hispano Americana de
Ediciones, 1945), Guerra y paz de Tolstoi (Barcelona: Juventud, 1959), El engaño de Nabókov
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(Barcelona: Fisca, 1960), El vértigo de Guinzburg (Barcelona: Noguer, 1967) y El jugador de
Dostoievski (Barcelona: Juventud, 1983). Pel que fa a Pasternak, el torna a traduir l’any 1963
a l’editorial Noguer: concretament trasllada Vida y poesía.
En la història de la traducció sol ser difícil tenir informacions sobre el procés de
traducció d’una obra determinada. En aquest cas, una notícia periodística ens dóna una
petita informació. El 6 de maig de 1958 La Vanguardia Española indica que «una editorial
barcelonesa prepara la versión española de El doctor Zivago» (p. 12). Però a més, i això és
potser més interessant, la notícia apareix acompanyada del comentari d’un crític soviètic que
diu que l’edició italiana s’ha fet massa ràpid i que el text encara és provisional. Probablement,
doncs, l’editorial Noguer i Gutiérrez també són conscients de les imperfeccions de la versió
italiana i no seria estrany que decidissin utilitzar, a part d’aquesta darrera, la traducció
francesa, que apareix al juny.
A l’octubre Noguer publica la traducció de Gutiérrez a Mèxic i anuncia la seva imminent
aparició a Barcelona. Però la concessió del premi Nobel aquell mes i el rebombori que
comporta fan que al novembre Noguer hagi de comunicar que l’editorial, «que había
anunciado dicha publicación para la segunda quincena de Noviembre, ha tenido que
retrasarla debido por una parte a la excepcional demanda del mercado americano, que
ha absorbido totalmente las dos primeras ediciones, y por otra al deseo de cubrir todas las
peticiones iniciales del mercado librero español» (La Vanguardia Española, 25–xii –1958, p.
19). Quan apareix, finalment, a mitjan desembre, en un mes se’n fan quatre edicions; al
gener de 1959 tres, i al febrer dues. L’èxit de la noveŀla i el ressò de l’afer Pasternak també
suposa que entre 1958 i 1960 (any de la mort de l’escriptor) es publiquin en castellà altres
obres de l’autor rus, relats i poesies, i també llibres i articles sobre l’autor (Schanzer 1972:
130–131).
La comparació de les diferents traduccions confirma, com es podia intuir a la notícia
publicada a La Vanguardia, que Gutiérrez utilitza com a font principal per a la seva
traducció la italiana de Feltrinelli, però que també consulta la versió francesa del 1958. Pel
que hem pogut constatar, no només utilitza la versió francesa per a la traducció, sinó que
també n’utilitza el paratext: les notes (Gutiérrez prescindeix de les notes de l’edició italiana
i es basa clarament en les franceses) i, probablement, aprofita el catàleg de personatges que
l’edició francesa aporta, molt més complet que el de la versió italiana.
La traducció de Gutiérrez, com dèiem, no només s’edita moltes vegades en castellà, sinó
que també se sotmet a revisió i correcció en diverses ocasions a partir del moment que
apareix l’original rus definitiu. L’any 1989 l’editorial Círculo de Lectores, després d’haver-la
publicat l’any 1985, la torna a editar com a El doctor Zhivago, revisada, però, per l’eslavista
Yolanda Martínez a partir de l’edició russa de Feltrinelli. Des d’aleshores altres editorials
publiquen tant la traducció original de Gutiérrez com la revisada per Martínez. Al cap de
dos anys, el 1991, apareix una nova revisió: Natalia Ujanova edita a Cátedra la traducció de
Gutiérrez, corregida per José María Bravo Fernández (1917–2010) a partir de la versió russa
publicada per Kníjnaia Palata (Moscou, 1989). Aquesta revisió és el Zhivago que Cátedra ha
anat reeditant fins l’any 2005.
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Si tornem al text de Martínez, Círculo el publica novament l’any 1993, revisat i editat per
Ricard San Vicente, però amb els poemes de Jivago traduïts per Selma Ancira i el poeta
Francisco Segovia. Tanmateix, la intenció inicial quan es plantejà aquesta edició fou
encarregar una traducció nova feta directament del rus; es proposà a diversos traductors,
però, finalment, a causa de la dificultat de traslladar el text, es desestimà la idea i es recuperà
la versió de Martínez.
Aquest procés de reescriptura i modificació d’una traducció, directa o indirecta, és
molt habitual en la recepció de la literatura russa en el nostre país. Sovint una traducció
va essent rellegida i reescrita per diversos interventors a mesura que es va publicant.
Probablement, una de les raons d’aquest «reciclatge» de traduccions es deu a l’extensió
proverbial de les noveŀles clàssiques russes, que fa que les editorials prefereixin, per raons
de temps i pressupost, publicar les velles traduccions o les seves revisions, en comptes de
traduccions fetes de zero. Però una altra raó pot ser també el desig d’actualitzar traduccions
que, malgrat que poden ser bones, han quedat envellides. En el cas que ens ocupa, es pot
observar l’interès de Círculo de Lectores per publicar l’obra de Pasternak de la manera
més fidel a la versió definitiva: publica la versió de Gutiérrez, després les dues correcions i,
finalment, l’any 2010, treu la primera versió feta directament del rus per Marta Rebón, amb
els poemes traduïts per ella mateixa i Ferran Mateo.
Pel que fa al català, la noveŀla és traduïda per Joan Cornudella i Barberà (1904–1985)
l’any 1965 a l’editorial Vergara. Joan Cornudella és conegut per la seva activitat política:
fou membre d’Estat Català, del Front Nacional de Catalunya, que fundà ell mateix, i del
Parlament de Catalunya. De la seva dilatada vida política n’existeix una detallada biografia
(Rubiralta 2003), però no hi ha cap treball sobre la seva activitat com a traductor. Segons
Rubiralta, la traducció és una activitat que Cornudella exerceix com a guanyapà durant un
temps, a partir de 1961. Aquest any l’empresa on Cornudella treballa tanca i, «per mitjà de
Gabriel Xammar, entra en relació amb Joan Ballester i Canals amb la intenció d’engegar
un negoci editorial consistent en la publicació de llibres tècnics especialitzats en medicina,
mobiliari i decoració, i economia, especialment de l’escola de François Perroux, que ell
s’encarregaria de traduir» (Rubiralta 2003: 235). Cornudella s’instaŀla en el despatx de la
llibreria Públia de Joan Ballester i, gràcies al seu coneixement del francès i el contacte amb
el món literari, realitzarà traduccions (Rubiralta 2003: 236). Totes elles estan fetes durant la
primera dècada dels seixanta. Fins al 1965 són en castellà: Gil Blas de Santillana, de Lesage
(a Zeus), Katanga, piel de fuego, de Pier Ercole Musini (a Plaza & Janés), i La monja joven de
Giovanni Arpino (a Zeus) el 1962; Paulina Cheval d’Anne Bonneval (a Delos-Aymà), De la
tierra a la luna de Verne (a Zeus) i Superhombres y supermundos de Marc Heimer (a Vergara)
l’any 1963. La traducció que es reedita més vegades és El diario d’Anna Frank, que primer
edita Germán Plaza, i després, el 1964, assumeix Plaza & Janés amb un recull de contes, la
traducció dels quals comparteix amb Ana María de la Fuente. Al català va traduir El doctor
Jivago, Les parles maternes, de Michel Legris (a Edicions d’Aportació Catalana), Kaputt, de
Curzio Malaparte (a Plaza & Janés), totes tres publicades l’any 1965, i 18 lliçons sobre la
societat industrial, de Raymond Aron, l’any 1966. Segons ens ha comentat el seu fill Rafael
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Cornudella,5 l’amistat amb Josep Janés probablement fou important perquè pogués accedir
al món de la traducció. També ens ha dit que el seu pare, que era un gran lector, a vegades
traduïa primer l’obra i després feia l’oferta, i altres vegades rebia l’encàrrec directament
de l’editorial. Rafael Cornudella creu que en el cas del Jivago, a causa de l’envergadura de
la noveŀla, fou l’editorial Vergara qui l’hi proposà. Tant Rubiralta com Rafael Cornudella
consideren que traduïa del francès. Tanmateix, si això és evident en la majoria de les seves
traduccions, pel que fa al Jivago l’anàlisi comparativa suggereix que el text de referència
principal fou l’italià i, molt probablement, el castellà de Gutiérrez. Això es pot veure, per
exemple, en una qüestió que sempre s’observa quan s’intenta establir la procedència d’una
traducció indirecta del rus: la transcripció dels noms propis i dels topònims. En el cas de
Cornudella sorprèn la cura i la precisió amb què aconsegueix traslladar-los, sobretot pel
que fa als accents, un tema sempre complicat, i que ell coŀloca força bé (si ho comparem
amb la versió castellana, veiem que Gutiérrez prescindeix totalment de l’accentuació).
Es podria pensar que algú amb coneixements de rus donà un cop de mà a Cornudella en
aquesta qüestió, no en va en aquells anys August Vidal i Laín Entralgo treballaven per
Vergara. Tanmateix, Cornudella copia l’accentuació de la traducció italiana, on tots els
noms propis apareixen accentuats amb força cura. Pel que fa a la transcripció, la traducció
italiana ofereix al final del llibre una taula on explica al lector com s’han de llegir els signes
diacrítics amb què l’italià translitera el ciríŀlic. A partir d’aquesta informació, Cornudella
pot fer ell sol una transcripció al català correcta.
Un altre bon exemple de la proximitat entre la traducció de Cornudella i la italiana és el
criteri amb què són traslladats les realia o conceptes que designen fenòmens de la cultura
d’origen que no existeixen en la cultura meta. Ho podem observar en el quadre següent, en
què hem inclòs algunes d’elles juntament amb les opcions equivalents de la versió francesa
i castellana:
Zveteremich (1958)

Cornudella (1965)

Aucouturier et al.
(1958)

Gutiérrez (1959)

tarantàs

tarantàs

patache

coche

volost [distretto

volost [districte

canton

cantón

amministrativo]

administratiu]

capo dello zemstvo

cap del zemstvo

5

zemski [comissaire

zemski [comisario

des cantons ruraux,

de los cantones

choisi dans la

rurales, elegido entre

noblesse locale et

la nobleza local e

investi de pouvoirs

investido de poderes

administratifs et

administrativos y

judiciaires]

judiciales]

Volem expressar el nostre agraïment a Rafael Cornudella per la seva atenció i la informació que ens ha

facilitat, i també a Carme Cambrodí, que ens hi posà en contacte.
ANUARI TRILCAT [ISSN 2014-4644] 1 · 2011

[186–246]

I. GARCIA I R. SAN VICENTE · SOBRE EL DOCTOR JIVAGO I LES SEVES VERSIONS

203

Zveteremich (1958)

Cornudella (1965)

Aucouturier et al.
(1958)

Gutiérrez (1959)

Inoček o Nòčen’ka

«Innotxec» «o
«Notxenca»

«Inotchek» ou
«Notchenka»
[«Moinillon» ou
«Petite nuit»]

«Inotchek» o
«Notchenka»
[«Frailecito» o
«Nochecita»]

kubanka [berretto di

«Kubanka» [gorra de

bonnet cosaque

gorro cosaco

un coup de cravache

un fustazo

bottes de feutre

botas de fieltro

pelliccia dei cosacchi

pell dels cosacs del

del Kuban]

Kuban]

un colpo di nagajka

un bon cop de

[corta frusta tartara

nagaika [fuet curt

usata dai cosachi]

usat pels cosacs]

vàlenki [stivali di

valenki [sabates de

feltro]

feltre]

En aquesta taula es pot veure com la versió italiana opta en la majoria dels casos per
conservar en rus les realia explicant-les amb notes (entre claudàtors a la taula), mentre
que la francesa prefereix traduir-les amb paraules semblants o perífrasis. Cornudella
reprodueix literalment les opcions de la italiana, mentre que Gutiérrez es basa en les
franceses.
A continuació, com a exemple de la dificultat que suposa traduir El doctor Jivago, veurem
les versions al castellà i al català de l’inici de la noveŀla, on es posen de manifest els temes
centrals de la noveŀla que s’han comentat en l’apartat anterior.
El primer capítol descriu l’enterrament de la mare del protagonista, Iuri Jivago, quan
encara era un infant. Es comença amb la descripció del seguici fúnebre, els comentaris dels
vianants que es troben amb el seguici, l’enterrament del fèretre en el cementiri, el plor del
petit Iura sobre la tomba de la mare i l’aparició del seu oncle, que se l’enduu del cementiri.
El primer fragment de la noveŀla fins a l’aparició del protagonista fa:
Шли и шли и пели “Вечную память”, и когда останавливались, казалось, что ее
по залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.
Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные
входили в процессию, спрашивали: “Кого хоронят?” Им отвечали: “Живаго”.
“Вот оно что. Тогда понятно”. —“Да не его. Ее”. —“Все равно. Царствие небесное.
Похороны богатые”
Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. “Господня земля
и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней”. Священник крестящим
движением бросил горсть земли на Марью Николаевну. Запели “Со духи
праведных”. Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали
опускать. Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты
забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.
(Pasternak 1990a: 7)
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Primeres traduccions:
Zveteremich
(Pasternak 1958a: 3)
Andavano e andando

Aucouturier i altres
(Pasternak 1958b: 9)

Hayward i Harari
(Pasternak 1858c: 9)

Ils allaient, ils allaient

On they went, singing “Rest

cantavano eterna memoria.

toujours, et lorsque cessait

Eternal”, and whenever they

Nelle pause, sembrava

le chant funèbre, on croyait

stopped, their feet, the horses,

fossero i piedi, i cavalli, gli

entendre, continuant sur leur

and the gusts of wind seemed to

aliti di vento a continuare il

lancée, chanter les jambes, les

carry on their singing.

canto intonato.

chevaux et le souffle du vent.

I passanti facevano largo

Passers-by made way for

Les passants s’écartaient

the procession, counted

al corteo, contavano le

pour laisser passer le cortège,

the wreaths, and crossed

chorone, si segnavano. I

comptaient les couronnes,

themselves. Some joined in out

curiosi, entrando tra le

se signaient. Les curieux se

of curiosity and asked: “Who

file, chiedevano: “Di chi è

joignaient à la procession,

is being buried?” —“Zhivago,”

il funerale?” La risposta

demandaient: “Qui enterre-

they were told. —“Oh, I see.

era: “Živago.” “Ah! Allora si

t-on?” —On leur répondait:

That’s what it is.” —“It isn’t

capisce.” Ma non lui. Lei.”
“È lo stesso. Regno dei cieli.
Funerali di lusso.”
Scoccarano gli ultimi
minuti, contati, irrevocabili.
Il prete nel gesto della

“Jivago.” —Ah bon. Il fallait dire.

him. It’s his wife.” —“Well, it

—Mais non, pas lui. Elle. —Ça

comes to the shame thing. May

revient au même. Dieu ait son

her soul rest in peace. It’s a fine

âme. C’est un bel enterrement.

funeral.”

Les derniers instants
s’égrenèrent rapidement —

The last moments slipped
by, one by one, irretrievable.

benedizione gettò un

instants comptés, instants sans

pugno di terra su Màrija

retour. “La terre du Seigneur

“The earth is the Lord’s and
fullness thereof, the earth

Nikolàevna. Fu intonato La

et tout qu’elle recèle, l’univers

and everything that dwells

terra del Signore e la sua

et tous ses vivants.” Le prêtre,

therein.” The priest, with the

creazione. Poi ebbe inizio un

traçant de la main un signe

gesture of a cross, scattered

terribile crescendo. La bara

de croix, jeta une poignée de

earth over the body of Maria

fu chiusa, inchiodata, calata

terre sur Maria Nikolaïevna.

Nikolaievna. They sang “The

nella fossa. Tambureggiò la

On entonna Avec les esprits des

souls of the righteous.” Then a

pioggia delle palate di terra,

justes. Puis ce fut la course. On

fearful bustle began. The coffin

gettata in fretta, con quatro

ferma le cercueil, on le cloua,

was closed, nailed, and lowered

vanghe, sulla cassa, finché

on le fit descendre. Comme un

into the ground. Clods of earth

non si formò un piccolo

roulement de tambour, une

rained on the lid as the grave

tumulo. Su di esso salí un

pluie de mottes s’abattit sur

was hurriedly filled by four

ragazzo di dieci anni.

le cercueil qu’on recouvrit en

spades. A little mound formed.

toute hâte, à quatre pelles à la

A ten-year-old boy climbed on

fois. Un monticule s’éleva. Un

it.

petit garçon de dix ans grimpa
sur le monticule.

Traduccions al castellà i català:
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Gutiérrez
(Pasternak 1959: 9)

Cornudella
(Pasternak 1965: 11)

Rebón
(Pasternak 2010: 9)

Andaban, y al andar

Caminaven, i tot caminant

Andaban y andaban y cantaban

cantaban Eterna memoria.

cantaven «Eterna memòria». A

Eterna memoria y, cuando

Los pies, los caballos y el

les pauses, els peus, els cavalls

se detenían, parecía que los

soplo del viento parecían

i l’alenar del vent semblaven

pies, los caballos y el hálito del

continuar el cántico en las

continuar l’entonació del

viento prosiguiesen, obstinados,

pausas.

càntic.

la entonación del canto.

Los transeúntes abrían

Els passavolants obrien pas al

Los transeúntes se apartaban

paso al cortejo, contaban las

seguici, comptaven les corones

para ceder el paso al cortejo,

coronas y se santiguaban.

i es persignaven. Els tafaners,

contaban las coronas, se

Los curiosos, metiéndose

ficant-se entre els rengles,

santiguaban. Los curiosos

entre las filas, preguntaban:

preguntaven:

se unían a la procesión,

—¿Quién es el muerto?

—Qui és el mort?

preguntaban:

Y les respondían:

La resposta era:

—¿A quién entierran?

—Jivago.

—Givago.

Les respondían:

—¡Ah! Entonces se

—Ah! Aleshores es comprèn.

—A Zhivago.

comprende.

—Però no és ell. És ella.

—¡Ah, así que es eso! Entonces

—Pero no él. Ella.

—Tant li fa. Déu l’hagi

se entiende.

—Lo mismo da. ¡Dios la haya

perdonada. Enterrament de

—Pero no a él. A ella.

perdonado! Lujoso entierro.

luxe.

—Da lo mismo. ¡Que en paz

Transcurrieron los últimos

Passaren els darrers minuts

descanse! Magníficas exequias.

minutos, contados e

comptats, irrevocables.

Se sucedieron, veloces, los

irrevocables.

El clergue, amb el gest de

últimos minutos, contados,

El sacerdote, con el ademán

la benedicció, llençà una

irrevocables. «Del Señor es la

de la bendición, arrojó un

almosta de terra sobre Maria

tierra y todo cuanto hay en ella,

puñado de tierra sobre

Nikolàievna. Fou entonat

el mundo y cuantos lo habitan.»

María Nikolaievna. Se

«La terra del Senyor i la seva

El sacerdote, con el gesto de la

entonó La tierra del Señor

creació». Després s’inicià un

bendición, arrojó un puñado de

y su creación. Después

terrible crescendo. El bagul

tierra sobre María Nikoláyevna.

comenzó un terrible

fou tancat, clavat i baixat a la

Se entonó Con el alma de los

crescendo. Cerraron el ataúd,

fossa. Una pluja de paletades

justos. Comenzó un ritmo

lo clavaron y lo bajaron a

de terra, llençada amb pressa,

frenético. Cerraron el ataúd, lo

la fosa. Tamborileó sobre

tamborinejà damunt la caixa,

clavaron y se pusieron a bajarlo

la caja de las paletadas

fins a formar un petit túmul.

a la fosa. Una lluvia de paladas

de tierra arrojada

Damunt d’ell s’enfilà un infant

de tierra, lanzadas a toda prisa,

apresuradamente con cuatro

de deu anys.

tamborileó sobre el féretro

palas, hasta que se formó un

hasta que se formó un pequeño

pequeño túmulo. Sobre él se

túmulo. Sobre él subió un niño

encaramó un niño de diez

de diez años.

años.

Aquest principi està plantejat com una presentació progressiva de Iura, feta amb el recurs
del que Xklovski anomena «estranyament» («ostranenienie»): primer veiem l’atmosfera
de l’enterrament, després el diàleg ens situa en la problemàtica d’una família concreta,
a continuació es personalitza la mare de la família anomenant-la pel nom i patronímic i,
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un cop ella desapareix d’escena, irromp un nen; a continuació veurem com plora sobre la
tomba i només fins al següent capítol en coneixerem el nom. El recurs de l’estranyament,
que tot sovint s’usa en el principis d’una narració per cridar l’atenció del lector, en aquest
fragment reprodueix l’efecte que els observadors d’un enterrament poden experimentar:
el desconcert vital que provoca l’evidència de la mort. L’espectador, incapaç d’assumir-la,
percep el que succeeix sense voler implicar-s’hi emocionalment i se’n distancia. Per això
el fragment recull una acumulació de sensacions diverses, una barreja de sons, d’imatges
fragmentàries i veus diferents que es barregen sense que se’n pugui establir la procedència,
talment com si el narrador-observador només pogués captar els estímuls, incapaç de valorar
allò que està succeint. En aquest sentit, un petit detall mostra que el narrador no accepta
encara la mort de la dona: es refereix a ella usant el nom i patronímic, Maria Nikolàievna,
tractament que només s’usa per als morts i no pas per als vius; en el text aquest ús crea la
sensació paradoxal que ella continua viva. En realitat, aquesta mena de negació de la mort,
o exaltació de la vida malgrat la mort, que és el tema central de la noveŀla, com ja hem
comentat, es posa de manifest molt més clarament en el diàleg del fragment que presentem.
Quan els passavolants pregunten qui enterren, els responen amb el cognom de «Jivago».
Com ja hem dit, aquest cognom és la forma de genitiu singular de l’adjectiu «viu» en eslau
eclesiàstic, i sol usar-se en les escriptures i oracions quan s’anomena, per exemple, el Fill del
Déu Viu («Sin Boga Jivago»). Si ho llegim des d’un punt de vista simbòlic, doncs, es produeix
una bella paradoxa: enterren aquell que és viu. Tanmateix, aquesta interpretació, que
òbviament no es pot inferir en la lectura d’una versió traduïda, tampoc no és evident en rus;
per una banda, per la desinència de l’eslau eclesiàstic (-ago, en comptes d’-ogo, com seria en
rus) i, per l’altra, perquè Pasternak aconsegueix simultaniejar tan bé la dimensió simbòlicoespiritual i la quotidiana que en una primera lectura difícilment es percep la paradoxa.
A Rússia la primera frase d’aquest fragment és un dels incipit de noveŀla més coneguts de
la literatura russa, només superat pel d’Anna Karènina. En aquesta primera oració Pasternak
aconsegueix ja mostrar, de manera rítmica i poètica, un dels temes que es converteix en
central en l’obra, la comunió dels homes amb la natura a través de l’espiritualitat cristiana.
L’oració és una frase composta formada per oracions coordinades copulatives; aquesta
estructura sintàctica recorda l’estil neotestamentari, ja que molt freqüentment al Nou
Testament les oracions comencen i/o s’uneixen amb la conjunció «i». Si bé les traduccions
modernes del Nou Testament al català i al castellà solen evitar la coordinació, la traducció
al rus de la Bíblia sinodal (1876) la manté;6 no és estrany, doncs, que l’oïda russa pugui
reconèixer el to bíblic en aquesta frase de Pasternak.

6

Un dels exemples de la traducció de la Bíblia de Montserrat que conserva en bona mesura la

coordinació: «La seva fama s’escampà per tota la Síria. I li duien tots els qui estaven malalts, afligits de
malalties i sofrences diverses, endimoniats, llunàtics i paralítics, i els guarí. I el seguiren grans multituds
de la Galilea, de la Decàpolis, de Jerusalem, de la Judea i de dellà el Jordà» (Mt. 4:24–25). A continuació es
pot observar com la versió russa fa un us més freqüent de la «i» («и»): «И прошел о Нем слух по всей
Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и
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Si l’analitzem des del principi, veiem que l’oració comença amb la coordinació de tres
formes verbals: xlí i xlí i peli Vétxnuiu pàmiat; literalment, «Anaven i anaven i cantaven
“Eterna memòria”». Les tres formes verbals, en passat, evoquen un subjecte indefinit plural
que d’entrada no permet al lector saber si els que avancen i canten són un «nosaltres», un
«vosaltres» o un «ells». D’aquesta manera es comença l’oració amb una indeterminació, que
pel context immediatament posterior es pot resoldre fàcilment (són «ells», un grup de gent,
els protagonistes de l’acció), però que introdueix ja l’efecte impressionista que domina tot
el primer fragment de la noveŀla. Les tres traduccions que aportem mantenen la incògnita
de la identitat del subjecte, però, per raons lingüístiques evidents, no poden traslladar la
indeterminació i han d’escollir d’entrada la tercera persona del plural.
Una altra qüestió molt més important i més complexa de traslladar és el significat que
transmet la repetició del verb «anar». En general, en el rus literari la repetició es tolera molt
més bé que en català o castellà. Pel que fa als verbs, la repetició d’una mateixa forma verbal
indica que l’acció és un procés llarg i/o dificultós. En aquest cas, «anaven i anaven» significa
que la processó ja feia estona que durava. A l’hora de traduir l’oració, cal tenir present
que en rus aquest tipus de repeticions verbals són freqüents en el llenguatge coŀloquial i,
també, en la literatura infantil i folklòrica. En principi, les nostres llengües només admeten
aquest tipus de repetició amb valor duratiu en els contes i rondalles, on sovint s’hi pot
trobar l’expressió «caminaven i caminaven», encara que és més freqüent «camina que
caminaràs». La prevenció estilística de repetir la mateixa paraula en els textos literaris fa
que soni estrany començar una noveŀla d’aquesta manera i que la majoria de traduccions
intentin evitar-ho (excepte la de Marta Rebón). Per exemple, la francesa manté la repetició,
però introdueix un adverbi per marcar la durabilitat: «Ils allaient, ils allaient toujours, et
lorsque cessait le chant funèbre, on croyait entendre, continuant sur leur lancée, chanter les
jambes, les chevaux et le souffle du vent» (Pasternak 1958b: 9).
L’anglesa utilitza un phrasal verb que indica que el subjecte fa estona que camina: «On
they went, singing “Rest Eternal”, and whenever they stopped, their feet, the horses, and the
gusts of wind seemed to carry on their singing» (Pasternak 1958c: 3).
La italiana de 1957 troba la solució, que reprodueixen Gutiérrez i Cornudella, de canviar
el mode del verb repetit: «Andavano e andando cantavano eterna memoria. Nelle pause,
sembrava fossero i piedi, i cavalli, gli aliti di vento a continuare il canto intonato» (Pasternak
1958a: 3).
Però sembla que aquesta solució no satisfà Socrate, que a la seva revisió de 1963 evita la
repetició del verb i introdueix un adverbi de temps: «Andavano e sempre camminando
cantavano eterna memoria, e a ogni pausa era come se le scalpiccio, i cavalli, le folate di
vento seguitassero quel canto» (Pasternak 2005: 11).
Rebón prefereix, en canvi, cenyir-se a l’estructura russa i prescindir de la norma
estilística del castellà: «Andaban y andaban y cantaban Eterna memoria». Aquesta opció
бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа
из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана».
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li permet conservar la pàtina bíblica de la sintaxi original que comentàvem i, d’alguna
manera, també el ritme. I és que si aquest incipit funciona tan bé en rus és justament pel
ritme que aconsegueix transmetre: ´-´-´-´--´-, un troqueu, un dels peus típics de la poesia
clàssica russa7 i que aquí pot evocar el ritme que marca el pas del seguici. Les traduccions
intenten traslladar la sonoritat de l’original de diverses maneres. Zveteremich, Gutiérrez
i Cornudella amb la repetició de les desinències verbals, que creen una rima consonant:
«andavano–cantavano»; «andaban–cantaban»; «caminaven–cantaven». Rebón també es
basa en la rima («andaban–andaban–cantaban»), però a més juga amb un ritme de caràcter
iàmbic (-´-´--´-) que també pot crear l’efecte del pas.
La frase es tanca amb una altra oració coordinada: «i kogdà ostanàvlivalis, kazalos, xto
ieió po zalàjennomu prodoljàiut pet nogui, lóixadi, dunovénia vetra». Literalment: «i quan
s’aturaven semblava que de la mateixa manera el [cant Eterna memòria] continuaven
cantant les cames [o peus], els cavalls, els bufecs del vent». Aquí, el ritme trocaic, que
s’ha començat a perdre al final del fragment anterior, sembla que vulgui reaparèixer
en algunes paraules: «i kogdà / (ka)zalos, xto ieió po / nogui, lóixa(di) / vetra». Però entre
aquestes paraules se n’insereixen d’altres molt més llargues que trenquen el troqueu:
«ostanàvlivalis», «zalàjennomu prodoljàiut», «dunovénia». Es podria interpretar que l’ús
d’aquestes paraules intenta reproduir tant la pausa del seguici com el ressò, allargat, del
cant, que repeteixen els peus, el cavalls i el vent. Sigui com sigui, si considerem el fragment
sencer, des de l’inici «anaven i anaven», veiem, al principi, el món dels homes, i al final, el
de la natura, units per una mateixa acció, el cant religiós. És important, doncs, que una
traducció que pretengui donar la possibilitat de fer una lectura simbòlica del fragment
transmeti aquest vincle; no obstant això, Zveteremich i, de retruc, Gutiérrez i Cornudella, en
fa dues oracions independents, separades per un punt. Prefereix, per tant, eliminar l’efecte
estrany que produeix la longitud de l’oració coordinada.
Un altre problema d’aquesta segona part de l’oració és la traducció de l’expressió «по
залаженному» («po zalàjennomu»), que es pot entendre de dues maneres molt diferents,
però que ambdues encaixen perfectament dins del context. Per una banda, pot ser una
forma de participi del verb «zaladit», que en el llenguatge coŀloquial vol dir «repetir una
cosa una vegada i una altra»; per l’altra, també pot ser una forma adverbial creada a partir
de la paraula «lad» (mode musical, tonalitat, acord); així, «po zalàjennomu pet» significa
«cantar amb la mateixa tonalitat». Òbviament, Pasternak simultanieja els dos sentits, cosa
difícil de fer en una traducció. La majoria de traductors eviten traduir-ho, potser perquè
consideren que el verb principal de l’oració, «continuaven», ja és suficient per transmetre
la idea; només la versió francesa ho trasllada, centrant-se, però, en el segon significat:
«continuant sur leur lancée». Marta Rebón també ho tradueix, però emfatitza el primer
significat: «obstinadamente».

7

El sistema mètric de la poesia clàssica russa és siŀlàbic i accentual. La síŀlaba mètrica determina els peus,

que es denominen segons la nomenclatura de la mètrica clàssica. Representem la síŀlaba tònica amb un
accent, i l’àtona amb un guionet.
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La lliure adaptació de la puntuació i dels paràgrafs determina les traduccions castellanes
i catalana del paràgraf següent. En aquest cas, els vianants contemplen i comenten
l’enterrament. L’efecte fragmentari i impressionista és aquí molt més evident gràcies a la
juxtaposició sintàctica, que confereix un to lacònic al passatge: «Прохожие пропускали
шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию,
спрашивали». Tant la versió italiana com la francesa conserven aquesta juxtaposició: «I
passanti facevano largo al corteo, contavano le chorone, si segnavano. I curiosi, entrando
tra le file, chiedevano» (Pasternak 1958a: 3); «Les passants s’écartaient pour laisser passer
le cortège, comptaient les couronnes, se signaient. Les curieux se joignaient à la procession,
demandaient» (Pasternak 1958b: 9).
Rebón també la conserva; en canvi, Gutiérrez i Cornudella eliminen la raresa de la
juxtaposició i busquen maneres estilísticament més freqüents d’expressar el mateix: «Los
transeúntes abrían paso al cortejo, contaban las coronas y se santiguaban. Los curiosos,
metiéndose entre las filas, preguntaban» (Pasternak 1959: 9); «Els passavolants obrien pas
al seguici, comptaven les corones i es persignaven. Els tafaners, ficant-se entre els rengles,
preguntaven» (Pasternak 1965: 65).
A continuació, es produeix el diàleg entre els vianants: «“Кого хоронят?” Им отвечали:
“Живаго”. “Вот оно что. Тогда понятно”. —“Да не его. Ее”. —“Все равно. Царствие
небесное. Похороны богатые”». El diàleg té un to tan lacònic com les frases anteriors. Les
intervencions, breus i concises, s’integren dins del mateix paràgraf, contràriament al que se
sol fer quan s’escriu un diàleg. Així s’aconsegueix una sensació d’indeterminació més gran:
no se sap qui parla, es difuminen l’emissor i el receptor. La mateixa organització segueixen
la traducció italiana i francesa: «“Di chi è il funerale?” La risposta era: “Živago.” “Ah! Allora
si capisce.” Ma non lui. Lei.” “È lo stesso. Regno dei cieli. Funerali di lusso”» (Pasternak
1958a: 3): «“Qui enterre-t-on?” —On leur répondait: “Jivago.” —Ah bon. Il fallait dire. —
Mais non, pas lui. Elle. —Ça revient au même. Dieu ait son âme. C’est un bel enterrement»
(Pasternak 1958b: 9).
En canvi, totes les traduccions al castellà, fins i tot les correccions, i també la catalana,
opten per separar les intervencions del diàleg, potser perquè els traductors temen que sinó
no serà comprensible per al lector.
Una altra qüestió interessant és que les versions castellanes utilitzen els signes
d’exclamació per donar a les frases el to propi de l’exclamació, to que l’original rus (i la versió
italiana i francesa) evita perquè probablement busca reproduir l’entonació circumspecta
d’un enterrament: «¡Ah! Entonces se comprende; ¡Dios la haya perdonado!» (Pasternak
1959: 9; 1991: 54); «¡Ah, vaya! Entonces se entiende; ¡Dios la tenga en el cielo!» (Pasternak
1989: 23; 1993: 26); «¡Ah, así que es eso!; ¡Que en paz descanse!» (Pasternak 2010: 9).
El sistema de declinacions del rus permet, en molts casos, ser més concís i breu que les
nostres llengües. En aquest diàleg, un dels punts que pot sonar estrany en una traducció
i que, en canvi, és molt natural en el rus coŀloquial, és l’aclariment a la pregunta «Кого
хоронят?» («Qui enterren?»): «Да не его. Ее» («Però no ell. Ella»). La francesa és la que
s’aproxima més a l’original: «Qui enterre-t-on?». I l’aclariment: «Mais non, pas lui. Elle».
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En canvi, la versió anglesa és més explicativa: «“Who is being buried?” “It isn’t him. It’s his
wife”». Probablement per evitar la certa cacofonia que en castellà pot produir la proposició
en aquest context («Pero no a él. A ella»), Gutiérrez converteix la pregunta en «¿Quién es el
muerto?», que li permet la resposta, més natural, «pero no él. Ella». Cornudella es basa en el
mateix model, però encara fa més llegible la resposta: «Però no és ell. És ella». Les revisions
posteriors de Martínez i Ujanova i la traducció de Marta Rebón s’aproximen al text rus i
recuperen el verb «enterrar» i la resposta «pero no a él. A ella» (tot i que Martínez oblida
mencionar «a ella»).
Finalment, pel que fa a l’últim paràgraf, es descriu el moment en què se sepulta el fèretre
amb unes poques frases que evoquen la cerimònia funerària ortodoxa. Pasternak cita
uns petits fragments de dos dels cants que solen concloure els sepelis, i d’aquest manera
es reprèn el motiu musical del principi de la noveŀla. La versió italiana prescindeix de la
segona citació; probablement aquest oblit és degut a la precipitació amb què Zvetermich
realitzà la traducció. Aquesta omissió repercuteix en la versió de Gutiérrez (i totes les seves
revisions posteriors) i la de Cornudella, que tampoc no la reprodueixen.
On també es veu clarament la influència italiana en les versions de Gutiérrez i Cornudella
és en la traducció d’«stràixnaia gonka»: «terribile crescendo», «un terrible crescendo». En
realitat, el substantiu «gonka» s’hauria de traduir al català per «carrera», «persecució» o,
en sentit figurat, per «precipitació» o «pressa». Si ens fixem en les altres traduccions, veiem
com opten per aquests significats: «la course», «a fearful bustle», «una terrible carrera»
(la revisió d’Ujanova). Curiosament, la temàtica musical que evoca la paraula «crescendo»
sembla ressonar també en l’opció de Rebón: «un ritmo frenético». I realment, a continuació,
quan el taüt és tancat i baixat a la fossa, el text de Pasternak marca un ritme molt fort gràcies
a la repetició de prefixos i desinències verbals: «Grob zakrili, zakolotili, stali opuskat».
Tanmateix, en aquest cas, només la versió de Cornudella aconsegueix traslladar un ritme
semblant: «El bagul fou tancat, clavat i baixat a la fossa», mentre que la de Gutiérrez fa
«cerraron el ataúd, lo clavaron y lo bajaron a la fosa» i la de Rebón «cerraron el ataúd, lo
clavaron y se pusieron a bajarlo a la fosa». La raó d’aquesta proximitat entre la intenció
rítmica de la frase russa i la catalana és que Cornudella es manté fidel a la solució italiana,
que intenta imitar el joc melòdic de l’original: «La bara fu chiusa, inchiodata, calata nella
fossa».
Com a conclusió de l’anàlisi d’aquest breu fragment podríem dir, per començar, que s’hi
posa de manifest la importància de la traducció italiana per a Gutiérrez i Cornudella. També
es pot observar com la traducció catalana, si bé en ocasions té en compte les solucions de
la castellana, en general sembla refiar-se més de la italiana. Pel que fa a la de Rebón, el fet
de treballar directament amb el text original li permet, en primer lloc, aportar un text més
complet que no hereta les omissions i errors d’un altre traductor, com passa en les altres
dues traduccions. En segon lloc, té accés a la forma i el ritme original del text i, per tant,
pot reproduir-lo de forma més aproximada que les altres dues traduccions, com es veu en
el principi de la noveŀla. Tot i així, no volem treure mèrits a les traduccions indirectes; al
contrari, volem fer constar que la de Cornudella, malgrat els problemes que té respecte a
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la fidelitat a l’original, sovint aconsegueix traslladar el to poètic de l’original; probablement
això és degut al bon domini que té de la llengua catalana.
Evidentment, aquestes reflexions finals es desprenen de l’anàlisi del fragment. Per
arribar a fer una valoració completa de les tres traduccions, caldria analitzar molts més
passatges. I pel que fa a les traduccions indirectes, seria necessari accedir al màxim nombre
d’edicions italianes, franceses i castellanes aparegudes fins a l’any 1965; tenint en compte
la gran quantitat d’edicions que se’n feren en aquells anys i la consciència generalitzada
que no s’estava editant el text definitiu de Pasternak, podria haver-hi variacions entre les
diferents edicions que haguessin determinat les traduccions de Cornudella i Gutiérrez. Per
tenir més certesa, doncs, de tot el procés, un futur estudi comparatiu hauria de contemplar
el màxim nombre possible d’edicions en les tres llengües.
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3 Annex
A continuació donem quatre fragments amplis perquè el lector pugui comparar-los. El
primer fragment és el propi inici de l’obra; el segon és del capítol 3 de la Tercera Part:
«L’arbre de Nadal del Svetitski». El tercer pertany al capítol 8 de la Cinquena Part: «L’adéu al
passat». I el quart pertany al capítol 8 de la Catorzena Part: «Novament a Varikino».
En primer lloc, després de l’original rus (Pasternak 2004), mostrem la versió més
recent, traduïda per Marta Rebón directament del rus (Pasternak 2010), seguida de la de
Fernando Gutiérrez (Pasternak 1993), per acabar amb la catalana de Joan Cornudella de
1965 (Pasternak 1987). Finalment, donem, no com a model, sinó més aviat com a mostra, la
nostra traducció.

3.1 Primer fragment
(Pasternak 2004: 6–7)
Шли и шли и пели “Вечную память”, и когда останавливались, казалось, что ее по
залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.
Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные
входили в процессию, спрашивали: “Кого хоронят?” Им отвечали: “Живаго”. “Вот
оно что. Тогда понятно”. —“Да не его. Ее”. —“Все равно. Царствие небесное. Похороны
богатые”.
Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. “Господня земля
и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней”. Священник крестящим
движением бросил горсть земли на Марью Николаевну. Запели “Со духи праведных”.
Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил
дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней
вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.
Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступающих
к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на
материнской могиле.
Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря
отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось. Шея его вытянулась. Если
бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет.
Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать
его по рукам и лицу мокрыми плетьми холодного ливня. К могиле прошел человек
в черном, со сборками на узких облегающих рукавах. Это был брат покойной и дядя
плакавшего мальчика, расстриженный по собственному прошению священник
Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища.
(Pasternak 2010: 9–10)
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Andaban y andaban y cantaban Eterna memoria8 y, cuando se detenían, parecía que los
pies, los caballos y el hálito del viento prosiguiesen, obstinados, la entonación del canto.
Los transeúntes se apartaban para ceder el paso al cortejo, contaban las coronas, se
santiguaban. Los curiosos se unían a la procesión, preguntaban:
—¿A quién entierran?
Les respondían:
—A Zhivago.
—¡Ah, así que es eso! Entonces se entiende.
—Pero no a él. A ella.
—Da lo mismo. ¡Que en paz descanse! Magníficas exequias.
Se sucedieron, veloces, los últimos minutos, contados, irrevocables. «Del Señor es la tierra
y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan.»9 El sacerdote, con el gesto de
la bendición, arrojó un puñado de tierra sobre María Nikoláyevna. Se entonó Con el alma
de los justos.10 Comenzó un ritmo frenético. Cerraron el ataúd, lo clavaron y se pusieron a
bajarlo a la fosa. Una lluvia de paladas de tierra, lanzadas a toda prisa, tamborileó sobre el
féretro hasta que se formó un pequeño túmulo. Sobre él subió un niño de diez años.
Sólo en ese estado de insensibilidad y embotamiento que suele sobrevenir al término
de un funeral solemne puede darse que un niño quiera pronunciar una oración sobre la
tumba de su madre.
El chiquillo levantó la cabeza y, desde lo alto, extendió su mirada ausente sobre los
yermos campos otoñales y las cúpulas del monasterio. Su rostro de nariz chata se contra
jo. Su cuello se estiró. Si con idéntico movimiento hubiese erguido la cabeza un lobezno,
habría resultado claro que iba a ponerse a aullar. Tras cubrirse el rostro con las manos,
el niño prorrumpió en sollozos. Una nube que volaba a su encuentro comenzó a azotarle
manos y cara con los húmedos látigos de un gélido aguacero. Un hombre vestido de negro,
con las mangas estrechas y ceñidas formándole pliegues sobre los brazos, se aproximó a
la tumba. Era el hermano de la difunta y tío del niño que se deshacía en lágrimas, Nikolái
Nikoláyevich Vedeniapin, sacerdote secularizado a petición suya. Se acercó al niño y se lo
llevó del cementerio.
(Pasternak 1993: 25–26)
Andaban, y al andar cantaban Eterna memoria. Los pies, los caballos y el soplo del viento
parecían continuar el cántico en las pausas.

8

En la liturgia ortodoxa se cantan estas palabras en el interior de la iglesia, al término del rito fúnebre,

antes de llevar al exterior el cuerpo del difunto, y después se repiten en el trayecto hacia el cementerio, en
alternancia con otros cánticos. (Salvo indicación contraria, todas las notas son de la traductora.)
9

Estas palabras del primer verso del Salmo 2.4 son pronunciadas por el sacerdote mientras bendice al

difunto y le arroja un puñado de tierra.
10

Estrofa de un cántico de la misa de réquiem que se entona justo antes de cerrar el ataúd y bajarlo a la

tumba.
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Los transeúntes abrían paso al cortejo, contaban las coronas y se santiguaban. Los
curiosos, metiéndose entre las filas, preguntaban:
—¿A quién entierran?
Y les respondían:
—A Zhivago.
—¡Ah, vaya! Entonces se entiende.
—Pero no a él.
—Da lo mismo. ¡Dios la tenga en el cielo! Lujoso entierro.
Se sucedían los últimos minutos, contados e irrevocables.
El sacerdote, con el ademán de la bendición, arrojó un puñado de tierra sobre Maria
Nikoláyevna. Se entonó La tierra del Señor y su creación. Después comenzó un terrible
ajetreo. Cerraron el ataúd, lo clavaron y lo bajaron a la fosa. Tamborileó la lluvia de tierra
arrojada apresuradamente con cuatro palas sobre el féretro. En el lugar de la tumba se
formó un pequeño túmulo. Sobre él se encaramó un niño de diez años.
Sólo en ese estado de entorpecimiento e insensibilidad que suele producirse hacia el final
de los entierros solemnes puede parecer plausible que un chiquillo quiera pronunciar unas
palabras sobre la tumba de su propia madre.
Levantó la cabeza y abarcó con mirada ausente los desiertos campos otoñales y las
cúpulas del monasterio. Su rostro achatado se alteró. Su cuello se alargó. Si hubiese sido un
lobezno el que levantara la cabeza con aquel gesto, hubiérase dicho que estaba a punto de
aullar. Tapándose la cara con las manos el chiquillo prorrumpió en sollozos. Una nube que
acudía hacia él comenzó a golpearlo sobre las manos y la cara con los líquidos azotes de un
helado chubasco. Un hombre se acercó a la tumba; vestía de negro, y las mangas estrechas
y ceñidas formaban pliegues en sus brazos. Era el hermano de la muerta y tío del chiquillo
que lloraba, el sacerdote Nikolái Nikoláyevich Vedeniapin, fuera de su ministerio a petición
propia. Se acercó al chiquillo y se lo llevó.
(Pasternak 1987: 5–6)
Caminaven, i tot caminant cantaven «Eterna memòria». A les pauses, els peus, els cavalls
i l’alenar del vent semblaven continuar l’entonació del càntic.
Els passavolants obrien pas al seguici, comptaven les corones i es persignaven. Els tafaners,
ficant-se entre els rengles, preguntaven:
—Qui és el mort?
La resposta era:
—Givago.
—Ah! Aleshores es comprèn.
—Però no és ell. És ella.
—Tant li fa. Déu l’hagi perdonada. Enterrament de luxe.
Passaren els darrers minuts comptats, irrevocables.
El clergue, amb el gest de la benedicció, llençà una almosta de terra sobre Maria
Nikolàievna. Fou entonat «La terra del Senyor i la seva creació». Després s’inicià un terrible
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crescendo. El bagul fou tancat, clavat i baixat a la fossa. Una pluja de paletades de terra,
llençada amb pressa, tamborinejà damunt la caixa, fins a formar un petit túmul. Damunt
d’ell s’enfilà un infant de deu anys.
Només en aqueix estat de fada insensibilitat que s’escau produir-se en els enterraments
solemnials, pot semblar plausible que un marrec vulgui pronunciar un discurs damunt la
tomba de la seva pròpia mare.
El minyó aixecà el cap i des del túmul passejà l’absent esguard pels deserts camps
autumnals i per les cúpules del monestir. Contragué lleument el seu rostre aplanat i allargà
el coll. Si el qui alçava el cap amb aquell posat sorrut hagués estat un llobató, hauríeu dit que
estava a punt d’udolar.
L’infant es cobrí el rostre amb les mans i esclatà en sanglots. Un núvol que li anava a
l’encontre començà a colpejar-lo a les mans i al rostre amb una glaçada rauxa de fuets
líquids. Un home s’acostà a la tomba; duia vestit negre, amb les mànigues estretes i cenyides
formant plecs.
Era germà de la difunta i oncle del minyó que plorava: el sacerdot Nikolai Nikolàievitx
Vedenjapin, afranquit del seu ministeri a petició pròpia. S’atansà a l’infant i se l’endugué.
(Versió de R icard San Vicente [RSV])
La gent caminava i tot avançant cantava «Glòria eterna» i quan s’aturava semblava que les
cames, els cavalls i els cops de vent seguien entonant el mateix cant.
El vianants deixaven passar la comitiva, comptaven els rams, es feien el senyal de la
creu. Els curiosos es ficaven a la processó i preguntaven: «¿Qui enterren?» I els responien:
«Jivago». «Vaja! Ara s’entén!». «No ell, sinó la seva esposa». «Tant li fa» —responien—: «Al cel
sia. Un enterrament ben luxós».
Fugien ràpid els darrers instants, comptats i irretornables. «La terra del Senyor i creació
d’aquest, i totes les criatures que hi viuen». El sacerdot, tot fent el senyal de la creu, va
llençar un grapat de terra sobre Mària Nikolàievna. Els presents van cantar «Els esperits
dels justos». I aleshores tot es va precipitar. Van tancar el taüt, el van clavar i baixar a la
tomba. Va tamborinar una pluja de terra amb què quatre apressats cops de pala van omplir
la tomba. Al seu damunt va créixer un petit turó. I, a sobre, s’hi va enfilar un nen de deu
anys.
Només en un estat d’aclaparament i d’insensibilitat, que sol produir-se al final d’un gran
enterrament, algú podria imaginar que el noi volia dir unes paraules sobre la tomba de la
mare.
Va aixecar el cap i amb mirada absent va examinar des del turó els espais buits de la
tardor i les cúpules dels monestirs. El seu rostre camús es va desfigurar. Se li va allargar el
coll. Si hagués estat un llobató qui amb aquest gest hagués aixecat el cap, ningú no hauria
pas dubtat que en aquell instant es posaria a udolar. Cobrint-se la cara amb les mans, el
noi va sanglotar. Un núvol, que volava al seu encontre, li assotà els braços i la cara amb
els fuets molls del fred xàfec. A la tomba es va acostar un home vestit de color negre, amb
les mànigues frunzides i estretes. Era el germà de la difunta i l’oncle del nen que plorava:
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Nikolai Nikolàievitx Vedeniapin, un excapellà exclaustrat per pròpia voluntat. L’home es va
acostar al nen i se’l va endur del cementiri.

3.2 Segon fragment
(Pasternak 2004: 67–70)
Как–то вечером в конце ноября Юра вернулся из университета поздно, очень
усталый и целый день не евши. Ему сказали, что днем была страшная тревога, у
Анны Ивановны сделались судороги, съехалось несколько врачей, советовали
послать за священником, но потом эту мысль оставили. Теперь ей лучше, она в
сознании и велела, как только придет Юра, безотлагательно прислать его к ней.
Юра послушался и, не переодеваясь, прошел в спальню.
Комната носила следы недавнего переполоха. Сиделка бесшумными движениями
перекладывала что–то на тумбочке. Кругом валялись скомканные салфетки и
сырые полотенца из–под компрессов. Вода в полоскательнице была слегка розовата
от сплюнутой крови. В ней валялись осколки стеклянных ампул с отломанными
горлышками и взбухшие от воды клочки ваты.
Больная плавала в поту и кончиком языка облизывала сухие губы. Она резко
осунулась с утра, когда Юра видел ее в последний раз.
—Не ошибка ли в диагнозе? —подумал он. —Все признаки крупозного. Кажется,
это кризис. Поздоровавшись с Анною Ивановной и сказав что–то ободряюще
пустое, что говорится всегда в таких случаях, он выслал сиделку из комнаты. Взяв
Анну Ивановну за руку, чтобы сосчитать пульс, он другой рукой полез в тужурку
за стетоскопом. Движением головы Анна Ивановна показала, что это лишнее. Юра
понял, что ей нужно от него что–то другое. Собравшись с силами, Анна Ивановна
заговорила:
—Вот, исповедывать хотели… Смерть нависла… Может каждую минуту… Зуб идешь
рвать, боишься, больно, готовишься… А тут не зуб, всю, всю тебя, всю жизнь… хруп,
и вон, как щипцами… А что это такое?… Никто не знает… И мне тоскливо и страшно.
Анна Ивановна замолчала. Слезы градом катились у нее по щекам. Юра ничего не
говорил. Через минуту Анна Ивановна продолжала:
—Ты талантливый… А талант, это… не как у всех… Ты должен что–то знать… Скажи
мне что–нибудь… Успокой меня.
—Ну что же мне сказать, —ответил Юра, беспокойно заерзал по стулу, встал,
прошелся и снова сел. —Во–первых, завтра вам станет лучше —есть признаки, даю
вам голову на отсечение. А затем —смерть, сознание, вера в воскресение… Вы хотите
знать мое мнение естественника? Может быть, как–нибудь в другой раз? Нет?
Немедленно? Ну как знаете. Только это ведь трудно так, сразу.
И он прочел ей экспромтом целую лекцию, сам удивляясь, как это у него вышло.
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—Воскресение. В той грубейшей форме, как это утверждается для утешения
слабейших, это мне чуждо. И слова Христа о живых и мертвых я понимал всегда
по–другому. Где вы разместите эти полчища, набранные по всем тысячелетиям?
Для них не хватит вселенной, и Богу, добру и смыслу придется убраться из мира. Их
задавят в этой жадной животной толчее.
Но все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную
и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях. Вот вы
опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не
заметили.
Будет ли вам больно, ощущает ли ткань свой распад? То есть, другими словами,
что будет с вашим сознанием? Но что такое сознание? Рассмотрим. Сознательно
желать уснуть —верная бессонница, сознательная попытка вчувствоваться в работу
собственного пищеварения— верное расстройство его иннервации. Сознание яд,
средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Сознание
—свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться.
Сознание это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом
внутрь и случится катастрофа.
Итак, что будет с вашим сознанием? Вашим. Вашим. А что вы такое? В этом вся
загвоздка. Разберемся. Чем вы себя помните, какую часть сознавали из своего
состава? Свои почки, печень, сосуды? Нет, сколько ни припомните, вы всегда
заставали себя в наружном, деятельном проявлении, в делах ваших рук, в семье, в
других. А теперь повнимательнее. Человек в других людях и есть душа человека. Вот
что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание. Вашей
душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же? В других вы были, в
других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью.
Это будете вы, вошедшая в состав будущего.
Наконец, последнее. Не о чем беспокоиться. Смерти нет. Смерть не по нашей части.
А вот вы сказали талант, это другое дело, это наше, это открыто нам. А талант —в
высшем широчайшем понятии есть дар жизни.
Смерти не будет, говорит Иоанн Богослов, и вы послушайте простоту его
аргументации. Смерти не будет, потому что прежнее прошло. Это почти как: смерти
не будет, потому что это уже видали, это старо и надоело, а теперь требуется новое, а
новое есть жизнь вечная.
Он расхаживал по комнате, говоря это. “Усните”, —сказал он, подойдя к кровати и
положив руки на голову Анны Ивановны. Прошло несколько минут. Анна Ивановна
стала засыпать.
Юра тихо вышел из комнаты и сказал Егоровне, чтобы она послала в спальню
сиделку. —Чорт знает что, —думал он, —я становлюсь каким–то шарлатаном.
Заговариваю, лечу наложением рук. На другой день Анне Ивановне стало лучше.
(Pasternak 2010: 93–97)
ANUARI TRILCAT [ISSN 2014-4644] 1 · 2011

[186–246]

I. GARCIA I R. SAN VICENTE · SOBRE EL DOCTOR JIVAGO I LES SEVES VERSIONS

218

A finales de noviembre, una noche, Yura volvió tarde de la universidad, muy cansado y
sin haber comido nada en toda la jornada. Le dijeron que durante el día se había producido
una terrible alarma. Anna Ivánovna había tenido convulsiones, varios médicos la habían
visitado y aconsejaron que se llamara al sacerdote, pero después mudaron de parecer.
Ahora se encontraba mejor, había recobrado la conciencia y pedido que en cuanto llegase
Yura fuese a veda al instante.
Yura obedeció y, sin cambiarse de ropa, se dirigió a su dormitorio.
En la habitación eran visibles las huellas del revuelo reciente. Con movimientos
silenciosos, la enfermera ordenaba algo en la mesilla de noche. Alrededor, en desorden,
se veían servilletas arrugadas y toallas húmedas que habían utilizado como compresas. El
agua de la palangana estaba levemente rosada por la sangre expectorada. Dentro había
fragmentos de frascos de vidrio con los cuellos rotos y trozos de algodón hinchados por el
agua.
La enferma estaba empapada en sudor y con la punta de la lengua se humedecía los
labios secos. Desde la mañana, cuando Yura la viera por última vez, había adelgazado
visiblemente.
«¿No será un error de diagnóstico? —pensó—. Tiene todos los síntomas de una
bronconeumonía. Y esto debe de ser una crisis.» Después de haber saludado a Anna
Ivánovna y de decirle algunas trivialidades para animarla, como suele hacerse en estos
casos, hizo salir a la enfermera de la habitación. Cogió la mano de Anna Ivánovna para
tomarle el pulso y con la otra mano hurgó en la chaqueta en busca del estetoscopio. Con
un movimiento de la cabeza, Anna Ivánovna le dio a entender que no era necesario. Yura
comprendió que quería otra cosa. Reuniendo fuerzas, la mujer logró articular:
—¿Sabes? Querían que me confesara… La muerte me ha pasado cerca… Podría llegar en
cualquier momento… Si uno va a sacarse una muela, tiene miedo, le duele, se prepara… Pero
aquí no se trata de un diente, sino de mí, de toda yo, de toda mi vida… ¡Crac!, y fuera, como
con un tirón de tenazas. ¿Y qué será eso…? Nadie lo sabe… Y me siento triste y asustada.
Anna Ivánovna calló. Las lágrimas le corrieron abundantemente por las mejillas. Yura no
decía nada. Un momento después Anna Ivánovna continuó hablando:
—Tú tienes talento. Y cuando se tiene talento… no se es como todos los demás… Tienes que
saber algo… Dime algo… Tranquilízame…
—¿Qué puedo decir? —respondió Yura, se removió inquieto en la silla, se levantó, dio
algunos pasos y se sentó de nuevo—. En primer lugar, mañana se encontrará mejor.
Hay síntomas de que así será, me juego la cabeza. y luego, la muerte, el alma, la fe en la
resurrección… ¿Quiere conocer mi opinión de naturalista? ¿No sería mejor, tal vez, dejado
para otra ocasión? ¿No? ¿Ahora mismo? Está bien, como quiera. Sólo que es un poco difícil,
así, de sopetón.
Y le impartió una conferencia improvisada, sorprendiéndose él mismo del modo en que
le salió.
—La resurrección. En su forma más tosca, la que se usa para confortar a los débiles,
me resulta extraña. Y las palabras de Cristo sobre los vivos y los muertos siempre las he
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comprendido de otra manera. ¿Dónde cabrían esos ejércitos reunidos a lo largo de los
milenios? Para ellos no bastaría el universo, y Dios, el bien y la razón deberían desaparecer
del mundo. Serían aplastados por ese tropel ávido y animalesco.
»Pero es siempre una vida idéntica e infinita la que llena el universo y se renueva a cada
hora en innumerables combinaciones y transformaciones. A usted le preocupa saber si
resucitará o no, cuando ya resucitó al nacer, sin darse cuenta.
»¿Padecerá dolor? ¿Sentirá el tejido su propia descomposición? Esto es, en otras palabras,
¿qué será de su conciencia? Pero ¿qué es la conciencia? Veamos. Desear conscientemente
quedarse dormido es el insomnio infalible, esforzarse en tomar conciencia del proceso de
digestión seguramente tendrá como resultado un trastorno de tipo nervioso. La conciencia
es un veneno, un medio de autointoxicación para el sujeto que la aplica a sí mismo. La
conciencia es una luz dirigida al exterior, la conciencia ilumina el camino ante nosotros,
para que no tropecemos. La conciencia son los faros encendidos delante de una locomotora
en marcha. Dirija la luz hacia el interior y se producirá una calamidad.
»Así, ¿qué será de su conciencia? La suya. He dicho la suya. Pero ¿quién es usted? Aquí
está el quid. Examinemos la cuestión. ¿De qué se acuerda usted de sí misma, de qué parte
de su sustancia es consciente? ¿De sus riñones, del hígado, de los vasos sanguíneos? No, por
más que intente hacer memoria, usted siempre se manifestó hacia el exterior, en sus actos,
en la obra de sus manos, en la familia, en los demás. Y ahora escúcheme bien. El alma del
hombre es precisamente el hombre presente en los otros hombres. Esto es lo que usted es,
esto es lo que ha respirado, de lo que se ha nutrido y embriagado su conciencia durante toda
la vida. Eso es su alma, su inmortalidad, su vida en los demás. ¿Y entonces? Estuvo en los
otros y en los otros permanecerá. ¿Qué diferencia implica para usted si eso después se llama
recuerdo? Será usted que ha entrado a formar parte del futuro.
»Por fin, una última cosa. No hay de qué preocuparse. La muerte no existe. La muerte no
es algo nuestro. Ha hablado de talento, y eso sí es otra cosa, algo nuestro, somos nosotros
quienes lo hemos descubierto. Pero el talento, en su significado más elevado y más amplio,
es el don de la vida.
»No habrá muerte,11 dice san Juan Evangelista, y escuche la simplicidad de su
argumentación. No habrá muerte porque lo que fue ya ha pasado. Es casi como decir: no
habrá muerte porque esto ya lo vimos, es viejo y aburre, y ahora es preciso algo nuevo, y lo
nuevo es la vida eterna.
Paseaba por la habitación mientras decía estas palabras.
—Duerma —dijo, acercándose a la cama y poniendo una mano sobre la cabeza de Anna
Ivánovna.
Transcurrieron algunos minutos. Anna Ivánovna empezó a coger el sueño.
Yura salió en silencio de la estancia y dijo a Yegórovna que llamase a la enfermera para
que fuese al cuarto.

11

Apocalipsis, 21.4. Uno de los primeros títulos de la novela, que se remonta a 1946, había sido,

precisamente, «No habrá muerte». (Nota de la traductora.)
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«El diablo sabrá lo que quiere decir todo eso —pensó—. Me estoy convirtiendo en una
especie de charlatán. Pronuncio conjuros, curo imponiendo las manos.»
Al día siguiente, Anna Ivánovna se sintió mejor.
(Pasternak 1993: 95–97)
Una noche, a finales de noviembre, Yura volvió tarde de la universidad, muy cansado y sin
haber comido en todo el día. Le dijeron que durante toda la jornada se habían sentido llenos
de angustia porque Anna Ivánovna había entrado en delirio, y los médicos que entonces la
vieron aconsejaron que se llamara al sacerdote, pero que luego cambiaron de idea. Ahora
estaba mejor, se había repuesto y pedido que en cuanto Yura llegase fuese a verla.
Yura obedeció y, sin quitarse el abrigo, entró en la alcoba. Había allí todavía huellas del
reciente desbarajuste. Con silenciosos movimientos una enfermera ordenaba algo sobre
la mesita de noche. Por todas partes veíanse servilletas arrugadas y toallas húmedas
que fueron utilizadas para hacer compresas. En la palangana había agua ligeramente
enrojecida de sangre. Allí se encontraban los restos de ampollas de cristal y trozos de
algodón empapados en agua.
La enferma, anegada en sudor, se humedecía con la punta de la lengua los resecos labios.
Parecía mucho más delgada que por la mañana, cuando Yura la vio la última vez.
«Con tal de que no hayamos equivocado el diagnóstico —pensó—. Son todos los síntomas
de una pulmonía. Ésta debe de ser la crisis.»
Después de haber saludado a Anna Ivánovna y haberle dicho unas vagas palabras para
animarla, como se hace en casos semejantes, rogó a la enfermera que saliese de la habitación.
Tomó el pulso de Anna Ivánovna, y con la otra mano se buscó en la chaqueta el estetoscopio,
pero ella, con un movimiento de cabeza, le indicó que era inútil. Yura comprendió que
deseaba algo de él. Haciendo acopio de todas sus fuerzas Anna Ivánovna consiguió hablar:
—¿Sabes? Quiero confesarme… Me estoy muriendo… Es posible que de un momento a
otro… Si una ha de sacarse una muela, tiene miedo, le duele, se prepara… Aquí no se trata de
una muela, sino de una misma, de toda la vida… El ¡crac! y fuera, como con las tenazas… ¿Y
qué será eso? Nadie lo sabe… Y yo tengo mucha pena y mucho miedo.
Calló. Las lágrimas rodaron abundantes por sus mejillas. Yura no decía nada. Al cabo de
un instante Anna Ivánovna continuó:
—Tú eres inteligente…, tu inteligencia no es como la de los demás… Tienes que saber…
Dime algo. Tranquilízame…
—¿Qué puedo decir yo? —respondió Yura. Se removió inquieto en la silla, se levantó,
dio algunos pasos y volvió a sentarse—. En primer lugar, mañana se sentirá mejor. Hay
síntomas que lo demuestran, pondría la mano en el fuego. Además: la muerte, el alma, la
fe y la resurrección… ¿Quiere saber mi opinión de hombre naturalista? ¿No sería mejor en
otra ocasión? ¿No? ¿En seguida? Bueno, como quiera. Sólo que resulta difícil así, de pronto.
—E improvisó para ella una verdadera lección, maravillado de que le saliese tan bien—
. La resurrección, en la forma más vulgar de que se habla de ella, como consuelo de los
débiles, es extraña para mí. También he interpretado siempre de otro modo las palabras
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de Cristo sobre los vivos y los muertos. ¿Dónde se meterían estos ejércitos reunidos en
tantos milenios? No bastaría el universo, y la divinidad, el bien y el raciocinio deberían
desaparecer del mundo. Serían aplastados por esa ávida muchedumbre animal.
»Pero, en el tiempo, siempre la misma vida, inconmensurablemente idéntica, vuelve a
llenar el universo, cada hora se renueva en innumerables combinaciones y transformaciones.
Y ahora se preocupa de si resucitará o no, cuando ya resucitó sin darse cuenta, cuando nació.
»¿Sentirá dolor? ¿Acaso siente el tejido la propia disolución? Es decir, con otras palabras,
¿qué será de su conciencia? Pero ¿qué es la conciencia? Veamos. Desear conscientemente
dormir es verdadero insomnio, intentar conscientemente advertir el trabajo de la propia
digestión es ir en busca de un trastorno de tipo nervioso. La conciencia es un veneno, un
instrumento de autointoxicación para el individuo que la aplica a sí mismo. La conciencia
es luz dirigida hacia fuera y que ilumina el resto del camino ante nosotros para evitar que
tropecemos. La conciencia es el faro encendido en la parte delantera de la locomotora en
marcha. Dirige la luz hacia el interior y se producirá la catástrofe.
»Por lo tanto, ¿qué será de su conciencia? Digo bien, suya. Suya. Pero, ante todo, ¿qué
es usted? Ésta es la cuestión. Tratemos de orientarnos. ¿De qué modo tiene memoria de
sí misma, de qué parte de su organismo es consciente? ¿De sus riñones, del hígado, de los
vasos sanguíneos? No, recuerde y verá que siempre estuvo expresada hacia fuera en un acto,
en la obra de sus manos, en su familia, en los demás. Y escúcheme ahora con atención. El
alma del hombre es justamente el hombre presente en los otros hombres. Esto es lo que es,
esto es lo que ha respirado, de lo que se ha alimentado y embriagado durante toda la vida
su conciencia. De su alma, de su inmortalidad, de su vida en los demás. ¿Y qué? Ha vivido
en los otros y en los otros se quedará. ¿Qué diferencia implica para usted que luego se llame
recuerdo? Habrá entrado en la composición del futuro.
»Una última cosa. No hay de qué preocuparse. La muerte no existe. La muerte no está en
nosotros. Ha hablado de inteligencia, y esto es otra cosa, una cosa nuestra, accesible para
nosotros. La inteligencia, el talento, en el sentido más amplio, es el don de la vida.
»No habrá muerte, dice San Juan Evangelista, y verá qué simple es su argumentación. No
habrá muerte porque aquello que fue antes ya ha pasado. Poco más o menos es esto: no
habrá muerte porque esto ya fue, es viejo y se aburre, y ahora es necesario algo nuevo y lo
nuevo es la vida eterna.
Yura, mientras decía esto, paseaba por la habitación.
—Duerma —dijo, acercándose a la cama y acariciándole la cabeza.
Pasaron unos minutos y Anna Ivánovna comenzó a amodorrarse.
Silenciosamente, Yura salió de la habitación y dijo a Yegórovna que llamase a la enfermera.
«Cualquiera sabe lo que esto quiere decir —pensó. Me estoy volviendo una especie de
charlatán. Exorcizo, curo imponiendo las manos.»
Al día siguiente Anna Ivánovna estaba mejor.
(Pasternak 1987: 85–88)
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Una nit de finals de novembre, Iura tornà tard de la Universitat, fatigadíssim i sense haver
menjat res en tot el dia. Li van dir que durant tota la jornada havien passat una gran angoixa
perquè Anna Ivànovna ja desvariejava, i els metges que havien estat cridats a consulta van
aconsellar de demanar el capellà; però, més endavant, havien canviat d’idea. Ara es trobava
més bé, s’havia refet i havia demanat que, bon punt tornés Iura, l’anés a veure.
Iura obeí i, sense ni tan sols treure’s l’abric, entrà a la cambra.
Hi havia encara mostres del desgavell recent. Una infermera, amb silenciosos moviments,
endreçava alguna cosa sobre la tauleta de nit. Pertot hi havia tovallons rebregats, i
eixugamans molls que havien servit per a fer compreses. En una griala l’aigua es veia
lleugerament tenyida de sang, i es descobrien flascons trencats i manyocs de cotó fluix.
La infermera suava a raig fet i es passava la punta de la llengua pels llavis eixuts. Semblava
haver-se amagrit molt des del matí, quan Iura l’havia vista el darrer cop.
—Si almenys no han errat el diagnòstic —pensà—. Els símptomes són tots de pulmonia.
Ara deu trobar-se en plena crisi.
Havent saludat Anna Ivànovna i després d’adreçar-li uns vagues mots d’encoratjament,
tal com es fa en casos semblants, pregà la infermera de sortir de la cambra. Va prendre el
pols d’Anna Ivànovna, amb els dits, i es posà l’altra mà a la butxaca buscant l’estetoscopi,
però ella, amb un moviment del cap, li féu signe que era inútil. Jura comprengué que volia
alguna cosa d’ell. Reunint forces, Anna Ivànovna pogué dir:
—No ho saps? Vull confessar-me… Em moro… Pot ocórrer d’un moment a l’altre… Si et cal
treure’t un queixal, t’agafa por, et fa mal, et prepares. Aquí no es tracta d’un queixal, sinó de
mi, de tota la meva vida… el crac, i a fora, com amb les estenalles… ¿I què deu ser això? No
ho sap ningú. I sofreixo tant i tinc tanta por!
Va callar. Les llàgrimes li lliscaven galta avall, sense parar. Iura no deia res. Al cap d’un
moment, Anna Ivànovna continuà:
—Tu ets inteŀligent… la teva inteŀligència no és com la dels altres… Tu deus saber… Diguesme alguna cosa… Tranquiŀlitza’m…
—Què puc dir-te? —respongué Iura. Es regirà inquiet a la cadira, s’aixecà, féu algunes
passes i tornà a seure—. En primer lloc, demà et trobaràs més bé; em jugaria el cap que
aquests són els símptomes. Demés: la mort, l’ànima, la resurrecció i la fe… ¿Vols saber
la meva opinió d’home estudiós? ¿No valdria més deixar-ho per a una altra ocasió? No?
De seguida? Bé; com vulguis. Sinó que resulta difícil així, de sobte —i li va improvisar
pròpiament una veritable lliçó, meravellat ell mateix que li sortís tan bé.
—La resurrecció… en la forma més vulgar com se’n parla, la consolació dels febles, m’és
estranya. També he interpretat sempre altrament les paraules de Crist sobre els vius i els
morts. ¿On ficaríem aquests immensos exèrcits arrenglerats en tots els miŀlennis? L’univers
no bastaria, i la divinitat, el bé i el raciocini haurien de desaparèixer del món. Serien
esclafats per aqueixa àvida gernació animal.
»Però, en el temps, és sempre la mateixa vida, immesurablement idèntica, que omple
l’univers; cada hora es renova en innombrables combinacions i transformacions. Ara tu et
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preocupes de si ressuscitaràs o no, quan la veritat és que ja vas ressuscitar sense adonar-te’n
el dia que vas néixer.
»Sentiràs dolor? ¿És que potser sent el teixit la seva pròpia dissolució? És a dir, amb altres
paraules: ¿què serà de la teva consciència? Però que és la consciència? Vejam. Desitjar
conscientment dormir és pròpiament l’insomni; intentar conscientment advertir el treball
de la pròpia digestió és, naturalment, provocar un trastorn nerviós. La consciència és un verí,
un instrument d’autointoxicació, per al subjecte que se l’aplica a si mateix. La consciència és
la llum que es projecta cap al defora i que iŀlumina el camí davant nostre per evitar-nos les
ensopegades. La consciència és el fanal encès al davant de la locomotora en marxa. Gira cap
endins el llum i es produirà la catàstrofe.
»I doncs, què serà de la teva consciència? Teva, de la teva, dic. Però, tu: què ets? Aquesta
és la qüestió. Tractem d’orientar-nos. En quina forma tens memòria de tu mateixa; de
quina part del teu organisme ets conscient? ¿Dels teus ronyons, del teu fetge o dels teus
vasos sanguinis? No; fins on abasti el teu record, sempre t’advertiràs en una manifestació
extrínseca, en un acte, en les obres de les teves mans, en la teva família, en els altres. I,
ara, escolta’m bé. L’ànima de l’home és l’home present en els altres homes, i res més. Vet
aquí el que ets, això és el que ha respirat, d’això s’ha nodrit i embriagat tota la vida la teva
consciència. De la teva ànima, de la teva immortalitat, de la teva vida en els altres. ¿I doncs?
Has viscut en els altres i en els altres romandràs. ¿Què vull dir, per a tu, que això després
sigui anomenat record?; quina diferència hi ha?
»I una darrera cosa: no cal que et preocupis, la mort no existeix. La mort no està en
nosaltres. Ara has parlat d’inteŀligència, i això ja és una altra cosa, una cosa nostra, accessible
per a nosaltres. La inteŀligència, el talent, en el sentit més elevat i més ampli, és el de la vida.
»No morireu, diu sant Joan Evangelista; i ara escolta la senzillesa de la seva argumentació.
No morireu perquè allò que fou abans ja ha passat. Poc més o menys, és això: no morireu
perquè això ja ha estat, és vell i fastigós, i ara anheleu alguna cosa nova, i aquesta cosa nova
és la vida eterna.
Tot parlant, Iura es passejava per la cambra.
—Dorm —digué acostant-se al llit i acaronant-li el cap.
Passaren alguns minuts i Anna Ivànovna començà d’ensopir-se.
Silenciosament, Iura sortí de la cambra i digué a l’Egórovna que cridés la infermera.
«El diable sap que vol dir això —pensà—. M’estic convertint en una mena de xarlatà. Faig
exorcismes, guareixo per la imposició de les mans.»
L’endemà, Anna Ivànovna estava millor.
(RSV)
Una nit de finals de novembre, Iura va tornar de la universitat tard, molt cansat i sense
haver menjat en tot el dia. Li van dir que durant el dia hi havia hagut un gran ensurt, Anna
Ivànovna va tenir uns espasmes, van acudir-hi uns quants metges, i es va creure oportú
cridar un sacerdot, però després es va abandonar la idea. Ara es trobava millor, estava
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conscient i va manar que, Iura, tan bon punt arribés, es presentés, sense cap dilació, al seu
costat.
Iura va obeir i, sense canviar-se, es va dirigir al dormitori.
L’habitació evidenciava el recent desgavell. Una infermera, amb moviments silenciosos,
tornava al seu lloc sobre la tauleta alguns objectes. Al voltant es veien per terra tovallons
rebregats i tovalloles humides que havien servit de compreses. L’aigua del gibrell era una
mica rosada per la sang que s’hi havia escopit. S’hi veien tirats trossos de flascons de vidre
amb els colls trencats i flocs de cotó inflats d’aigua.
La malalta nedava en la seva pròpia suor i amb la punta de la llengua es llepava els llavis
secs. El seus aspecte havia desmillorat molt des del matí, quan Iura l’havia vist per darrer
cop.
«No hi haurà un error en el diagnòstic? —es va dir—. Són tots els símptomes d’una
pneumònia. Sembla que està passant la crisi.»
Després de saludar Anna Ivànovna i de dir-li quatre paraules buides per animar-la, les
que es diuen en ocasions com aquesta, va fer sortir la infermera de l’habitació. Després
d’agafar Anna Ivànovna pel braç, per mesurar-li el pols, va ficar l’altra mà dins la jaqueta tot
buscant l’estetoscopi. Anna Ivànovna va moure el cap volent dir que això era inútil. Iura va
comprendre que volia d’ell una altra cosa. Tot reunint forces, Anna Ivànovna va dir:
—Ja veu, em volien confessar… Sento la mort propera… Potser, en qualsevol instant…
Quan vas a treure’t una dent, tens por que et facin mal, et prepares… Ara, en canvi, ja no és
una dent, sinó tota tu, tota la teva vida… ¡pam i fora! Com amb unes pinces…. Però, què és
això?… Ningú no ho sap… Aquesta situació m’angoixa, tinc por.
Anna Ivànovna va callar. Les llàgrimes li queien com un riu per les galtes. Iura no deia res.
Després d’un minut Anna Ivànovna va continuar:
—Ets un home de talent… i quan tens talent, això no se sent com els altres… Tu has de
saber quelcom més… Digues alguna cosa… Tranquilitza’m.
—Què vol que li digui? —va contestar Iura i es va moure intranquil sobre la cadira, es
va aixecar, va caminar per l’habitació i es va tornar a asseure—. En primer lloc, demà es
trobarà millor; els indicis hi són, m’hi jugaria el coll. I pel que fa a la mort, tot això de la
consciència, de la fe en la resurrecció… Vol saber l’opinió d’un home de ciències? ¿No creu
que ho podríem deixar per a un altre dia? ¿No? ¿Ara mateix? Bé, com vulgui. Encara que,
així de sobte, no és fàcil.
I va improvisar tota una lliçó, de manera que ell mateix es va sorprendre de com li va
sortir el discurs.
—La resurrecció, en la forma més que grollera que alguns plantegen per tal de
tranquiŀlitzar els dèbils, em resulta aliena. I les paraules de Crist sobre els vius i els morts jo
sempre les he enteses d’una altra manera. On ficaria vostè tots aquests exèrcits acumulats
durant miŀlennis? No hi hauria prou univers per a tots ells, i fins i tot Déu, el bé i els sentits
hauran de fugir del món. Perquè seran aixafats per tota aquesta gentada voraç i salvatge.
Però la mateixa vida inabastable i triomfal sempre, constantment, omple l’Univers i es
renova a cada instant en incomptables combinacions i transformacions. Vostè, per exemple,
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no està segura de si ressuscitarà, quan de fet vostè ja ha ressuscitat, ho va fer quan va néixer
i no ho va notar.
Sentirà dolor? Percebran els seus teixits la seva descomposició? És a dir, amb altres
paraules, què succeirà amb la seva consciència? Però, què és la consciència? Traiem-ne
l’entrellat. Intenta adormir-te conscientment i segur que et guanyes un bon insomni; intenta
prendre consciència clara sobre el funcionament de la teva pròpia digestió i ja tens garantit
un trastorn en les innervacions. La consciència és un verí, és un mitjà d’autointoxicació per
a la persona que se l’aplica a si mateixa. La consciència és la llum que brolla vers l’exterior,
la consciència ens iŀlumina el camí davant nostre per tal que no ensopeguem. La consciència
són els fars encesos davant de la locomotora. Dirigiu la llum cap a l’interior i es produirà
una catàstrofe.
Així doncs, que passarà amb la seva consciència? Amb la seva, la seva. I vostè mateixa
què és? En això rau tota la qüestió. Traiem-ne l’entrellat. Què es el que vostè recorda de si
mateixa? De quina part de tot el que és vostè en té consciència? Dels seus ronyons, del fetge,
dels vasos sanguinis? No. Per molt que faci memòria sempre s’ha vist vostè mateixa en una
projecció externa, actuant, projectant-se en les obres de les seves mans, en la família, en els
altres. I ara fixi-s’hi bé. L’home en els altres és justament l’ànima de l’home. Això és el que
és vostè; amb això ha respirat i ha alimentat sempre la seva consciència. Amb la seva ànima,
amb la seva immortalitat, amb la seva vida en l’altre. I bé? Vostè ha estat en els altres i en els
altres romandrà. I tant li fa si d’això després en diuen memòria. Això serà vostè, quan hagi
entrat a formar part del futur.
Per acabar, una darrera cosa. No cal preocupar-se per res. La mort no existeix. La mort no
és cosa nostra. Vostè ha parlat del talent, això és una altra història, això ens pertany i s’obre
davant nostre. Jo diria que el talent, en el sentit més elevat i ampli, és el do de la vida.
No hi haurà mort, com diu Joan l’evangelista. Escolti la senzillesa de la seva argumentació.
No hi haurà mort perquè el passat ja ha passat. És com dir: no hi haurà mort perquè això ja
ho hem vist, perquè ja és cosa vella i ja n’estem farts; perquè ara necessitem quelcom nou, i
això nou és la vida eterna.
Iura caminava per l’habitació mentre deia aquestes paraules.
—Ara dormi —va dir quan es va acostar al llit i va posar les mans sobre el cap d’Anna
Ivànovna. Van passar uns quants minuts. Anna Ivànovna es va començar a adormir.
Iura va sortir amb compte de l’habitació i va dir a Iegórovna que fes venir la infermera.
«El diable se m’emporti —va pensar—. M’estic tornant un xarlatà».

3.3 Tercer fragment
(Pasternak 2004: 145–146)
Вы подумайте, какое сейчас время! И мы с вами живем в эти дни! Ведь только
раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте: со всей России
сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому
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за нами подглядывать. Свобода! Настоящая, не на словах и в требованиях, а с неба
свалившаяся, сверх ожидания. Свобода по нечаянности, по недоразумению.
И как все растерянно–огромны! Вы заметили? Как будто каждый подавлен самим
собою, своим открывшимся богатырством.
Да вы гладьте, говорю я. Молчите. Вам не скучно? Я вам утюг сменю.
Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь
матушка, не стоится ей на месте, ходит не находится, говорит не наговорится. И
не то чтоб говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды и деревья,
философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что–то евангельское,
не правда ли? Как во времена апостолов. Помните, у Павла? “Говорите языками и
пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования”.
— Про митингующие деревья и звезды мне понятно. Я знаю, что вы хотите сказать.
У меня самой бывало.
— Половину сделала война, остальное довершила революция. Война была
искусственным перерывом жизни, точно существование можно на время отсрочить
(какая бессмыслица!). Революция вырвалась против воли, как слишком долго
задержанный вздох. Каждый ожил, переродился, у всех превращения, перевороты.
Можно было бы сказать: с каждым случилось по две революции, одна своя, личная,
а другая общая. Мне кажется, социализм —это море, в которое должны ручьями
влиться все эти свои, отдельные революции, море жизни, море самобытности.
Море жизни, сказал я, той жизни, которую можно видеть на картинах, жизни
гениализированной, жизни, творчески обогащенной. Но теперь люди решили
испытать ее не в книгах, а на себе, не в отвлечении, а на практике.
Неожиданное дрожание голоса выдало начинающееся волнение доктора. Прервав
на минуту глаженье, Лариса Федоровна посмотрела на него серьезно и удивленно.
Он смешался и забыл, о чем он говорил. После короткой паузы он заговорил снова.
Очертя голову он понес Бог знает что. Он сказал:
— В эти дни так тянет жить честно и производительно! Так хочется быть частью
общего одушевления! И вот среди охватившей всех радости я встречаю ваш
загадочно невеселый взгляд, блуждающий неве домо где, в тридевятом царстве, в
тридесятом государстве. Что бы я дал за то, чтобы его не было, чтобы на вашем лице
было написано, что вы довольны судьбой и вам ничего ни от кого не надо. Чтобы
какой–нибудь близкий вам человек, ваш друг или муж (самое лучшее, если бы это
был военный) взял меня за руку и попросил не беспокоиться о вашей участи и не
утруждать вас своим вниманием. А я вырвал бы руку, размахнулся, и… Ах, я забылся!
Простите, пожалуйста.
(Pasternak 2010: 199–200)
»¡Piense qué tiempos son éstos! ¡Y nosotros los estamos viviendo! Cosas tan increíbles
tal vez sólo ocurran una vez en la eternidad. Piénselo: han arrancado el techo a toda Rusia
y nosotros, junto con todo el pueblo, nos encontramos a cielo abierto. Y sin nadie que nos
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controle. ¡La libertad! La auténtica, no la de las palabras y las reivindicaciones, sino la caída
del cielo, en contra de lo esperado. La libertad por casualidad, por equivocación.
»¡Y qué grandes se sienten todos en su desconcierto! ¿Se ha dado cuenta? Como si cada
uno estuviese aplastado por sí mismo, por la grandeza heroica que ha descubierto en él. ¿La
aburro? Le cambiaré la plancha.
»Ayer asistí al mitin nocturno. Un espectáculo sorprendente. Es la madre Rusia la que se
ha movido, la que no se ha quedado en el sitio, camina y no se cansa de andar, habla y de
hablar no se cansa. Y no son sólo los hombres los que hablan. Se reúnen y hablan las estrellas
y los árboles, filosofan las flores nocturnas y celebran mítines los edificios de piedra. Es algo
evangélico, ¿no es cierto? Como en los tiempos de los apóstoles. ¿Se acuerda de san Pablo?
«Hablad las lenguas y profetizad. Rogad para que se os dé el don de la interpretación.»
Comprendo lo que dice a propósito de los árboles y las estrellas que celebran mítines. Sé
lo que quiere decir. Yo también he tenido esa impresión.
—La mitad fue obra de la guerra, el resto lo hizo la revolución. La guerra fue una pausa
artificial de la vida, como si la existencia pudiera diferirse por cierto tiempo, ¡qué absurdo!
La revolución surgió involuntariamente, como un suspiro retenido durante largo tiempo.
Todos los hombres volvieron a la vida, se sintieron renacer, todo el mundo sufrió cambios,
transformaciones. Se podría decir que cada persona pasó por dos revoluciones: una propia,
personal, y otra general. Me parece que el socialismo es un mar en el que deben confluir
como ríos estas revoluciones particulares, el mar de la vida, el mar de la originalidad de cada
ser. El mar de la vida, sí, de esa vida que se puede ver en los cuadros, una vida transformada
por los genios, enriquecida por la creación. Pero ahora la gente ha decidido experimentarla,
no en los libros, sino en sí mismos, no en la abstracción, sino en la práctica.
Un temblor inesperado de la voz traicionó la naciente agitación del doctor. Larisa
Fiódorovna dejó de planchar por un instante y lo miró, seria y asombrada. Él se turbó y
olvidó lo que estaba diciendo. Después de una breve pausa, comenzó a hablar de nuevo. Sin
ton ni son, se puso a decir lo que le venía a la cabeza.
—En estos días hay muchísimos deseos de vivir de un modo honrado y productivo. ¡Se
tienen tantas ganas de participar del fervor general! Y he aquí que en medio de la alegría
que se ha apoderado de todos, me encuentro con la tristeza enigmática de su mirada, que
vaga no se sabe dónde, por mundos ignotos. ¡Qué no daría yo para que eso no fuese así, para
que se leyera en su cara que está usted contenta con su destino y que no necesita a nadie!
Para que alguna persona cercana a usted, un amigo suyo o su marido (cuánto mejor sería
que se tratara de un militar), me tornara del brazo y me dijera que no me preocupara por su
suerte y que no la incomodara con mis atenciones. Y yo apartaría el brazo, lo levantaría y…
¡Ay, estoy confuso! Perdóneme, se lo ruego.
(Pasternak 1993: 184–185)
»¡Se imagina qué tiempos son éstos! ¡Y nosotros los vivimos! Cosas tan extraordinarias
solamente ocurren una vez en la eternidad. Es como si un vendaval se le hubiese llevado
el tejado a toda Rusia, y nosotros junto con todo el pueblo nos hubiéramos encontrado
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de pronto a la intemperie, bajo el cielo. Y no hay nadie que nos guarde. ¡La libertad! La
verdadera libertad no es la de la palabra, la de las reivindicaciones, sino una libertad caída
del cielo, inesperadamente. Es una libertad obtenida por casualidad, por error.
»¡Y qué grandes se sienten los hombres en su desorientación! ¿Lo ha advertido? Como si
cada uno se sintiera aplastado por sí mismo, por la fuerza heroica que ha descubierto en él.
»Pero le digo que planche. Se calla usted. ¿No la aburro? Voy a darle la otra plancha.
»Ayer estuve en el mitin nocturno. Un espectáculo extraordinario. La madrecita Rusia se
ha movido. Incapaz de quedarse en su sitio, camina de un lado para otro, no se encuentra y
habla y habla sin cesar. Y no basta que hablen sólo los hombres. Las estrellas y los árboles se
han reunido y charlan, y las flores nocturnas filosofan y las casas celebran mítines. Es algo
evangélico, ¿verdad? Como en el tiempo de los apóstoles. ¿Se acuerda de Pablo? «Hablad los
idiomas y profetizad. Rogad para que se os dé el don de la interpretación.»
—Comprendo lo que usted dice de los mítines, de los árboles y las estrellas. Sé lo que
quiere decir. Yo también lo he experimentado.
—La mitad de esto lo ha hecho la guerra, el resto lo ha hecho la revolución. La guerra
ha sido una interrupción artificial de la vida, como si la existencia pudiera prorrogarse
momentáneamente. ¡Qué absurdo! La revolución se ha producido sin intención, como
un suspiro cuando se ha contenido demasiado tiempo el aliento. Cada hombre se ha
transformado y cambiado. Diríase que en cada persona se han producido dos revoluciones:
una propia, individual, y la otra general. Tengo para mí que el socialismo es un mar en el
cual deben confluir como ríos todas esas distintas revoluciones individuales, el mar de la
vida, el mar de la autenticidad de cada uno. El mar de la vida, digo, de esa vida que se puede
ver en los cuadros, de la vida como la intuye el genio, creadoramente enriquecida. Pero
hoy los hombres han decidido no experimentarla en los libros, sino en sí mismos; no en la
abstracción, sino en la práctica.
Un repentino temblor de su voz traicionó en Zhivago una incipiente emoción. Dejando
por un instante de planchar, Larisa Fiódorovna lo miró seria y asombrada. Él se turbó y
perdió el hilo del discurso. Después de un breve y embarazoso silencio, siguió hablando:
desordenadamente, sin ton ni son.
—En estos días se tienen deseos de vivir de un modo honrado y fecundo. Participar del
fervor general. Y he aquí que en medio de la alegría que ha conquistado a todos, veo su
mirada extrañamente triste, fija Dios sabe dónde. ¡Qué no daría yo para que no fuese así,
porque se leyera en su cara que está usted contenta de su destino y que no necesita nada
de nadie! Porque alguna persona a quien usted quisiera, un amigo suyo o su marido (mejor
si fuese un militar), me cogiera del brazo y me rogara que no me inquietase por su suerte
y que le evitase a usted mis solicitudes. Pero yo me soltaría el brazo, levantaría la mano y…
¡No sé lo que digo! Perdóneme, se lo ruego.
(Pasternak 1987: 187–188)
»Penseu en quins temps vivim! Coses tan extraordinàries només passen una vegada
en tota l’eternitat. Imagineu: és com si una ratxa de vent hagués arrabassat el sostre que
cobreix tot Rússia, i nosaltres, amb tot el poble, ens haguéssim trobat de sobte al ras, sota el
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cel. I no hi ha res que ens valgui. La llibertat! La veritable llibertat no és la que es defineix en
paraules, no la de les reivindicacions, sinó una llibertat ploguda del cel, superior a qualsevol
esperança. És una llibertat obtinguda per atzar, per error.
»I que grans no se senten els homes en la seva desorientació! Us hi heu fixat? Com si
cadascú se sentís esclafat per si mateix, per una natura heroica en ell revelada.
»Però planxeu, us dic. Calleu. No us amoïno? Us canviaré la planxa.
»Ahir vaig assistir en una reunió nocturna. Un espectacle extraordinari. La marona Rússia,
incapaç de restar al mateix lloc, ha començat a moure’s, i marxa, i no es troba, i parla i
s’expressa. I la cosa no és ja que parlin els homes. S’han trobat els arbres i els estels, i parlen,
i les flors nocturnes filosofen i les cases de pedra celebren reunions. Alguna cosa d’evangèlic,
oi? Com als temps dels apòstols. Recordeu Pau? «Parleu les llengües i profetitzeu. Pregueu
perquè us sigui donat el do de la interpretació».
—Comprenc què voleu dir, dels arbres i dels estels. També jo ho he sentit.
—La meitat d’això, ho ha fet la guerra, la resta la revolució. La guerra ha estat una
interpretació artificial de la vida, com si l’existència es pogués momentàniament prorrogar.
Quina absurditat! La revolució ha esclatat sense intenció, com un sospir retingut massa
estona. Cadascú ha renascut, s’ha transformat. Es podria dir que en cadascú s’han produït
dues revolucions: una pròpia, individual, l’altra general. Em sembla que el socialisme és un
mar on han d’anar totes aquestes singulars revolucions individuals, el mar de la vida, el mar
de l’autenticitat de cada home. El mar de la vida, vull dir, d’aqueixa vida que podem veure
als quadres, de la vida tal com el geni la intueix, enriquida per la creació. Avui, però, els
homes han determinat de no experimentar-la ja en els llibres, sinó en ells mateixos, no pas
en l’abstracció, sinó en la pràctica.
Un sobtat tremolor de la veu traí la seva incipient torbació. Larissa Fiódorovna va deixar
un moment de planxar per esguardar-lo seriosa i astorada. Ell restà confós i va perdre el
fil del discurs. Després d’un breu i anguniós silenci, continuà parlant desordenadament, a
l’atzar:
—En jornades com aquestes hom sent el desig de viure en forma honesta i fecunda.
Participar del fervor general! I heus ací que, enmig de la joia que ha conquistat tothom, veig
el vostre esguard estranyament indiferent, errívola qui sap per on, pels regnes del somni.
No hi ha res que jo no fos capaç de donar perquè no fos així, perquè el vostre rostre traslluís
que esteu contenta amb el vostre destí i que no teniu necessitat de res ni de ningú. Perquè
alguna persona entranyable per a vós, un amic, el vostre marit —millor si fos militar—,
m’agafés de la mà i em pregués de no preocupar-me per la vostra sort i de no engavanyarvos amb les meves atencions! Però jo em desfaria de la mà, faria un gest i… no sé el que em
dic! Perdoneu-me, us ho prego.
(RSV)
Pensi, quins temps els d’ara! I vostè i jo vivim en aquests dies! Quan en tota l’eternitat
només un cop pot succeir una cosa tan impossible. Pensi-ho: a tota la nostra Rússia li han
arrencat la teulada, i nosaltres i tot el poble ens hem trobat a cel obert. I no hi ha ningú que
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ens vigili. La llibertat! Una llibertat de debò, no de paraula i plena d’exigències, sinó caiguda
del cel, del tot inesperada. Una llibertat fruit de la casualitat, d’un malentès.
I com n’és tot, de desconcertant i enorme! Ho ha notat? Com si cadascú s’hagués esclafat a
si mateix, per la pròpia poderosa grandesa.
Però miri-ho vostè mateixa, li dic. Calla vostè. L’avorreixo? Li canviaré la planxa.
Ahir vaig veure una reunió nocturna. Un espectacle extraordinari. Rússia s’ha posat en
moviment, no en sap, d’estar al mateix lloc, camina i no es cansa de caminar i parla i no en
té prou. I no és que parlin només els homes. S’han reunit i dialoguen els arbres i els estels, i
filosofen les flors nocturnes i celebren mítings els edificis de pedra. Alguna cosa d’evangèlic,
oi? Com als temps dels apòstols… Se’n recorda del que diu Sant Pau? «Parleu les llengües i
profetitzeu. Pregueu perquè us sigui donat el do de la interpretació».
—Això dels arbres i les estrelles celebrant mítings ho entenc. Entenc el que vol dir vostè. I
a mi mateixa m’ha passat.
—La meitat ho ha fet la guerra, la resta ho ha acabat la revolució. La guerra va ser una
interrupció artificial de la vida, como si es pogués ajornar per un temps l’existència (que
absurd!). La revolució s’ha alliberat sense voler, com un sospir retingut massa temps. Tothom
ha reviscut, ha renascut, tothom s’ha transformat, s’ha capgirat. Es podria dir que cadascú
ha experimentat dues revolucions: una, la d’un mateix, i l’altra, la general. Jo diria que el
socialisme és un mar en el qual han de desembocar totes les altres, les seves revolucions, el
mar de la vida, el mar d’allò que és genuí. El mar de la vida, diria jo, d’una vida que es pot
veure en el quadres, una vida genialitzada, una vida enriquida per la creació. Però ara la
gent ha decidit experimentar-la no en els llibres, sinó en ells mateixos, no en abstracte, sinó
en la pràctica.
La sobtada tremolor de la veu va trair la incipient emoció del metge. Larissa Fiódorovna,
tot deixant de planxar un moment, se’l va mirar seriosa i sorpresa. Ell es va torbar i va
perdre el fil del que deia. Després d’una breu pausa va tornar a parlar. I, sense pensar-s’ho
gens, va deixar anar Déu sap el què. Va dir:
—En dies com aquest tens tantes ganes de viure de manera honesta i productiva! Tantes
ganes de formar part de la inspiració comuna! I heus aquí que entre tota aquesta gent plena
de joia em trobo la seva mirada enigmàtica i gens alegre, que vola per Déu sap on, pels
mons de Déu. Què donaria perquè això no fos així, perquè en el seu rostre es dibuixés la
sensació que està vostè satisfeta amb el seu destí i que no li cal res de ningú. Perquè alguna
persona propera a vostè, un amic seu o el seu marit (millor que fos un militar) m’agafés de
la mà i em demanés que no em preocupés per la seva sort i que no l’amoïnés amb les meves
atencions. Però jo m’hauria desempallegat de la mà, i d’una estrebada… Oh, m’he deixat
portar! Perdoni, li prego.

3.4 Quart fragment
(Pasternak 2004: 433–434)
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Был час ночи, когда, притворявшаяся до тех пор, будто спит, Лара действительно
уснула. Смененное на ней, на Катеньке и на постели белье сияло, чистое, глаженое,
кружевное. Лара и в те годы ухитрялась каким–то образом его крахмалить.
Юрия Андреевича окружала блаженная, полная счастья, сладко дышащая жизнью,
тишина. Свет лампы спокойной желтизною падал на белые листы бумаги и
золотистым бликом плавал на поверхности чернил внутри чернильницы. За окном
голубела зимняя морозная ночь. Юрий Андреевич шагнул в соседнюю холодную
и неосвещенную комнату, откуда было виднее наружу, и посмотрел в окно. Свет
полного месяца стягивал снежную поляну осязательной вязкостью яичного белка
или клеевых белил. Роскошь морозной ночи была непередаваема. Мир был на
душе у доктора. Он вернулся в светлую, тепло истопленную комнату и принялся за
писание.
Разгонистым почерком, заботясь, чтобы внешность написанного передавала
живое движение руки и не теряла лица, обездушиваясь и немея, он вспомнил и
записал в постепенно улучшающихся, уклоняющихся от прежнего вида редакциях
наиболее определившееся и памятное, “Рождественскую звезду”, “Зимнюю ночь”
и довольно много других стихотворений близкого рода, впоследствии забытых,
затерявшихся и потом никем не найденных.
Потом от вещей отстоявшихся и законченных перешел к когда–то начатым и
брошенным, вошел в их тон и стал набрасывать их продолжение, без малейшей
надежды их сейчас дописать. Потом разошелся, увлекся и перешел к новому.
После двух–трех легко вылившихся строф и нескольких, его самого поразивших
сравнений, работа завладела им, и он испытал приближение того, что называется
вдохновением. Соотношение сил, управляющих творчеством, как бы становится
на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которому
он ищет выражения, а язык, которым он хочет его выразить. Язык, родина и
вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека и весь
становится музыкой, не в отношении внешне слухового звучания, но в отношении
стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда подобно
катящейся громаде речного потока, самым движением своим обтачивающей камни
дна и ворочающей колеса мельниц, льющаяся речь сама, силой своих законов
создает по пути, мимоходом, размер и рифму, и тысячи других форм и образований
еще более важных, но до сих пор неузнанных, неучтенных, неназванных.
В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он
сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состояние
мировой мысли и поэзии, и то, что ей предназначено в будущем, следующий
по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии. И
он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это
движение.
Он избавлялся от упреков самому себе, недовольство собою, чувство собственного
ничтожества на время оставляло его. Он оглядывался, он озирался кругом.
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Он видел головы спящих Лары и Катеньки на белоснежных подушках. Чистота
белья, чистота комнат, чистота их очертаний, сливаясь с чистотою ночи, снега,
звезд и месяца в одну равнозначительную, сквозь сердце доктора пропущенную
волну, заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты
существования.
“Господи! Господи!” —готов был шептать он. —“И все это мне! За что мне так много?
Как подпустил ты меня к себе, как дал забрести на эту бесценную твою землю, под эти
твои звезды, к ногам этой безрассудной, безропотной, незадачливой, ненаглядной?”
Было три часа ночи, когда Юрий Андреевич поднял глаза от стола и бумаги. Из
отрешенной сосредоточенности, в которую он ушел с головой, он возвращался к себе,
к действительности, счастливый, сильный, спокойный. Вдруг в безмолвии далеких
пространств, раскинувшихся за окном, он услышал заунывный, печальный звук.
(Pasternak 2010: 585–587)
Era la una de la madrugada cuando Lara, que hasta aquel momento había simulado
dormir, concilió realmente el sueño. La ropa blanca que vestían ella y Kátienka, así como la
de la cama, toda recién cambiada, resplandecía limpia, planchada y bordada. También en
aquellos años Lara se las ingeniaba para almidonarla.
Un silencio plácido, colmado de felicidad y que exhalaba el soplo delicioso de la vida
envolvía a Yuri Andréyevich. La lámpara derramaba una luz de un amarillo tranquilo que
incidía sobre la blancura del papel y con un reflejo dorado nadaba sobre la superficie de la
tinta dentro del frasco. Al otro lado de la ventana azuleaba la gélida noche invernal. Yuri
Andréyevich fue a la habitación de al lado, fría y sin iluminar, desde la que se veía mejor
el exterior, y miró por la ventana. La luz de luna llena ceñía la llanura nevada con una
viscosidad que casi se podía tocar, de clara de huevo o albayalde. La noche de hielo era de
un esplendor inefable. La paz llenaba el alma del doctor. Volvió a la habitación luminosa y
bien caldeada y se puso a escribir.
Con una caligrafía amplia, procurando que el aspecto de lo que escribía transmitiese
el vivo movimiento de la mano y no se desfigurase perdiendo el alma y enmudeciendo,
recordó y escribió, con una redacción que poco a poco iba mejorando, alejándose de la
forma inicial, los versos más definidos y memorables: «La estrella de Navidad», «Noche de
invierno» y muchos otros poemas del mismo género, olvidados luego, más tarde perdidos y
nunca encontrados por nadie.
Después pasó de estas cosas, asentadas y maduras en su interior, a otras que había
iniciado y abandonado, aprehendió su tono y a vuela pluma bosquejó su continuación, sin
la menor esperanza de darles término enseguida. Una vez se hubo lanzado, absorto en el
trabajo, pasó a cosas nuevas.
Tras dos o tres estrofas que brotaron con facilidad y de varias comparaciones que a él
mismo le sorprendieron, el trabajo se adueñó de él y sintió la proximidad de aquello que se
llama inspiración. La correlación de fuerzas que rige la creación parecía tomar la iniciativa.
La prioridad ya no la ostenta el autor ni el estado de ánimo que trata de expresar, sino
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la lengua con la que quiere expresarlo. La lengua, patria y receptáculo de la belleza y el
sentido, comienza a pensar y a hablar por el individuo, y todo se convierte en música, no
en el sentido de sonido exterior, sino en virtud de la impetuosidad y la potencia de su flujo
interno. Entonces, como el inmenso torrente de un río que con su movimiento tornea las
piedras del fondo y hace girar las ruedas de los molinos, el propio flujo del discurso, con
la fuerza de sus leyes, crea en su camino, de paso, el metro y la rima, y otras mil formas
y figuras, aún más importantes, pero desconocidas hasta ese momento, inexploradas, sin
nombre.
En aquellos minutos, Yuri Andréyevich sentía que no era él quien ejecutaba la parte
esencial del trabajo, sino algo que lo superaba, que se encontraba por encima de él y lo
guiaba, a saber: el estado del pensamiento mundial y de la poesía, lo que a la poesía le
estaba reservado en el porvenir, el siguiente paso que tendría que dar en su desarrollo
histórico. Y él se sentía sólo un pretexto, un punto de apoyo para que ella pudiera ponerse
en movimiento. Se liberaba de los reproches contra sí. Por un momento lo abandonaban
el descontento de sí mismo, el sentimiento de su propia insignificancia. Volvía la cabeza,
miraba a su alrededor.
Veía las cabezas de Lara y Kátienka dormidas sobre las almohadas blancas como la nieve.
La limpieza de la ropa blanca, el aseo de las habitaciones y el candor de sus rasgos se fundían
con la pureza de la noche, de la nieve, las estrellas y la luna en una onda de igual fuerza que
le invadía el corazón, le hacían regocijarse y llorar por la sensación de la triunfante pureza
de la vida.
«¡Señor! ¡Señor! —casi susurraba—. ¡Y todo esto es mío! ¿Por qué me diste tanto? ¿Cómo
me dejaste aproximarme a ti, por qué me permitiste pasar por esta tierra tuya inestimable,
bajo estas estrellas tuyas, a los pies de esta mujer amada, insensata, resignada, infeliz?».
Eran las tres de la madrugada cuando Yuri Andréyevich levantó los ojos de la mesa y del
papel. De la ensimismada concentración a la que se había entregado volvía ahora en sí, a
la realidad, feliz, fuerte y tranquilo. De pronto, en el silencio de los espacios lejanos que se
extendían más allá de la ventana, se oyó un sonido melancólico, triste.
(Pasternak 1993: 508–510)
Era la una de la madrugada cuando Lara, que hasta aquel momento había fingido dormir,
se durmió realmente. La ropa blanca, fresca y bordada, rodeaba a Yuri Andréyevich. La luz
de la lámpara incidía con un amarillo tranquilo sobre la blancura del papel y con un reflejo
dorado nadaba sobre la superficie de la tinta, dentro del tintero. Al otro lado de la ventana
estaba la azul noche invernal, de hielo. Yuri Andréyevich pasó a la habitación de al lado,
fría y no iluminada, desde la que se veía mejor el exterior, y miró por la ventana. La luz de
la luna llena estriaba la llanura nevosa con la viscosidad tangible de la clara de huevo o del
albayalde. Ante la indescriptible suntuosidad de la noche de hielo, sintió su alma invadida
por todas las cosas. Volvió a la habitación iluminada y caliente y se puso a escribir.
Con una caligrafía revoloteante, procurando que la escritura reflejase el vivo movimiento
de la mano y no se desfigurase perdiendo su alma y su fuerza expresiva, y se hiciera
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anónima y muda, escribió con sus anchos caracteres, de una forma que cambiaba poco a
poco y mejoraba sucesivamente, aquellos versos que recordaba con mayor claridad: «La
estrella de Navidad», «Noche de invierno» y otros poemas líricos análogos, olvidados luego,
que anduvieron dispersos y nadie encontró.
Luego, de esas cosas ya depositadas y maduras en su interior pasó a otras que había
comenzado y abandonado después, trató de volver a aprehender su tono y sacarlas adelante,
pero sin la menor esperanza de poder terminarlas en seguida. Luego se distrajo, volvió a
sumirse en el trabajo y pasó a otras cosas.
Después de dos o tres estrofas compuestas con toda facilidad y de algunas comparaciones
que lo sorprendieron, el don del trabajo se apoderó de él y advirtió la proximidad de lo
que se llama la inspiración. La correlación de las fuerzas que presiden la creación parecen
tomar entonces la iniciativa. La prioridad ya no corresponde al autor ni a su estado de
ánimo, al que trata de dar expresión, sino al lenguaje con que quiere expresarlo. El lenguaje,
del cual nace el significado y la belleza adquiere su ropaje, comienza de suyo a pensar y
hablar y todo se hace música, no en el sentido de pura resonancia fonética, sino como la
consecuencia y duración de su flujo interno. Entonces, lo mismo que la masa corriente de
un río, que con su fluir limpia las piedras del fondo y hace girar las ruedas de los molinos,
el lenguaje que fluye va creando por sí, en su carrera, casi inadvertidamente, con la fuerza
de sus leyes, el metro y la rima y mil otras formas y relaciones más secretas, desconocidas
hasta ese momento, no singularizadas y sin nombre.
En aquellos momentos Yuri Andréyevich se daba cuenta de que no era él quien llevaba
a cabo el trabajo esencial, sino algo más grande que él, que por encima de él lo guiaba: la
situación del pensamiento y de la poesía en el mundo, lo que a la poesía le estaba reservado
en el porvenir, el camino que ella tenía que recorrer en su desarrollo histórico. Él era
solamente una ocasión y un punto de apoyo para que ella pudiera ponerse en movimiento.
Liberábase así de sus reproches y del descontento de sí mismo, la sensación de la propia
nulidad, lo abandonaban por un instante. Volvía la cabeza y miraba a su alrededor.
Veía las cabezas de Lara y de Kátenka dormidas sobre las almohadas blancas como la
nieve. El candor de la ropa blanca, la limpieza de las habitaciones, la pureza de sus rostros,
fundiéndose todo con la claridad de la noche, de la nieve, de las estrellas y de la luna en
una onda de igual fuerza que le llegaba al alma, lo llenaba de alegría y le hacía llorar con la
sensación de triunfante pureza de la vida.
«¡Señor! ¡Señor! —estaba dispuesto a murmurar—. ¿Todo esto es mío? ¿Por qué
me has dado tanto? ¿Cómo me dejaste venir a Ti, permitiéndome caminar sobre esta
tierra Tuya incomparable, bajo estas estrellas Tuyas junto a esta criatura sin temores ni
arrepentimientos, desgraciada y nunca amada lo bastante?».
Eran las tres de la madrugada cuando levantó los ojos de la mesa y del papel. De la
abstracta concentración en que se había sumido completamente volvía ahora en sí, a la
realidad, feliz, fuerte y tranquilo. De pronto, en el silencio de los espacios lejanos que se
extendían más allá de la ventana, oyó una nota triste y lúgubre.
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(Pasternak 1987: 211–213)
Ja era la una de la nit quan Lara, que fins aleshores havia fingit dormir, es va ensopir
realment. La roba blanca, fresca i brodada, resplendia de tan polida i planxada, damunt
d’ella i de Katienka, al llit. Fins i tot aquells anys trobava la manera d’emmidonar-la.
Un silenci suspès, curull de felicitat, en el qual reverberava dolçament la vida, rodejava
Iuri Andréievitx. La claror del llum, d’un color groc suau, es posava damunt la blancor dels
fulls i amb un reflex daurat nedava sobre la superfície de la tinta, dins el tinter. Al defora
de la finestra campava la nit glaçada d’hivern. Iuri Andréievitx passà a la cambra del costat,
freda i fosca, des de la qual es veia més bé el defora, i va mirar per la finestra. La llum de
la lluna plena ratllava la planura nevada amb la tangible viscositat de la clara d’ou o de la
cerussa. Davant la indescriptible sumptuositat de la nit glaçada, va sentir que les coses li
envaïen l’ànima. Va tornar a la cambra iŀluminada i calenta i es va posar a escriure.
Amb una caŀligrafia voladissa, procurant que l’escriptura reflectís el viu moviment de la
mà sense perdre la seva fesomia i sense que, massa exagerada, esdevingués adotzenada i
inexpressiva, anava escrivint i refent, a mesura que li acudien a la memòria i que, modificada
gradualment la seva forma originària, arribaven a assolir l’expressió definitiva, allò que se
sentia palpitar de més clar i definit: «L’estel de Nadal», «Nit d’hivern» i altres poemes lírics
anàlegs, aviat oblidats, dispersos i que no va trobar ningú.
Després, de les coses ja decantades i madures del seu esperit, va passar a d’altres,
començades i després abandonades, va intentar entrar en el seu clima i tirar-les endavant,
sense, però, la més petita esperança de poder-les acabar aviat. Després es va distreure; més
tard encara es va tornar a submergir en el treball i va passar a altres coses.
Havent compost dues o tres estrofes de rajada i unes quantes comparacions que gairebé
el van sorprendre, el treball el va subjugar i va advertir l’arribada d’això que se’n diu la
inspiració. La correlació de les forces que presideixen la creació, aleshores sembla prendre
la iniciativa. La prioritat no és ja de l’autor ni de l’estat d’ànim al qual es tracta de posar
lletra, sinó del llenguatge que l’ha d’emmotllar. El llenguatge, del qual neix el significat i
la bellesa, es vesteix amb una roba escaient, comença a pensar i a parlar per ell mateix i
tot esdevé música, no pas en el sentit de la pura ressonància fonètica, ans com la deu de
conseqüències i de duració del propi fluir interior. Aleshores, semblant a la massa arruada
d’un riu, que amb el seu fluir va esmolant les pedres dels fons i fa girar les rodes dels molins,
el llenguatge que vessa va creant per la seva pròpia puixança gairebé inadvertidament,
per la força de les seves lleis, pels seus passos comptats, el metre, la rima i altres formes i
relacions més enfonyades, no registrades fins aleshores ni individuades; sense nom.
Aleshores, Iuri Andréievitx sentia que no era ell el qui acomplia la tasca essencial, ans
alguna cosa superior a ell que el guiava: la situació del pensament i de la poesia al món,
allò que l’esdevenidor reservava a la poesia, el camí que hauria de recórrer en el seu
desenvolupament històric. Ell es limitava a ésser un punt ocasional de suport perquè la
poesia es pogués posar en moviment.
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D’aquesta manera s’alliberava dels penediments; el descontentament de si mateix i la
sensació de la pròpia nuŀlitat l’abandonaven un moment. Es girava endarrera, esguardava
al seu voltant.
Veia els caps de Lara i de Katienka adormides, sobre els coixins blancs. La candorositat de
la roba blanca, la condícia de l’estanca, la netedat dels seus rostres, es fonien amb la claredat
de la nit, de la neu, dels estels i de la lluna amb una ona igualment puixant que li arribava a
l’ànima i el feia exultar i plorar per la sensació de la puresa triomfant de la vida.
—Senyor! Senyor! —murmurava—. És meu tot això? Per què m’has donat tant? ¿Com
m’has deixat arribar a tu, pel camí d’aquesta terra teva sense parió, sobre la qual m’has
concedit de caminar, sota aquests teus estels, al costat d’aquesta criatura esgarriada que no
es plany, infeliç i mai prou estimada?
Eren les tres de la nit quan va alçar els ulls de la taula i de les quartilles. De l’abstracta
concentració en què s’havia enfonsat totalment, ara tornava en si, a la realitat, feliç, fort,
tranquil. D’improvís, en el silenci dels espais llunyans que s’estenien al defora de la finestra,
va sentir una nota trista i lúgubre.
(RSV)
Era la una de la nit, quan la Lara, que fins aleshores feia veure que dormia, es va adormir
de debò. La roba que portava la Kàtenka i la muda del llit, que acabaven de canviar,
tot resplendia net, planxat i cobert d’encaixos. Fins i tot en aquells temps la Lara se les
enginyava per, d’alguna manera, emmidonar-la.
Rodejava Iuri Andréievitx un silenci beatífic, ple de felicitat i que dolçament respirava
vida. La llum groga de la làmpada queia serena sobre els fulls blancs de paper i flotava amb
reflexos daurats sobre la superfície de la tinta dins del tinter. Defora la finestra blavejava
una gelada nit d’hivern. Iuri Andréievitx es va dirigir a l’habitació del costat, freda i no
iŀluminada, des d’on es veia millor l’exterior, i va mirar per la finestra. La resplendor d’una
lluna plena cenyia la clariana nevada amb la viscositat perceptible d’una clara d’ou o de la
cola blanca. La sumptuositat d’aquella nit glaçada no es podia transmetre. La pau regnava
en l’ànima del doctor. Va tornar a l’habitació iŀluminada i ben calenta i es va posar a escriure.
Amb una caŀligrafia ampla, tot tractant que l’aparença d’allò que escrivia transmetés el
moviment viu de la mà i no es desfigurés, tot perdent l’ànima i emmudint, va recordar i va
anotar, en redaccions cada cop més millorades, tot allunyant-se del seu aspecte anterior,
allò més acabat i memorable: «L’estrella de Nadal», «La nit d’hivern» i moltes més poesies
semblants, més tard oblidades, perdudes i que després mai no va trobar ningú.
Després de les coses ja decantades i acabades, va passar a les que havia començat i deixat
estar en altre temps, va entrar en el seu to i va començar a esbossar la seva continuació, sense
la més mínima esperança d’acabar-les d’escriure aleshores. Després va agafar embranzida,
es va abstreure i va passar a una cosa nova.
Després de dues o tres estrofes vessades fàcilment i unes quantes comparacions que fins i
tot el van sorprendre, el treball es va apoderar d’ell i va experimentar l’arribada d’allò que
s’anomena inspiració. Aleshores l’equilibri de les forces que regeixen la creació sembla que
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es capgirin. La primacia no la rep l’home i l’estat de la seva ànima, per al qual ell cerca una
expressió, sinó la llengua amb la qual ho vol expressar. La llengua, la pàtria i el recipient
de la bellesa i del sentit comença a pensar sola i a parlar per l’home, i tot es converteix en
música, però no en el sentit de la sonoritat auditiva externa sinó de la impetuositat i el vigor
del seu corrent interior. Aleshores, com la mola rodolant del torrent, que amb el seu propi
moviment poleix les roques del fons i fa girar les rodes dels molins, la llengua mateixa, que
brolla amb la força de les seves pròpies lleis, crea en el seu camí, de passada, la mesura i el
ritme, i mil altres formes i creacions encara més importants, fins aleshores desconegudes,
ignorades i innominades.
En aquells moments Iuri Andréievitx sentia que la feina principal no la realitzava ell
sinó allò que estava per sobre seu, que des de dalt el dirigia i que justament era l’estat del
pensament i de la poesia del món i allò que li era destinat en el futur, el següent pas en
l’ordre establert que li tocava fer en el seu desenvolupament històric. I ell només se sentia el
pretext i el punt de suport perquè la poesia es posés en moviment.
S’alliberava dels retrets contra ell mateix, del seu propi descontentament, i la sensació de
la seva petitesa l’abandonava per un temps. Girava el cap. Mirava al seu voltant.
Veia els caps de la Lara i la Kàtenka adormides sobre els coixins blancs com la neu. La
netedat de la roba, la netedat de l’habitació, la netedat dels seus perfils, que es fonien amb
la netedat de la nit, de la neu, de les estrelles i la lluna en una sola i homogènia onada
que travessava el cor del doctor, tot allò el feia plorar d’una joia immensa pel sentiment de
netedat triomfant de l’existència.
—O Déu meu! Senyor!» —podia murmurar aleshores—. «I tot això és per a mi! Per què
tanta cosa per a un ésser com jo?! Com m’has permès acostar-me a Tu, com m’has deixat
arribar fins a aquesta inestimable terra teva, sota aquests estels, als peus d’aquesta dona
insensata, silenciosa, despreocupada i adorable?
Eren les tres de la nit quan Iuri Andréievitx va aixecar els ulls de la taula i dels fulls. De
l’abstreta concentració en la qual s’havia enfonsat fins al fons, retornava en si, a la realitat,
feliç, fort, serè. De sobte en el silenci de la llunyania que s’estenia darrere la finestra va
sentir un so trist i lànguid.

3.5 (Dues) Poesies de Iuri Jivago
Finalment, es mostren les versions de dues de les poesies d’El doctor Jivago: «El vent» i
«L’alba». Quan citem les de l’edició de 1993 de la traducció de Fernando Gutiérrez, cal tenir
present que van ser fetes per Selma Ancira i Francisco Segovia.
(Pasternak 2004: 523)
Вetep
Я кончился, а ты жива.
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И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удальства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.
(Pasternak 2010: 702)
El viento
He muerto, pero tú estas viva.
Y el viento quejumbroso llora,
zarandea el bosque y la casa,
pero no cada pino, uno a uno,
sino todos los árboles a la vez,
desde las lejanías infinitas,
como cascos de veleros meciéndose
en los muelles de un puerto.
Y no lo hace por osadía
ni por una rabia inútil,
sino para atinar con la palabra justa,
en la tristeza,
que tu canción de cuna precisa.
(Pasternak 1993: 614)
El viento
Yo he muerto, pero tú aún respiras.
Y el viento, con su queja desdichada
desde las lejanías infinitas
hace temblar al bosque y a la dacha.
No sacude los pinos uno a uno
sino que los agita a todos juntos
como si fuesen cascos de veleros
meciéndose en los muelles de algún puerto.
Y no lo hace por simple atrevimiento
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sino porque desea encontrar dentro
de la tristeza las palabras justas
que necesita tu canción de cuna.
(Pasternak 1987: 324)
El vent
Jo ja sóc acabat, tu vius encara.
I el vent, planys i gemecs,
fa osciŀlar el bosc i el casal.
I no fa osciŀlar els pins d’un a un,
ans tots els arbres ensems
en una estesa sense fi,
com si fossin bucs de velers
a les aigües d’una badia.
No és pas per fer el fatxenda
o enfurismat en va,
ans per trobar en l’angoixa
els mots d’una cançó de bressol per a tu.
(RSV)
El vent
Jo m’he acabat, tu ets viva.
I el vent, entre gemecs i plors,
fa moure el bosc, la casa.
No cada pi per separat,
sinó els arbres, tots d’un cop,
amb tota la insondable llunyania,
com dels velers els cascs
sobre les llises aigües d’una rada.
I no ho fa per coratge
o per fúria inútil,
mes per trobar-te en l’angoixa
d’una cançó de bressol els mots.
(Pasternak 2004: 540)
Рассвет
Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
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И долго–долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.
И через много–много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я твой завет
И как от обморока ожил.
Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я все готов разнесть в щепу
И всех поставить на колени.
И я по лестнице бегу,
Как будто выхожу впервые
На эти улицы в снегу
И вымершие мостовые.
Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям.
В теченье нескольких минут
Вид города неузнаваем.
В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев,
И чтобы во–время поспеть,
Все мчатся недоев–недопив.
Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.
Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа
(Pasternak 2010: 724–725)
El amanecer
Tú lo significaste todo en mi destino,
luego llegó la guerra, la ruina,
y durante largo tiempo no hubo signo
que viniese de Ti ni hálito de vida.
Y al cabo de muchísimos años
tu voz oigo de nuevo y me alarma.
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Leí Tu Testamento una noche en blanco
y fue como si del letargo despertara.
Siento deseos de fundirme con el gentío
que hierve en la animación matinal
y a hacerlo todo astillas estoy dispuesto
y a todos de rodillas postrar.
Bajo la escalera en dos zancadas
como si por primera vez saliera
a las calles de nieve inundadas
y a las calzadas del todo desiertas.
Despertar, luces, calor del hogar,
tomar el té y afanarse al tranvía.
Y durante un minuto fugaz
la ciudad no es sino una desconocida.
En las puertas teje una red la ventisca
con los copos que caen en abundancia,
y para llegar bien puntuales a destino
todos corren en ayuno y abstinencia.
Yo siento todo lo que ellos sienten,
como si estuviera en su pellejo.
Me derrito como se funde la nieve
y, como la mañana, frunzo el ceño.
Hay gente sin nombre conmigo,
árboles, niños, gente hogareña,
por todos ellos he sido vencido
y sólo eso constituye mi conquista.
(Pasternak 1993: 635–636)
El alba
Significaste todo en mi destino.
Después vino la guerra, desdichada.
Y estuve mucho, mucho tiempo así,
sin escuchar de ti ni una palabra.
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Pero después de muchos, muchos años,
una vez más tu voz me ha perturbado.
Leí toda la noche tu mensaje,
como si despertara de un desmayo.
Tengo ganas de hundirme entre la gente
y entre su matinal animación.
Estoy dispuesto a hacerlo todo astillas
y a que todos me den su rendición.
Desciendo la escalera con premura
como si hallase al fin una salida
a estas calles cubiertas por la nieve
y a la calzada que dejó vacía.
Se despierta, se siente la tibieza,
la luz se enciende. Beben té.
Se lanzan con prisa hacia el tranvía.
En dos minutos la ciudad
ha quedado transformada.
Con los copos que caen espesamente
en los portales teje la tormenta
su blanca red. Para llegar a tiempo,
todos comen y beben sólo a medias.
Todo lo que ellos sienten siento yo,
como si me encontrase en su pellejo.
Me fundo, como nieve que se funde,
y como la mañana aprieto el ceño.
Personas hogareñas, niños y árboles,
está conmigo toda la gente anónima.
En la derrota me sumergen ellos,
pero justamente eso es mi victoria.
(Pasternak 1987: 338–339)
L’alba
Tu ho vas significar tot en el meu destí.
Després vingué la guerra i la desfeta,
i per temps i més temps no vaig saber ni un mot,
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de tu, ni una notícia.
I després de tants anys i tants anys,
la teva veu em torba altra vegada.
He llegit els teus mots tota la nit
i he retornat del meu defalliment.
Tinc afany de sentir-me entre la gent,
la multitud, que ix al carrer al matí tota animada.
I fer estelles de tot, i a escridassar-los
que per salvar-se s’han d’agenollar.
I me’n vaig escales avall
com si eixís per primera vegada
pels carrers nevats
trepitjant les lloses.
Sorgeixen llums arreu, i intimitat,
l’un beu te, l’altre agafa el tramvia;
i uns pocs minuts són prou per canviar
la ciutat que esdevé desconeguda.
La tempesta teixeix en els portals
una xarxa de flocs espessa, espessa.
I amb el mos a la boca i el glop sense empassar
es precipiten per arribar a temps.
I jo, com si estigués dins de la seva pell
sento per ells, per tots,
i sóc tan malcarat com ho és el matí
i em fonc tan fàcilment com es fon la nevada.
I em fa costat la gent innominada
i els arbres, i els minyons, i els éssers casolans.
I estic vençut per ells
i aquesta és la penyora de la meva victòria.
(RSV)
L’alba
Tu ho vas ser tot al meu destí.
Després vingué la guerra, la ruïna,
i molt de temps no vaig sentir
de tu ni un mot, ni un signe.
I al cap de molt i molt de temps
la teva veu de nou em torba.
Llegint tota la nit ton testament,
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com d’un llarg somni, vaig reviure.
Vull ser amb els homes, amb la gent,
entre la fressa matinera.
Ho puc fer miques tot, si vull,
i de genolls posar la resta.
I corro per l’escala amunt
com qui surt per primera volta
a aquests carrers cobert de neu
i a les desertes vores.
Arreu es lleven; llums, caliu;
la gent pren el te, corre darrere del tramvia.
Passats tan sols uns quants instants
i la ciutat ja sembla una altra.
En el portals la rufa cus
xarxes dels flocs que cauen abundosos.
La gent deixa a mitges l’esmorzar
I corre per arribar a l’hora.
Els sento a tots i ben endins
Com qui ha estat en la pell de l’altre.
Tot jo em fonc, com es fon la neu
I jo mateix com el matí m’enfosco.
I són amb mi, anònima, la gent
els nens, els vilatans, els arbres.
I per tots ells em veig vençut
I en això només és ma victòria.
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La coŀlecció de bibliografies de traducció dirigida per Francisco Lafarga arriba al número
6 amb aquest petit llibre dedicat a les traduccions de l’obra de Daudet al català. Els tres
primers títols inventariaven les traduccions al castellà de Victor Hugo, Balzac i els narradors
fantàstics francesos, i el quart les traduccions de noveŀla anglesa al castellà en els segles xviii
i xix ; el cinquè proporcionava informació documental sobre els traductors i prologuistes de
Victor Hugo en castellà. Els volums ja apareguts deixaven ben clar, doncs, l’objectiu de la
coŀlecció, que és posar a l’abast dels estudiosos les fonts documentals per a l’estudi històric
de les traduccions en l’àmbit hispànic.
El llibre d’Àngels Ribes és el primer dedicat a la literatura catalana, i reuneix dos propòsits
que abans havien anat separats: dóna la bibliografia exhaustiva de les traduccions de
Daudet, i dóna també informació sobre el text mateix de les traduccions, els traductors,
els llocs de publicació i la recepció crítica. El llibre s’alimenta en part de materials de la
tesi doctoral de l’autora, La recepció d’Alphonse Daudet en llengua catalana. Traduccions
en volum (presentada a la Universitat de Lleida l’any 2003, i disponible a l’adreça http://
www.tdx.cat), ara complementats amb informació sobre les traduccions en les publicacions
periòdiques.
L’obra s’estructura en tres parts. La primera és una «Introducció» de setze pàgines que
explica la recepció de l’obra de Daudet en la literatura catalana. A l’hora d’ordenar i explicar
les dades disponibles l’autora té en compte l’evolució de la literatura receptora, encara
que de vegades tendeix a un cert esquematisme historiogràfic. El paper que hi van tenir
les traduccions és examinat a fons, tant pel que fa als interessos literaris que n’expliquen
l’aparició (diferents en cada moment), com pel que fa al resultat que arribava als lectors
(en termes d’integritat, fidelitat al sentit i preservació dels valors estilístics de l’original). Hi
descobrim, per exemple, un recorregut que s’inicia en l’interès per les obres de temàtica
provençal, s’orienta després cap a les obres naturalistes (però amb supressions i atenuacions),
i finalment —ja després de la guerra— recupera el primer interès, en reedicions o en noves
traduccions, però ara amb una predilecció clara per «l’humor, la tendresa, la ironia, la
sàtira, la fantasia i el lirisme» per damunt de l’enquadrament naturalista de l’autor (p. 24).
Hi aprenem altres coses ben interessants: per exemple, que les omissions dels traductors,
habituals en totes les èpoques, s’orienten sempre cap a l’atenuació dels ingredients de
crueltat i pessimisme, mentre que intensifiquen els valors tradicionals, el propòsit de
representació dels costums i el sentimentalisme. El matís pot ser diferent en cada traductor:
Oller, que tradueix «Un malentendu» el 1890, no tradueix després la rèplica de la dona a
les acusacions que li feia el marit en aquell relat (p. 14); Rusiñol accentua el coŀloquialisme
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i suprimeix «els trets més exagerats del caràcter de Tartarí» (p. 16); Vilaregut tradueix
L’Arlesiana per la significació «sentimental, ètica i patriòtica» del ruralisme, però suprimeix
«els aspectes que no estaven d’acord amb la moral tradicional» (p. 16); en la traducció de
les Lettres de mon moulin, Lluís Bertran i Carles Soldevila n’eliminen «la part més cruel i
trista» (p. 17), i una restricció semblant s’observa en les traduccions d’Emili Vallès (Fromont
i Risler, 1925), Llorenç Riber (Poqueta cosa, 1929) i Joan Arús (Safo, 1932) (p. 18). En canvi,
les llacunes en la traducció de Tartarí als Alps de 1963 són degudes segurament a les presses
amb què devia fer-la Pere Calders pro pane lucrando (p. 20).
La segona part de l’obra, «Traduccions en volum» (pp. 25–85), està constituïda per la
llista de les referències bibliogràfiques (vint-i quatre traduccions catalanes de deu obres
de Daudet), una nota bibliogràfica de cada traductor, una notícia breu de cada editorial,
i la reproducció de dues menes de documents: els pròlegs i les ressenyes a la premsa. El
conjunt proporciona una informació útil i molt completa, probablement exhaustiva pel que
fa al catàleg de les traduccions (amb les seves reedicions, amb remissió a les biblioteques
catalanes en què s’han pogut localitzar). S’hi troba a faltar només un format de descripció
bibliogràfica estàndard que no ometi el nom de l’autor ni la descripció dels diversos
components de cada llibre. Pel que fa a les notícies sobre els traductors i les editorials,
d’utilitat indiscutible per a la contextualització de les traduccions, s’hi troba a faltar una
focalització més gran en l’obra traductora i en les motivacions de l’interès per Daudet
(l’excepció són els traductors i les editorials recents, probablement perquè l’autora n’ha
pogut obtenir informació directament).
La tercera part de l’obra, «Traduccions a la premsa» (pp. 86–105), fa un recorregut
semblant: dóna primer les referències de les traduccions, i després la nota biobibliogràfica
de cada traductor i la notícia de cadascuna de les publicacions periòdiques en què van
aparèixer. Tot i que la llista és breu (només set traduccions de sis obres diferents de Daudet),
la dificultat que representen els buidatges de premsa la fa molt meritòria, encara que no
se’n pugui assegurar l’exhaustivitat. De nou s’ha de dir que la informació reunida és ben útil,
per bé que en general es limita a fer el resum del coneixement existent i no aporta dades
noves sobre els aspectes relacionats amb la traducció.
Pres en conjunt, el llibre d’Àngels Ribes té el valor d’haver posat a l’abast en poques
pàgines una informació, alhora bibliogràfica i documental, que no havia estat aplegada mai
abans. Els estudiosos de la recepció de les literatures estrangeres en la literatura catalana (i
en l’àmbit hispànic en general) hi trobaran un instrument d’utilitat indiscutible.
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L’estudi del transfert culturel, concepte establert per Michel Espagne i Michel Werner el 1989,
ens permet aprofundir en la recepció i difusió d’una obra, d’un autor i d’una literatura, i en
el rol que exerceixen els actors que frenen o estimulen la importació d’un objecte cultural.
En aquest sentit, «comparar les representacions d’una mateixa obra de teatre a França,
Alemanya o Rússia és possible, però tot es complica quan intervenen dades d’interpretació
que són pròpies a la posició que ocupa el teatre al si de la vida cultural, o que tenen a veure
amb els comportaments i mentalitats de cada públic, i, per tant, de cada cultura».1
Els estudis transnacionals, que Thomas Bender va divulgar als anys noranta associats a la
història nord-americana i que va reformular al començament del nou miŀlenni a Rethinking
American History in a Global Age (2002), han vinculat aquesta història transnacional amb la
globalització, la història mundial i la història comparada.2 Aquest nou enfocament, possible
per a l’estudi del període posterior a la creació de l’Estat-nació, s’interessa pel moviment de
les idees, les institucions i les persones, i aspira a analitzar la història nacional en termes
de la seva internacionalizació. L’historiador japonès Akira Iriye, professor a la Universitat
de Harvard i editor del Palgrave Dictionary of Transnational History (2009), va plantejar la
creació d’una història cultural transnacional que complementés la recerca de les històries
locals i nacionals i reformulés la vigència del concepte d’Estat-nació. En aquest sentit, és
paradigmàtica l’obra de Donald Sassoon The Culture of the Europeans (2006), que —malgrat
l’abast de la matèria i la diversitat de perspectives— intenta demostrar que encara és
possible elaborar una història de la cultura europea en tota la seva amplitud.
En l’àmbit literari, la noció de transfert culturel d’Espagne i Werner i l’aportació dels
estudis transnacionals han demostrat que el lloc que ocupa la literatura pot variar d’un
sistema a un altre i que cal tenir en compte no només l’activitat literària, sinó també l’espai
en què aquesta es desenvolupa. La sociologia de la literatura i les investigacions sobre la
1

Cf. Michael Werner, Qu’est-ce qu’une littérature nationale ? Approches pour une théorie interculturelle

du champ littéraire. París: Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1994, p. 15. La traducció és meva.
2

Els estudis transnacionals havien sorgit al voltant de l’economia mundial i el capital internacional. Cf.

Howard M. Wachtel, The Money Mandarins: The Making of a Supranational Economic Order. Nova York:
Pantheon Books, 1986.
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traducció com un fenomen cultural vinculat a la cultura d’arribada (Gideon Toury o més
recentment Gisèle Sapiro) també han afavorit la mirada cap a l’estranger i la reformulació
de la historia literària, que darrerament ha intentat qüestionar les divisions culturals
territorials i els cànons literaris establerts.3
Amb la voluntat de distingir-se dels treballs de literatura comparada, i davant la
progressiva aparició de comunitats desterritorialitzades, la publicació de La République
mondiale des lettres (1999), de Pascale Casanova, va aplicar als estudis literaris la perspectiva
transnacional. Amb una referència implícita al «camp literari» de Pierre Bourdieu,4 però
substituint aquest terme pel d’espai, Casanova o Anna Boschetti —en el seu llibre recent
L’espace culturel transnational (2009)—5 han analitzat els circuits de producció i recepció
simbòlica, alhora que posen en dubte les anàlisis tradicionals centrades en la nacionalitat
literària. Aquesta reflexió implica depassar una de les objeccions que sovint s’ha adreçat
a la literatura comparada: la tendència a analitzar des d’un punt de vista essencialment
europeu i continental els textos dels Estats-nació. Els límits d’aquest comparatisme, que
pressuposa àrees culturals tancades i que es fonamenta en paràmetres binaris i nacionals,
han estat contestats per la perspectiva actual que, empesa pels efectes de la globalització,
no es resigna a analitzar la literatura segons la seva pertinença nacional, sinó que busca
demostrar que l’element nacional posseeix en si mateix un principi intercultural. Així
es posa de manifest a Atlas of the European Novel (1998), de Franco Moretti; The Literary
Channel: The Inter-national Invention of the Novel (2002), de Margaret Cohen, o en les
aportacions de Casanova o Boschetti, que són en aquest sentit una relectura interessant
del model de camp literari «Pierre Bourdieu» i constitueixen una versió més cosmopolita
del model comparatista. La construcció d’una història transnacional de la literatura (que
podem definir com una legitimació per l’estranger) posa per tant de manifest les relacions
entre espais literaris / espais culturals i il lumina les transferències constants d’informació i
coneixement que circulen entre ells.

Una certa anglofília
G. K. Chesterton a Catalunya i altres estudis sobre una certa anglofília (1916–1938) s’aproxima
feliçment a aquest corrent de renovació, si bé la seva autora, Sílvia Coll-Vinent, professora
de literatura anglesa i catalana a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, no
manifesta una adhesió explícita a aquesta nova línea de recerca ni contextualitza des d’un
punt de vista teòric alguns dels termes clau que el volum utilitza (el concepte de «mediació»,

3

Amelia Sanz Cabrerizo ha reflexionat sobre aquest tema a Interculturas / Transliteraturas. Madrid: Arco

/ Libros, 2008, pp. 11–64. Vegeu també Jan Nederveen Pieterse, Globalization and Culture: Global Melange.
Nova York: Rowman and Littleflied Publishers, 2003.
4

Vegeu Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire. París: Éditions du

Seuil, 1998 [1992].
5

Cf. Anna Boschetti, L’Espace cultural transnational. París: Nouveau Monde Éditions, 2009.
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per exemple, o el de «recepció», que recorre tot el llibre) i que són fonamentals en les
elaboracions teòriques abans esmentades.
Amb una atenció específica pels autors eduardians i victorians (de G. K. Chesterton a H. G.
Wells i G. B. Shaw; de George Meredith i Joseph Conrad a Maurice Baring, Frank Swinnerton
i J. B. Priestley), G. K. Chesterton a Catalunya… recull diversos treballs sobre la influència
(terme que discutirem més endavant) de la literatura anglesa —assagística i de ficció— en
la literatura catalana dels anys d’entreguerres (1916–1938). Escrit amb agilitat i una llengua
acurada, el volum s’estructura en dos blocs principals i un seguit d’annexos, i segons explica
la pròpia autora no vol ser una miscel lània deslligada, però tampoc cobrir un camp d’estudi
vast i poc explorat.
La primera part, que titula «Aspectes de G. K. Chesterton», comprèn cinc articles sobre la
presència de l’escriptor a Catalunya i sobre les seves vessants de polemista, cristià, pensador
social i literat. Aquests capítols van precedits d’una semblança de l’escriptor anglès i d’un
treball inèdit sobre la narrativa chestertoniana (el gruix d’aquest volum ha estat publicat
en revistes com la Revista de Catalunya, Els Marges, Quaderns. Revista de Traducció o
The Translator). Els capítols de la segona part, els més interessants pel seu major abast i
originalitat, s’ocupen de l’impacte d’alguns escriptors anglesos en les lletres catalanes i del
paper de la cultura i la crítica francesa en la recepció de la literatura anglesa. En aquest
sentit, Coll-Vinent reconeix l’ambigüitat del títol del llibre, ja que si bé l’anglofília fou real
a Catalunya, va ser, com acabem d’esmentar, un fenomen literari mediatitzat per la crítica
francesa i per les edicions que es publicaven en aquesta llengua. Als sis articles inclosos
en aquesta secció s’hi afegeix un assaig inèdit —«Història de la sympathy»— que analitza
aquest concepte en la crítica de novel la des de George Meredith a Carles Riba, passant
també per França.
El volum es tanca amb un conjunt de sis Annexos (cal assenyalar pel seu interès i la
rellevància dels seus interlocutors els documents de la visita de Chesterton a Catalunya i les
cartes de Marià Manent a l’escriptor anglès) que comprenen la publicació de textos teòrics
sobre la novel la anglesa, escrits per destacats crítics francesos de l’època; una relació de
traduccions publicades a Esplai i El Matí entre 1930 i 1935, o les traduccions de literatura
anglesa realitzades per Rafael Tasis i Marca.
L’interès del llibre és indiscutible i la pròpia autora sintetitza tres dels motius principals
que justifiquen aquest treball: l’estudi de la difusió de la literatura en anglès a través de les
edicions en castellà, sovint per part d’editorials amb seu a Barcelona; la descripció completa
de la reflexió crítica produïda en mitjans periòdics al voltant de la literatura traduïda; i
l’obertura a una perspectiva d’estudi cultural, encara poc freqüent a casa nostra, que es
proposa partir de la cultura europea com a font. Coll-Vinent s’identifica en aquest sentit
amb la línia oberta per altres investigadores com Jacqueline Hurtley, pel cas concret de
Josep Janés; Teresa Iribarren, en l’estudi de la presència de Joyce a Catalunya, o Montserrat
Roser, que va analitzar el llegat anglès de Marià Manent.
Sense rebaixar l’interès d’aquestes aportacions, que il luminen molts aspectes relatius a
l’edició, la traducció i la història de la literatura catalana, aquests treballs individuals ens
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deixen la impressió que, mentre s’aprofundeix en la microhistòria, segueix mancant un
panorama de conjunt que integri totes aquestes qüestions i es proposi vincular seriosament
els diferents espais lingüístics analitzats i, fins i tot, les diferents manifestacions de la cultura
(la música, el cinema, el teatre o les arts). És en aquest sentit que en el volum que ressenyem
es troba a faltar un capítol panoràmic que interpreti de manera global aquesta anglofília i
que ofereixi algunes pautes sobre el públic-lector, les editorials (el capítol 14, «Rafael Tasis,
traductor», tracta alguns aspectes pel que fa a les publicacions de Proa i la biblioteca «A
tot vent») o l’afecció per la literatura anglosaxona en la cultura popular. I és que sembla
lògic pensar que l’anglofília varià en el temps i l’espai, i també segons la conjuntura.
L’autora tracta en alguns moments aquestes qüestions, però no hi respon frontalment, i una
introducció més extensa i elaborada potser hauria pogut complir aquesta funció.
D’altra banda, aquest capítol panoràmic podria mobilitzar un marc conceptual, necessari
en la matèria que ens ocupa, i que fàcilment s’hagués pogut servir de conceptes similars
als esmentats a l’inici d’aquestes planes. Si, d’una banda, l’autora s’ocupa de la circulació i
la recepció d’autors anglesos (eduardians i victorians) a les lletres catalanes, no s’interroga
sobre les condicions d’aquesta difusió i sobre qüestions relatives al públic i al mercat.
En capítols esparsos, s’analitza el ressò a Catalunya del periodisme britànic, les versions
de Cèsar A. Jordana, les lectures angleses de Maurici Serrahima a través de les edicions
franceses o les traduccions de Tasis, però no hi ha una clara distinció entre els conceptes
de highbrow, lowbrow i middlebrow, per emprar la terminologia de la història cultural
anglosaxona. De fet, i a part de la vessant de Chesterton com a narrador a Father Brown
o The Man Who Was Thursday, no hi ha una veritable anàlisi de les interaccions entre la
literatura anglesa i la cultura popular catalana, que sens dubte també devia rebre aquesta
«certa anglofília» i que probablement també es va mediatitzar per la mateixa via de la crítica
i les edicions franceses. Per a Sílvia Coll-Vinent, la recepció de Chesterton va transmetre dos
gèneres —la història detectivesca i el romance (vegeu el capítol 7, «Notes sobre la ficció»)—, i
l’escriptor va contribuir com a crític literari a la dignificació de la novel la popular, des de la
detectivesca fins a la novel la d’aventures. No obstant això, cal també recordar que aquesta
transmissió es produeix sobretot en els cercles de la cultura d’elit, ja que, com explica la
pròpia autora, fou l’Editorial Catalana la que el 1919 intenta publicar sense èxit The Man
Who Was Thursday, serialitzada finalment a la Revista de Catalunya el 1931; i fou també
La Revista, una altra publicació d’alta cultura, la que el 1927 va publicar l’epíleg de The
Napoleon of Notting Hill, la seva primera novel la. Potser l’ús de mètodes quantitatius (tan
necessaris i encara poc freqüents) i de dades sistemàtiques sobre la seva narrativa publicada
en castellà ens aportaria més informació sobre la difusió real de la novel la chestertoniana.
En aquest mateix sentit, l’anàlisi de Chesterton no deixa de ser una success story, però
caldria completar-la amb l’estudi d’altres escriptors populars com Berta Ruck, Arthur
Conan Doyle, Rudyard Kipling o Arnold Bennett (de qui es parla breument en el capítol 8,
«La mediació francesa i la traducció de Joseph Conrad»), els quals també van deixar la seva
empremta en col leccions catalanes de novel les sentimentals, de suspens o d’aventures.
D’altra banda, i tot i que som conscients de la immensitat de la tasca, pràcticament
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inviable per a un sol investigador, pensem que també seria molt interessant analitzar si
aquesta anglofília es va estendre a d’altres disciplines com la música, el teatre, les arts o el
cinema. La popularitat del jazz i dels films nord-americans ens fan pensar positivament, i
potser replantegen el fet d’estudiar l’anglofília només des del camp literari britànic, i no
conjuntament amb el nord-americà. Les interaccions amb aquest espai cultural i literari no
només eren a l’època abundants i notòries, sinó que també van arribar a l’espai català. Pel
que fa a la mediació francesa, només cal recordar el seu paper en la difusió d’algunes revistes
del Modernism com The Transatlantic Review o d’alguns autors com Ernest Hemingway.
Des del punt de vista teòric, potser caldria reformular l’ús del concepte d’influència, ja
que ens sembla que aquesta idea no sempre descriu amb precisió el fenomen d’intercanvi,
i pressuposa en el cas de la cultura d’arribada un propòsit d’imitació que sovint no és
tan present. En aquest sentit, ens sembla més apropiat utilizar el terme de transfert o la
idea de «relació de forces» elaborada per Pascale Casanova a La République mondiale des
lettres (1999). En efecte, les relacions de dominació entre els espais dominants (aquells
que s’insereixen primer en el mercat i en la competència literària, i aconsegueixen certa
legitimitat gràcies a la seva antiguitat i autonomia) i els espais dominats (aquells que estan
menys dotats de capital simbòlic) afavoreixen els intercanvis, però també les rivalitats.6
Segons Gisèle Sapiro, les restriccions que pesen sobre la producció i la circulació de bens
simbòlics són de tipus polític, econòmic i cultural. En aquest sentit, la circulació de textos,
autors i idees depenen d’aquestes lògiques, de l’estructura del camp de producció cultural
en el país d’origen i d’arribada, i de la proporció d’exportació i d’importació que determina,
en part, el circuit de la transferència o de l’intercanvi.7
És indubtable, doncs, que la capacitat d’exportació cultural d’Anglaterra o de França
cap a altres regions fou, en el marc cronològic analitzat, molt superior a la catalana, però
ens sembla que seria més enriquidor si analitzéssim aquesta anglofília no tant en termes
d’influència, sinó com una relació de força entre un espai dominant i un espai dominat.
L’apropiació de la literatura anglesa i d’instàncies literàries com La Nouvelle Revue
Française ofereix al camp literari català un aspecte d’universalitat, i la lògica d’importació i
recepció dependrà, per tant, del caràcter desigual d’aquest intercanvi.8 Segons apunta Coll-

6

Cf. Pascale Casanova, La República mundial de las Letras. Traducció de Jaime Zulaika. Barcelona:

Anagrama, 2001, pp. 119–120.
7

Cf. Gisèle Sapiro, «Normes de traduction et contraintes sociales», dins: Anthony Pym, Miriam Schlesinger

i Daniel Simeoni (dirs.), Beyond Descriptive Translation Studies: Investigations in Hommage to Gideon Toury.
Amsterdam: John Benjamins, 2008, pp. 200–201.
8

Vegeu Casanova, La República mundial de las Letras, op. cit.; Johan Heilbron, «Towards a Sociology of

Translation: Book Translations as a Cultural World System», European Journal of Social Theory, 2.4, 1999,
pp. 229–244; i Gisèle Sapiro, «Normes de traduction et contraintes sociales», op. cit., p. 202. En les relacions
culturals, caldria també incloure la rivalitat lingüística estudiada per Heilbron i Sapiro a «Traduction. Les
échanges littéraires internationaux», Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 144, setembre de 2002, a
partir del treball de Swaan. Cf. Abram de Swaan, «The Emergent World Language System», International
Political Science Review, 14.3, juliol de 1993, i Words of the World: The Global Language System. Cambridge:
Cambridge Polity Press, 2001.
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Vinent (afirmació que compartim completament), cal passar les planes de La Nouvelle Revue
Française per conèixer l’orientació dels crítics catalans o revisar els índexs dels volums de
Nelson o Tauchnitz per comparar-los amb les edicions de traduccions en la nostra llengua.
D’altra banda, si, com hem esmentat, l’anglofília pot variar en l’espai i el temps, tampoc
no cal subestimar la dimensió política (que Pau Romeva exemplifica) i la dimensió religiosa,
que en el període d’entreguerres, caracteritzat per una crisi moral i espiritual, va tenir
sens dubte la seva importància. Una part d’aquesta dimensió politicosocial s’analitza en
els capítols 4 i 5 («El Distributisme» i «Chesterton, polemista») i en un subapartat del segon
capítol («Chesterton visita Catalunya»). En aquest últim article, Coll-Vinent descriu la posició
de Chesterton en la qüestió irlandesa i com el llibre Irish Impressions (1919) fou un dels
primers volums divulgats a Catalunya. Fent un petit incís, cal recordar que l’escriptor, crític
i traductor de l’anglès al castellà Ricardo Baeza també va publicar La isla de los santos.
Itinerario en Irlanda, que recollia les seves cròniques escrites per al diari El Sol entre
setembre i novembre de 1920.
Pel que fa a la dimensió religiosa, és indubtable que la conversió de Chesterton al
catolicisme fou un element determinant en la penetració de l’escriptor anglès a Catalunya.
L’autora del volum així ho posa de manifest en el capítol 3 («El franciscanisme»), i amb
la publicació de les fites literàries St. Francis of Assisi (1923) i The Everlasting Man (1925).
El seu periodisme, que evolucionà cap a un periodisme social, sembla convergir amb la
mena d’humanisme que defensaven altres autors de l’època com Romain Rolland o Valery
Larbaud, i que a Catalunya es traduïa en la construcció d’una altra cultura (cristiana) com
la que representaven Maurici Serrahima, Joan Estelrich o Josep Maria Capdevila i La Nova
Revista, la Revista de Catalunya o el diari El Matí. En aquest punt, potser hauria estat adequat
fer alguna menció a La Trahison des clercs (1927) de Julien Benda i a la distinció entre els
escriptors que posseïen un sentit polític i l’incorporaven a la seva tasca de creadors i els que
defugien parlar de la guerra, de les seves conseqüències o de l’auge dels feixismes.
Igualment, les encertades reflexions de Coll-Vinent sobre el renaixement catòlic francès i
les traduccions de Chesterton per part d’escriptors com Paul Claudel, Henri Massis, Valery
Larbaud o Isabelle Rivière podrien enriquir-se amb les dades del llibre d’Hervé Serry
Naissance de l’intellectuel catholique (2004),9 que tracta de comprendre les relacions entre
la religió i la literatura, dos camps que en el període analitzat també estan en competència.
Un altre aspecte remarcable és la doble condició de periodistes i literats de la majoria
de protagonistes d’aquest treball. Chesterton sens dubte, però també alguns catalans com
Tasis o Junoy. En la línia del que esmentàvem amb anterioritat, pel que fa a un capítol
panoràmic o de síntesi, pensem que hauria estat adequada una reflexió més profunda
sobre el periodisme d’idees i la popularitat del gènere de l’assaig, que prenen al període
d’entreguerres una volada indiscutible. Si l’assaig de Chesterton representa, com ens indica
Coll-Vinent, un contramodel de les glosses d’Eugeni d’Ors, «de factura afrancesada i tendents
a l’abstracció», creiem que no s’hauria de subestimar (sobretot si tenim en compte la tesi de
9

Cf. Hervé Serry, Naissance de l’intellectuel catholique. París: La Découverte, 2004.
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la mediació francesa en la difusió d’aquesta certa anglofília) la renovació que experimenta
l’assaig al camp literari francès. Els treballs de Philippe Olivera sobre les condicions
d’aparició de l’assaig al període d’entreguerres podrien ser en aquest sentit d’utilitat.10
Amb relació a l’abast de G. K. Chesterton a Catalunya…, potser caldria aclarir l’elecció de la
seva cronologia, ja que fàcilment ens podríem preguntar per què l’estudi no s’inicia el 1914
(data en què l’autora situa la popularització a la Península de l’obra breu The Barbarism of
Berlin), o el 1918, i per què no es perllonga fins a 1939 o, fins i tot, 1945, si ens inserim en
unes coordenades europees. Aquest context europeu es podria emfatitzar en la descripció
de la presència de Chesterton a Catalunya. I és que, si com descriu Coll-Vinent, la projecció
europea de l’escriptor anglès es concentra sobretot a Espanya i Polònia, caldria pensar en
el paper real del PEN Club (anglès i internacional) i en el rol del «Comité des Arts et des
Lettres» de l’«Institut International de Coopération Intellectuelle».
Segons s’explica a la primera secció del llibre, l’autor anglès va participar en el projecte
de germanor europea que es va produir acabada la guerra i aviat es pronuncià contra
l’imperialisme i a favor de la democràcia i la igualtat. A Catalunya, la seva penetració es
materialitzà a partir de 1922, però no fou fins al 1926, convidat pel PEN Club, que Chesterton
va aconseguir trepitjar terres catalanes, malgrat l’intent del PEN català per fer-lo venir
abans. És en aquest sentit que potser no és tan atzarós que el PEN Club anglès es creés
el 1921; la seva delegació internacional, presidida pel seu compatriota John Galsworthy, el
1922; l’«Institut International de Coopération Intellectuelle», dirigit per Henri Bergson i el
britànic Gilbert Murray, el 1925; i la «Sous-commission des Lettres et des Arts» i la «Union
International Littéraire et Artistique», el 1926. De fet, és probable que la cooperació intel
lectual de l’època i el rol preeminent d’alguns escriptors britànics en destacades institucions
afavorís l’anglofília en zones perifèriques com l’espai peninsular. D’altra banda, el pes
important d’alguns intel lectuals francesos en aquests mateixos organismes podria haver
contribuït també a la seva difusió. Aquesta afirmació ens sembla versemblant en el cas
concret d’Estelrich, qui, a part de seguir fidelment les lectures i els escriptors que aconsellava
una revista tan acreditada com La Nouvelle Revue Française (és paradigmàtica la traducció
de Conrad descrita en el capítol 8 o l’anàlisi de la penetració de Meredith en el capítol 10),
va participar activament en aquest ambient de cooperació intel lectual. No obstant això,
i com hem assenyalat, G. K. Chesterton a Catalunya… s’ocupa sobretot de la circulació de
l’anglofília en els cercles de la cultura d’elit, i és per aquest motiu que la mediació francesa
que es descriu passa sobretot pel sedàs de La Nouvelle Revue Française, impulsora en part de
la novel la moderna, i pel seguiment d’autors com Claudel, Larbaud o Massis.
En la divulgació d’aquesta «certa anglofília», ens sembla que caldria també aprofundir en
la mediació de la Revue de Genève i el rol de Charles du Bos, Edmond Jaloux, John Middleton
Murry i Valery Larbaud, homes pont entre l’espai literari francès i l’anglosaxó. D’altra banda,
també caldria plantejar-se si aquesta anglofília, practicada de manera directa per Josep

10

Cf. Philippe Olivera, «Catégories génériques et ordre des livres. Les conditions d’emergence de l’essai

pendant l’entre-deux-guerres», Genèses, 47, juny de 2002, pp. 84–106.
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Carner, Marià Manent, Eugeni Xammar o Pau Romeva, no fou una via de distinció respecte
al gust francòfon majoritari, i una manera de legitimar la cultura catalana i allunyar-se del
gust predominant a la resta d’Espanya.
Finalment, ens agradaria suggerir en l’apartat dels textos crítics francesos sobre la novel
la anglesa la inclusió de documents, potser fins i tot més representatius que el de Lalou (no
cal oblidar que les seves reflexions s’insereixen en un llibre de la col lecció «Panoramas»
que publicava Kra sobre diverses literatures, entre elles també l’espanyola, escrita per
Jean Cassou), com les proclames de Valery Larbaud o André Maurois a Ce vice impuni, la
lecture. Domaine anglais (1925) i Magiciens et logiciens (1935), o algun capítol dels llibres
de Thibaudet Le Liseur de romans (1924) i Réflexions sur le roman (1938), també esmentats
al volum que ressenyem. Si la reproducció dels textos de Firmin Roz, René Lalou i Edmond
Jaloux és sens dubte interessant, potser hauria tingut encara més valor si aquests documents
s’haguessin traduït al català. En aquest mateix sentit, seria de gran interès comptar amb
una relació exhaustiva de les traduccions de narrativa anglesa publicades al diari El Matí.
L’espectre cronològic que s’abasta és el període 1930–1935, però atès que el diari es va crear
el 1929 i es va interrompre, per raons òbvies, al juliol de 1936, pensem que la relació que es
publica a l’Annex v encara es podria completar.
Pel que fa a la bibliografia, i a part de les referències esmentades, potser trobem a faltar
alguns treballs de la crítica francesa actual, que tenint en compte la tesi principal del llibre
haguessin pogut enriquir el panorama que es presenta. Corregim, per acabar, una petita
errada: Jacques Rivière no va ser el primer director de la NRF, que abans de la seva direcció
(a partir de 1919) s’havia publicat entre 1909 i 1914 sota la conducció de Jean Schlumberger,
Jacques Copeau i André Ruyters.

Conclusions
Una història transnacional de la literatura catalana no només és possible, sinó que, com
demostra el volum que presentem, pot donar molts fruits. Al nostre parer, la construcció
d’una història transnacional (catalana, espanyola o europea, per extensió) no només
afavoriria la renovació dels estudis literaris, sinó que permetria reconceptualitzar la
idea d’Estat-nació. Aquesta perspectiva, europea o transnacional, no impedeix els estudis
locals o regionals, tal com es posa de manifest en el programa de recerca de Kiran Klaus
Patel o Mathias Middel i el seu grup de la Universitat de Leipzig.11 L’anàlisi quantitativa,
el concepte de «capital literària», reformulat per Casanova i afinat per Christophe Charle

11

Vegeu en aquest sentit Kiran Klaus Patel, «Transatlantische Perspektiven transnationaler Geschichte»,

Geschichte und Gesellschaft, 29, 2003, pp. 625–647; i Matthias Middell, «Kulturtransfer und Historische
Komparatistik – Thesen zu ihrem Verhältnis», Comparativ, 10.1, 2000, pp. 7–41, que conjuntament amb
Michel Espagne va fundar el portal Geshischte Transnational: http://geschichte-transnational.clio-online.
net.
ANUARI TRILCAT [ISSN 2014-4644] 1 · 2011

[249–257]

D. SANZ ROIG · G. K. CHESTERTON A CATALUNYA…, DE SÍLVIA COLL-VINENT

257

dins Capitales culturelles, capitales symboliques (2002),12 i els estudis basats en la circulació
d’una literatura, una obra o un autor en l’espai i el temps, ens permeten aprofundir en
l’anàlisi de les interaccions entre el local, el nacional i el global, i fan aflorar qüestions que
la mirada tradicional sobre la nacionalitat literària no havia permès analitzar fins ara. El
camí, com assenyala Coll-Vinent, és llarg i no sempre planer, ja que els estudis que parteixen
de la font no catalana són, com ella indica, poc habituals. D’altra banda, és indubtable que
els arxius de què disposem són sempre nacionals i plantegen, en alguns casos, obstacles
de tipus lingüístic. Tot i així, cal pensar que el treball en equip pot fer possible l’escriptura
d’una història transnacional de la literatura catalana, i és en aquest sentit que cal felicitar-se
per treballs com el que avui comentem, ja que a part del seu interès i l’abundant informació
que ens proporciona, és un pas endavant en aquest camí que aspira a ser global, híbrid,
transnacional i intercultural.

12

Cf. Christophe Charle i Daniel Roche (dirs.), Capitales culturelles, capitales symboliques. París:

Publications de la Sorbonne, 2002.
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Francesc Parcerisas. Traducció, edició, ideologia. Aspectes sociològics de
les traduccions de La Bíblia i de L’Odissea al català. Vic: Eumo Editorial
(Biblioteca de Traducció i Interpretació, 15), 2009, 276 pp.
Dídac P ujol
Universitat Pompeu Fabra

Aquest llibre de Francesc Parcerisas, poeta, traductor, crític literari i professor de traducció,
és el fruit del treball de recerca i de la tesi doctoral presentats respectivament el 1994 i el
1997 a la Universitat Autònoma de Barcelona.
El llibre s’estructura en dues parts ben diferenciades i d’idèntica llargada: la primera part
es titula «Funcions i edicions de La Bíblia en la cultura catalana del segle

xx»

i la segona

«Dos sistemes culturals i una mateixa canonització. La traducció catalana de Carles Riba de
L’Odissea (1948) i la traducció anglesa d’E. V. Rieu (1946)». El període que abraça l’estudi
comprèn des de principi fins a mitjan segle xx .
El primer capítol ofereix un panorama de la traducció bíblica a la Catalunya del segle
xx .

Parcerisas remarca que els quatre grans intents de traducció bíblica fins a mitjan

segle

xx

són o bé iniciatives d’institucions religioses (Foment de Pietat, Montserrat) o bé

de l’administració i el poder polític i cultural (Institut d’Estudis Catalans [Prat de la Riba],
Fundació Bíblica Catalana [Cambó]). Totes quatre iniciatives reivindiquen la importància de
la traducció per al redreçament de la llengua, la cultura i la religiositat catalanes.
El segon capítol tracta de la continuïtat de les versions protestants fins a la dictadura
franquista, començant per la traducció bíblica de Josep Melcior Prat i Solà (1832). Parcerisas
crida l’atenció sobre el fet que les edicions populars fetes a partir dels anys vint modernitzen
l’ortografia respecte a la versió de Melcior Prat, a part de substituir l’article «lo» per «el» i
de canviar el tractament envers Déu («tu» en comptes de «vós»). De fet, argumenta l’autor,
tot plegat és una estratègia per ocupar un determinat mercat ideològic: el de la religiositat
popular. Un mercat ideològic que les versions protestants hauran de compartir amb les
versions catòliques, amb les quals entren en directa competició. La Bíblia, doncs, esdevé
una eina de proselitisme religiós de primer ordre. Finalment, Parcerisas remarca que la
dictadura franquista va tolerar força els protestants, mentre que va perseguir de manera
notòria part de l’Església catòlica.
El tercer capítol, titulat «Consciència de la importància de la traducció», examina com,
a principis del segle

xx ,

la traducció, en especial la bíblica, esdevé una eina per unificar,

reconstruir i modernitzar la llengua catalana i, de pas, enfortir la nacionalitat catalana.
D’aquí que la traducció, i més concretament el projecte d’edició de la traducció de La Bíblia,
ocupés un lloc tant en el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana celebrat el 1906 com
en els discursos polítics d’Enric Prat de la Riba, que encarregarà la traducció de La Bíblia a
un coŀlaborador seu, Frederic Clascar.
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El capítol quart està dedicat, precisament, a les traduccions de mossèn Frederic Clascar.
El 1909 Clasclar comença la publicació de Los Sants Evangelis en fascicles. El 1911 Enric Prat
de la Riba crea la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i dóna un impuls definitiu
a La Bíblia de Clascar, que deixa inacabada a causa de la seva mort el 1919.
En el capítol cinquè es parla del Foment de Pietat Catalana, institució religiosa que va
tenir un paper molt important en la normalització de l’edició en català i en la creació d’un
públic lector ampli. El Foment de Pietat Catalana va editar llibres piadosos, de catequesi,
hagiografia, mística, ascètica, història eclesiàstica, etc. Alguns dels seus llibres van assolir
grans tiratges, com ara El Sant Evangeli i Fets dels Apòstols (36.000 exemplars l’any 1924 i
30.000 exemplars el 1926). Del 1928 al 1935 el Foment de Pietat Catalana va publicar quatre
volums amb diversos llibres de l’Antic i del Nou Testament.
El capítol sisè aborda la tasca de traducció bíblica de la Fundació Bíblica Catalana,
impulsada pel pare Miquel d’Esplugues i pel mecenatge de Francesc Cambó, que també
va finançar empreses culturals com la coŀlecció Bernat Metge. En vint anys, entre 1928 i
1936, la Fundació Bíblica Catalana aconsegueix de publicar tot el Nou Testament i tot l’Antic
Testament excepte dos volums, que es publicaran el 1946 i el 1948.
El capítol setè estudia La Bíblia de Montserrat, una obra iniciada el 1926 pel pare
Bonaventura Ubach i que, a diferència de La Bíblia del Foment de Pietat (edició popular) i
de la de la Fundació Bíblica Catalana (edició literària), és una edició eminentment erudita,
i per tant és feta a partir dels textos originals i no pas sobre la Vulgata llatina. El tipus de
traducció que es prioritza és la literal, fins i tot si això comporta sacrificar l’elegància i el
caràcter literari de la llengua meta.
El capítol vuitè analitza com, a partir dels anys 1960, les traduccions bíbliques més
importants (entre les quals hi ha La Bíblia de Montserrat) deixen de banda les pretensions
erudites i literàries per donar pas a edicions que tenen una intenció socialitzadora i
popularitzant, de manera que molta gent aprendrà a llegir el català gràcies a La Bíblia de
Montserrat, que modernitza el llenguatge que havia utilitzat als anys 1920 i 1930: la llengua
que emprarà serà l’actual de l’època.
La segona part del llibre, «Dos sistemes culturals i una mateixa canonització. La traducció
catalana de Carles Riba de L’Odissea (1948) i la traducció anglesa d’E. V. Rieu (1946)», s’inicia
amb el capítol novè, titulat «Dos sistemes culturals i una mateixa canonització». En aquest
capítol s’ofereix una visió general de les circumstàncies ideològiques subjacents a l’edició
de L’Odissea en anglès i en català el 1946 i el 1948 respectivament: mentre que a la Gran
Bretanya predomina la idea socialitzant de l’educació universal a través dels clàssics i del
llibre de butxaca, a Catalunya són perseguides la llengua, l’edició en català i les traduccions.
El capítol desè tracta de l’edició de butxaca a la Gran Bretanya amb l’objectiu de
comprendre el context en què apareix la traducció d’E. V. Rieu de L’Odissea per a l’editorial
Penguin. Cap a mitjan anys 1930 Allen Lane, director de l’editorial The Bodley Head, va
proposar utilitzar el format de butxaca o paperback a fi de vendre més llibres. Cada exemplar
es vendria al preu de deu cigarrets, és a dir, sis penics. La idea no va ser ben rebuda pels
creditors de The Bodley Head, ja que els intents anteriors havien fracassat, i el 1935 Allen
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Lane, intuint que hi havia un nou mercat, va fundar els Penguin Books. L’èxit no es féu
esperar: en quatre anys, fins a l’esclat de la guerra el 1939, es van publicar 285 títols i es van
vendre un total de 28,5 milions de llibres, és a dir, una mitjana de 100.000 exemplars per
títol, quan els llibres de tapa dura que tenien èxit no solien passar dels 2.000 exemplars. El
nou públic lector al qual anaven destinats els llibres estava poc o gens acostumat a entrar a
les llibreries, de manera que els llibres es distribuïen a botigues de la cadena Woolworths o
en llibreries de dos penics. Després de la guerra, el 1946, es crea una nova sèrie: els «Penguin
Classics», que publicarà, en el seu primer número, L’Odissea d’E. V. Rieu —un llibre que
durant els anys 1950 passarà a convertir-se en el més venut de la casa i que el 1965 havia
arribat als dos milions d’exemplars venuts (tres milions el 1985).
El capítol onzè s’ocupa de la censura i edició en la Catalunya de postguerra. A mitjan anys
1940 s’observa un primer moment de relaxació de la censura i una major pressió per part
dels editors catalans. S’autoritzen alguns (pocs) llibres, però sota condicionaments diversos:
conservar l’ortografia de l’època (Verdaguer), fer una edició paraŀlela en castellà (Plutarc)
o fer supressions (Guimerà, Pla, Víctor Català). Els llibres majoritaris, de gran difusió, són
repetidament tombats per la censura. Pel que fa a les traduccions, es deneguen gairebé
sistemàticament totes: La Divina Comèdia traduïda per Sagarra, que s’havia de publicar el
1941, no és autoritzada fins al 1948, i el mateix 1948 es denega la publicació del Llibre de la
jungla de Kipling en versió de Marià Manent. El règim franquista autoritza les edicions de
bibliòfil, de circulació molt limitada; entre les edicions de bibliòfil hi ha L’Odissea traduïda
per Carles Riba.
En el capítol dotzè es parla de l’edició de The Odyssey d’E. V. Rieu i els seus precedents.
Una de les característiques principals de la coŀlecció «Penguin Classics», que Rieu va dirigir
durant gairebé vint anys (1946–1963), va ser l’ús de l’anglès contemporani i la llegibilitat
i fluïdesa de les traduccions. La sèrie anava destinada tant a un públic culte com a un
públic popular. Rieu va tractar L’Odissea com si fos una noveŀla i, per tant, va traduir-la
en prosa, va intentar donar-li versemblança narrativa i va procurar que fos escrita en una
llengua natural. Parcerisas passa revista a diverses Odissees publicades abans de la de
Penguin, entre 1879 i 1937, i remarca les semblances i diferències respecte a L’Odissea de
Rieu: les més antigues tenen un estil afectat i abunden en arcaismes, mentre que les més
modernes persegueixen la naturalitat estilística i conceben l’obra d’Homer com una noveŀla
d’aventures.
El capítol tretzè s’ocupa de L’Odissea de Carles Riba publicada el 1948, dos anys després
de la de Rieu. La traducció de Riba és finançada pel mecenes Fèlix Millet i Maristany, qui
paga a Riba 3.000 pessetes mensuals durant un any i mig, la qual cosa permet al poeta viure
exclusivament de la traducció en una època de desolació cultural. Parcerisas destaca el
fet que, a diferència de Rieu, que concep L’Odissea com una noveŀla, Riba concep l’obra
d’Homer com a poesia.
El capítol catorzè examina les raons de les recepcions oposades de The Odyssey de Rieu
i L’Odissea de Riba. Mentre que la traducció de Rieu és una versió llegidora i destinada a
les masses (l’obra es converteix en un autèntic best-seller), la traducció de Riba, per a un
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públic molt restringit (de l’edició de bibliòfil se’n fa un tiratge de 301 exemplars), força les
capacitats del català i fa adonar el lector que llegeix un autor estrany.
El llibre de Francesc Parcerisas és amè i, alhora, erudit: l’autor mostra, al llarg de
gairebé 300 pàgines, un profund coneixement de les fonts, inclosos tant l’arxiu Penguin
com les revistes angleses i catalanes de l’època historiada. El mèrit i l’originalitat del llibre
rauen en el fet que omple un buit important en els estudis de traducció i que analitza les
traduccions no pas des del punt de vista de la traductologia contrastiva, sinó centrant-se
en la importància del context sociològic en què es produeixen. Així, doncs, l’autor no es
pregunta com es tradueix (cosa que fa el comparatisme), ni tampoc no es pregunta quan es
tradueix (cosa que fa la història de la traducció), sinó que es planteja per què es tradueix.
Això, segons ell, és el pas previ a «l’anàlisi purament filològica de les traduccions» (p. 10).
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Marta Giné i Solange Hibbs (eds.). Traducción y cultura. La literatura traducida
en la prensa hispánica (1868–98). Berna: Peter Verlag (Relaciones Literarias en
el Ámbito Hispánico: Traducción, Literatura y Cultura, 1), 2010, 505 pp.
M iquel M. Gibert
Universitat Pompeu Fabra

El volum editat per Marta Giné i Solange Hibbs recull, molt pulcrament, les comunicacions
que van ser presentades en el congrés internacional La literatura traducida en la prensa
hispánica (1868–98), celebrat a la Universitat de Lleida els dies 23, 24 i 25 de març del 2009.1
Traducción y cultura… està en relació directa amb un volum anterior, també editat per Marta
Giné, en coŀlaboració amb Yolanda Domínguez: Premsa hispànica i literatura francesa al
segle

xix .

Petites i grans ciutats. Totes dues obres són contribucions insubstituïbles per al

coneixement minuciós i profund de la premsa periòdica espanyola del segle xix en la gran
labor de transmissió de les cultures europees de referència al món inteŀlectual peninsular.2
Traducción y cultura… va encapçalat per dos textos de presentació, signats per les editores
—«La literatura extranjera en la prensa hispànica (1868–98)», pp. 11–26— i per Jean François
Botrel —«La literatura traducida: ¿es española?», pp. 27–40. M. Giné i S. Hibbs presenten
al lector una panoràmica de les aportacions del volum sobre la base d’una constatació
doble: a) un predomini gairebé absolut en el mercat cultural espanyol d’obres traduïdes a
partir de 1870, en les quals la traducció s’enfoca des de posicions ideològiques i estètiques
diferents que van des de la voluntat de nacionalitzar un tipus determinat de literatura fins
a la simple difusió oportunista d’unes obres i uns autors determinats; i b) l’aparició, malgrat
les convulsions de l’últim terç del segle

xix

espanyol, d’unes revistes de qualitat i d’un

esperit liberal remarcable que van ser fruit de l’efervescència inteŀlectual que va precedir i
caracteritzar la Revolució de 1868. En aquesta situació, cal preguntar-se sobre com s’integra
el text traduït en el sistema literari hispànic i si aquestes traduccions proposen canvis en
relació amb aquest sistema. Les comunicacions aplegades en el llibres intenten de donar
respostes a aquestes qüestions, sempre complexes. El text de M. Giné i S. Hibbs es completa
amb una utilíssima selecció bibliogràfica.
J. F. Botrel aborda en el seu text la trajectòria de la traducció en el món cultural hispànic
des de les perspectives de la premsa i el llibre, del lector i de la història literària. Considerant
aquestes perspectives, Botrel afirma que la traducció és molt més que una tècnica: és
1

El congrés s’inscrivia en el projecte de recerca «Catalogación y estudio de las traducciones literarias

francesas en la prensa española finisecular» (HUM-2006-00568). Acció complementària «La literatura
traducida en la prensa española» (FFI2008-02950-E). Acció complementària FRANES (FFI2008-02369-E/FILO).
Eren els organitzadors diversos grups de recerca de la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona, la
Universitat de Toulouse-Le Mirail i la Universitat Paul Valéry, de Montpeller.
2

Marta Giné i Yolanda Domínguez (eds.), Premsa hispànica i literatura francesa al segle xix. Petites i grans

ciutats. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2004.
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literatura, i que la mateixa literatura nacional no pot existir sense altres literatures i
que, dins de la literatura nacional, traduir o no té conseqüències ideològiques i gairebé
filosòfiques —democratització i universalització—, alhora que posa en qüestió les relacions
autor-creació literària i llengua-literatura. Com a part del patrimoni hispànic que és, la
literatura traduïda és també literatura hispànica.
Els dos textos introductoris van seguits de trenta comunicacions distribuïdes en quatre
epígrafs que responen a les seccions del congrés: «Literatura francesa: traducción y
recepción» agrupa divuit comunicacions, mentre que «Literatura rusa en la prensa
hispánica», «Cultura anglosajona en la prensa» i «Traducciones literarias en la prensa
catalana» n’engloben quatre cadascun.
El llibre de què m’ocupo ofereix al lector contribucions de noms de trajectòria llarga i
reconeguda, d’autoritats veritables en el seu camp d’estudi, al costat d’altres aportacions
que són fruit de la labor d’investigadors encara joves. En ambdós casos, hi ha una solidesa
investigadora de fons, compartida, que dóna a tot el volum una unitat que és molt d’agrair,
més enllà de les diferències, inevitables en una obra d’aquestes característiques, quant al
grau de desenvolupament dels temes de recerca de cada investigador. Per dir-ho en altres
paraules: totes les aportacions recollides a Traducción y cultura… tenen una dignitat i una
solvència que no són tan freqüents com caldria en un llibre de la mena del que motiva
aquesta ressenya.
Per l’ambició del plantejament i l’amplitud temàtica, i sense que això signifiqui llevar
mèrits a altres comunicacions, voldria destacar quatre contribucions al volum. En primer
lloc, «La presencia de la literatura francesa y de su cultura en la Ilustración Artística (1882–
1902)», de M. Rosario Álvarez (pp. 185–205). En realitat, és el fonament dens i complet d’un
estudi monogràfic de la revista que l’autora podria desenvolupar extensament a partir de
l’abundantíssima informació, molt ben tractada, que ja posa a l’abast del lector en aquesta
comunicació.3 D’altra part, M. Rosario Álvarez destaca (pp. 196–201) oportunament aspectes
de la revista que la fan especialment atractiva, com les observacions, tan afinades, que la
crítica teatral de la revista aplica als escenaris de París —amb la intervenció del crític català
Josep Roca i Roca (Terrassa, 1848 – Barcelona, 1924). O les consideracions de la investigadora
sobre l’evolució en la valoració de la narrativa de Zola i el naturalisme i, en definitiva, sobre
l’evolució de la revista:
no se insertan [en la Ilustración Artística] ficciones de Maupassant, reseñado por
Castelar en 1893, ni tampoco de Zola, quien sucita inevitables reacciones durante esos
veinte años. Si a J[osep]. R[oca]. R[oca] lo asquean en 1882 las repugnancias de Nana
y L’Assommoir, […] son más matizados, en cambio, los comentarios de Castelar en la
década de los 90 y ya en el xx , [se produce] la defensa declarada de Blasco [Ibáñez] en
su instantánea de 1901 […] a esas alturas, sin despertar en general grandes adhesiones,

3

En la línia de l’exceŀlent llibre de Marta Palenque, Gusto poético y difusión literaria en realismo español.

La Ilustración Española y Americana (1869–1905). Sevilla: Alfar, 1990.
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[los colaboradores de la Ilustración Artística] respetan su talento y su compromiso ético
con la sociedad. (pp. 201–203)

També cal subratllar la labor investigadora reflectida en «Traducciones, reseñas y
comentarios de la literatura anglosajona en la prensa decimonónica (1868–1898)», de José
Manuel Goñi (pp. 369–391). Es tracta d’un recorregut documentadíssim per les pàgines de les
revistes La Alhambra (Granada, 1884–85, primera època), Cádiz (Cadis, 1877–80), Ilustración
Artística (Barcelona, 1882–1916), La Ilustración Española y Americana (Madrid, 1869–1921)
i Revista Europea (Madrid, 1874–1880). J. M. Goñi assenyala els motius principals —que
sintetitza en nou, pp. 370–372— que expliquen que la literatura anglosaxona no fos més
atesa per la crítica hispànica de la segona meitat del segle xix . Al seu entendre, el recorregut
confirma les seves paraules inicials:
Con la excepción de los clásicos Shakespeare y Lord Byron, sorprende el escaso número
de juicios críticos y reseñas que se pueden encontrar sobre la literatura anglosajona.
Es más, en los índices, noticias, boletines y reseñas bibliográficas de que dan cuenta
gran parte de las revistas consultadas, el número de obras literarias es muy inferior
al número de obras de autores anglosajones de otras disciplinas como las científicas,
económicas, filosóficas, políticas o religiosas. (p. 369)

Igualment, em sembla indubtable la importància de «Traducción y recepción de la
literatura extranjera en la revista Luz (1897–1898)», comunicació en què Inma Rodríguez
posa les bases d’una futura monografia, ben necessària, sobre aquesta revista (pp. 289–304).
I. Rodríguez destaca el paper decisiu que hi va tenir el poeta i crític d’art Josep M. Roviralta
(Barcelona, 1880 – Biarritz, 1960):
Vale la pena destacar cómo en este personaje se hace compatible una sensibilidad
artística en perfecta consonancia con las corrientes antiindustrialistas en boga —tanto
el carácter de la revista Luz como su drama poético Boires baixes (1902) están inspirados
en el primitivismo prerafaelita y en la estética simbolista— y, al mismo tiempo, una
voluntad muy clara de contribuir a la modernización industrial del país [fundador de
l’empresa Uralita S.A.]. (p. 291)

També es posa en relleu la important labor d’Eduardo Marquina i de Luis de Zulueta —
amb les traduccions, entre altres, d’André Chénier, Jean Paul Richter i Paul Verlaine. O els
comentaris —de Luis de Zulueta, sota el pseudònim «Martín España»— a Qué és el arte,
de Tolstoi. Malgrat la brevetat de la durada (18 números apareguts quinzenalment o
setmanalment entre 1897–1898), Luz ens apareix, en el treball d’Inma Rodríguez, com una
revista indefugible per comprendre la complexitat cultural del pas del segle xix al xx .
«Sobre el teatre modern europeu i la seva recepció en la premsa cultural catalana dels
noranta», d’Enric Gallén (pp. 461–471), és l’únic treball de Traducción y cultura… dedicat
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exclusivament a la recepció teatral i, doncs, a un aspecte determinant no solament de la
cultura sinó també de la sociabilitat del segle xix . En la comunicació, Gallén fa un seguiment
de la recepció d’Ibsen a Catalunya, com a renovador profund del teatre, a través dels articles
a L’Avenç d’Alexandre Cortada i Jaume Brossa —en l’últim cas, ran de l’estrena d’Un enemigo
del pueblo (1893), la primera peça ibseniana representada a Barcelona—, i de l’efecte positiu
que van provocar sobre el jove Ignasi Iglésias, que hi va respondre amb una sèrie d’articles
a Lo Teatro Regional. També ressegueix la primera recepció de Maeterlinck —a partir
de la La intrusa, a la segona festa modernista de Sitges—, impulsada per L’Avenç com a
manifestació modernitzadora del teatre, encara que el simbolisme decadentista quedés molt
allunyat dels interessos estètics de Cortada, Brossa i altres redactors i coŀlaboradors de la
revista. Gallén descriu aquest procés —molt complex, i fonamental en la història del teatre
català contemporani— d’una manera sintètica, però molt precisa, sempre seleccionant la
documentació de primera mà que resulti més reveladora i fent atenció a un context de
grans tensions socials —atemptats anarquistes de l’última dècada del segle

xix .

Després,

Gallén aprofundeix en dos aspectes molt importants de la recepció d’Ibsen: la consideració
de l’autor noruec com a pensador important més enllà de la significació d’autor dramàtic
cabdal, i la incidència del teatre ibsenià en els sectors anarquistes que publicaven Teatro
Social i Ciencia Social, representats per la figura, tan atractiva, de Felip Cortiella (Barcelona,
1872–1937). A la fi, Gallén aborda el tomb que comença a donar el teatre europeu a l’entorn
de 1898 sobre la base de la recuperació modernitzada de la tragèdia duta a terme per
Gabriele D’Annunzio, entesa aquesta opció com a «síntesi interessada [a les pàgines de
Catalònia i altres revistes] dels corrents vitalista i decadentista del moviment modernista»
(p. 469).
Afortunadament, les aportacions rellevants del volum no s’acaben en les que acabo de
comentar sinó que, sense pretendre ser exhaustiu, permeten de valorar-ne altres molt
positivament. Així, «La literatura francesa en La Ilustración Española y Americana», de
Jean-René Aymes (pp. 87–106) és una exposició molt clara, exceŀlentment documentada,
sobre els intermediaris culturals que actuaven mitjançant La Ilustración…: cases editorials
i llibreries franceses, revistes, traductors4 i el que el professor Aymes anomena «realidades
francesas ajenas a la literatura», una denominació que provoca desconcert en el lector
quan, sota aquest epígraf, hi apareixen apartats amb títols com «Las distintas modalidades
de evocación de la literatura», «Las literaturas regionales» o «El credo de Leopoldo Alas».
Això, però, no entela el resultat del treball, que deixa clara una característica freqüent en la
crítica literària i artística exercida en la premsa vuitcentista: «el criterio moral tiene en La
Ilustración una importancia predominante en el enjuiciamiento de la producción literaria»
(p. 99). Cosa que no és obstacle perquè Pierre Loti sigui, sens dubte, l’escriptor francès més
ben tractat per La Ilustración… entre 1888 i la fi del segle. I és que Loti és sobretot valorat

4

L’aparició del Diccionario histórico de la traducción en España (Madrid: Gredos, 2009), editat per

Francisco Lafarga i Luis Pegenaute, aclareix qui és algun traductor desconegut pel comunicant, com
Hermenegildo Giner de los Ríos (Diccionario…, p. 465–466).
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per El pescador de Islandia, traducció de Manuel Bosch de Pêcheur d’Islande (1886), potser la
millor noveŀla de l’escriptor francès, però també una de les més morigerades (p. 100).
Cal ressaltar, també, dues aportacions que fan referència a les necrològiques vuitcentistes,
tan rellevants per al coneixement de l’esperit d’una època: «Crónicas necrológicas de
escritores franceses en La Ilustración Española y Americana (1870–1880)», d’Àngels Ribes
(pp. 125–136) i «La prensa no diaria española ante la muerte de V. Hugo. El caso de La
Campana de Gràcia», de Francisco Lafarga (pp. 207–213). La primera ens permet de conèixer
l’actitud d’una gran revista burgesa i conservadora en una qüestió rellevant de sociologia
literàrià, l’actitud d’una revista que «rechazó el naturalismo porque estaba reñido con el
buen gusto de la burguesía media y alta y la aristocracia que eran sus lectores» (p. 134), que
sempre va preferir Flaubert a Zola.5 La qual cosa no li va impedir publicar una necrològica
molt laudatòria de Paul de Kock, tot i el caràcter escandalós de la seva producció narrativa.6
En canvi, la comunicació de Francisco Lafarga estudia acuradament la repercussió —en una
revista en català, republicana i destinada a un públic menestral— de l’impacte de la mort
d’un dels grans escriptors humanitaris del segle xix , el traspàs i el ritual cívic subsegüent
del qual esdevenen la concreció simbòlica més rotunda del significat social de la mort de
l’escriptor vuitcentista.
En la comunicació «Apuntes sobre los pintores franceses en La Ilustración Española y
Americana (años 1888–1898)» (pp. 137–154), Lola Bermúdez planteja una contradicció
important que serà característica de moltes publicacions artístiques vuitcentistes adreçades
a un lector específicament burgès. En La Ilustración Española… «la orientación estetizante,
unida al empeño de su fundador y de sus continuadores en aplicar las técnicas más
innovadoras en la reproducción, hacen de la parte gráfica de la revista una de las bazas
del éxito de la misma». Però «en ningún momento la revista se hace eco ilustrado de los
sorprendentes cambios sufridos por la pintura a partir de 1863» (pp. 137–138). Addicta al
realisme i al costumisme pictòrics, La Ilustración Española… esdevé un «producto estético
[que] es seductor y de consumo inmediato» (p. 149).7
«Presencia de la cultura francesa en La España Moderrna», de Daniel-Henri Pageau (pp.
77–86) és una exceŀlent aproximació a les traduccions d’autors francesos tan destacats com
A. Daudet, Thédore Banville, Barbey d’Aurevilly, Jean Richepin i molts altres. També fa
referència a les notícies, les ressenyes i els comentaris relatius a la vida literària francesa.
L’autor s’hi planteja la qüestió de si les traduccions de La España Moderna s’integren de ple
en la literatura receptora. La seva resposta és clara:
Dentro del espacio de la revista que nos cabe estudiar, los textos traducidos sólo se
presentan como un rico abanico de lecturas posibles. Plantear pues a partir de ellos el
5

A. Ribes reprodueix les raons, donades per la mateixa revista, per justificar la preferència (p. 134).

6

Caldria, doncs, preguntar-se sobre la incidència de l’èxit, reconegut o no, entre el públic burgès de

determinats autors a l’hora d’alterar les línies de valoració bàsica de la premsa periòdica.
7

La comunicació de Lola Bermúdez inclou un quadre sinòptic, utilíssim, d’autors i obres reproduïts per

La Ilustración Española… entre 1888–1898.
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problema de una supuesta influencia o imitación sería pasar o ascender a otro nivel de
reflexión y de investigación que rebasa no sólo los límites del presente trabajo sino las
dimensiones meramente informativas de la revista. (p. 78)

Paola Massean, a «Difusión de la poesía francesa en la prensa española (1868–1898)» (pp.
155–168), presenta una mostra breu, però extraordinàriament reveladora, d’articles crítics,
ressenyes i traduccions apareguts a les pàgines de La Diana, La España Moderna, Germinal,
La Ilustración Española y Americana i Madrid Cómico. Són especialment atractives les
pàgines dedicades a la traducció de Les Névroses, de M. Rollinat, que va publicar el número
7–8 de La Diana al maig de 1883.
«La recepción del prerafaelismo en la “gente vieja” a través de la prensa (1880–1898)»,
de Marta Palenque (pp. 405–428), és, de primer, una ràpida aproximació a l’arrelament
del prerafaelisme en la literatura espanyola entre 1890 i 1900 mitjançant obres de Rubén
Darío, els germans Machado o Valle-Inclán. Però l’autora s’hi planteja, al capdavall, no la
influència del prerafaelisme sobre els escriptors joves sinó sobre els escriptors espanyols
formats en el realisme i el naturalisme, i sobre com aquests escriptors van rebre el corrent
estètic nou. Presenta el cas significatiu de Gaspar Núñez de Arce, en la seva obra teòrica i
poètica, i, després, ressenyes i articles sobre art de F. Giner de los Ríos i de Pedro Madrazo.
També entra en les traduccions d’autors prerafaelites, a partir de l’adaptació realitzada
per Zorrilla (1868) d’«Ydills of the King», de Tennyson. És molt interessant l’epígraf de la
comunicació dedicat a J. Ruskin, vist com a símptoma de la degeneració finisecular, amb
esment i reproducció de fragments d’articles de Pompeu Gener, Max Nordau i Emilia Pardo
Bazán. La comunicació es completa amb la relació, molt aclaridora, de fonts primàries i
secundàries i la reproducció de làmines de La Ilustración Ibérica, Ilustración Artística i
altres revistes.
Ramon Pinyol, a «Narcís Oller, traductor —via França— de la literatura russa al català en
el període 1886–1887» (pp. 431–444) fa primerament una descripció general de la important
labor traductora de Narcís Oller, i se centra, després, en una exposició precisa i pulcra de
les relacions de l’escriptor català amb Isaak Pavloski —el seu introductor en la literatura
russa— i en les traduccions que Oller va realitzar de diverses obres, més aviat curtes, de
Turguenev i Tolstoi, amb l’estímul de Pavloski i fent ús, en algun cas, de les seves versions
franceses de les originals russes.
«Traducció i recepció de les literatures francesa, alemanya i hongaresa a L’Avenç i
Catalònia: inventari i valoració», de Manuel Llanes i Pere Quer (pp. 445–459) ofereix al
lector un catàleg i una descripció dels textos traduïts i dels estudis, les ressenyes i les notes
breus que fan referència als autors de les literatures francesa, alemanya i hongaresa —les
literatures estrangeres que hi tenen més presència— que es troben a les revistes L’Avenç
(1881–1884 i 1889–1893) i Catalònia (1898 i 1899–1900), dues de les publicacions més
significatives del Modernisme. Pel que fa a la literatura francesa i francòfona, M. Llanes i P.
Quer repassen la repercussió de Baudelaire, Zola, Renan i Taine, entre altres, i sobretot, la
de Maeterlinck, crucial (pp. 449–450). Quant a la literatura alemanya, cal destacar el relleu
ANUARI TRILCAT [ISSN 2014-4644] 1 · 2011

[262–269]

M. M. GIBERT · TRADUCCIÓN Y CULTURA…, DE M. GINÉ & S. HIBBS

268

donat per aquestes publicacions a Goethe i a Sacher-Masoch. I a Nietzsche —amb una article
fonamental de Maragall publicat al número 13–14 de la segona època de L’Avenç, al juliol de
1893. Altrament, l’interès de L’Avenç —no pas de Catalònia— per la literatura hongaresa és
motivat «pel fet que Hongria podria ser un mirall per a les ànsies de recuperació nacional
de Catalunya» (p. 454). La revista es va centrar en dos autors: Sandor Petöfi i Janos Arany,
símbols ambdós de la lluita pel ressorgiment nacional magiar i alhora personatges que els
redactors de L’Avenç podien sentir encara com a contemporanis. Igualment, M. Llanes i P.
Quer remarquen la labor crítica o traductora que van desenvolupar en alguna d’ambdues
revistes, a més de Joan Maragall, ja esmentat, Alexandre Cortada, Joan Pérez Jorba i Jaume
Massó i Torrents.
Entre les comunicacions que s’ocupen de la recepció de la literatura russa, crec que en
cal destacar dos: «Las ediciones periódicas como factor clave en la difusión de la literatura
durante la segunda mitad del siglo xix», de Roberto Monforte (pp. 307–318) i «Presencia y
significación de Lev N. Tolstói en La España Moderna», d’Ester Rabasco (pp. 319–333).
El primer és un molt bon recorregut per les primeres traduccions espanyoles de la
literatura russa, a partir de l’oda «Al Ser Supremo», de Gavrila Derzhavin (1743–1816),
publicada el 1838 per la revista barcelonina La Religión, i del primer article dedicat a la
literatura russa a la premsa espanyola, en el Semanario Pintoresco, el 1852. Es tracta de
textos sempre dependents, sobretot les traduccions, de les versions franceses prèvies.
El comunicant destaca la labor divulgadora d’Emilia Pardo Bazán, sobretot amb les
conferències recollides en el volum La Revolución y la novela en Rusia (1887). I subratlla que
«el principal rasgo que marcó la publicación de la literatura rusa en La España Moderna fue
el carácter indirecto» (p. 316), amb tots els problemes doblats de fidelitat i d’interferència
ideològica que això suposa.
La segona d’aquestes dues comunicacions és un estudi de la recepció i la difusió
peninsulars de Tolstoi a partir de la primera traducció La España Moderna —«Recuerdos
de mi infancia» (1890), traducció fragmentària d’una part d’Infància, adolescència i joventut.
Esgotades les possibilitats del naturalisme de Zola, la recepció de Tolstoi va suposar
l’obertura d’una nova via expressiva per als narradors espanyols, una via que els enllaçava
amb l’espiritualisme literari europeu que es va anar estenent durant els últims quinze anys
del segle xix .
De la lectura de Traducción y cultura. La literatura traducida en la prensa hispánica
(1868–98), en podem treure diverses conclusions. En destaco les següents: l’abundància de
les traduccions literàries i dels articles de recepció en la premsa hispànica de l’últim terç
del segle

xix ,

presència que es correspon amb un ampli predomini de la traducció en el

catàlegs de les cases editorials; l’hegemonia de les traduccions i les referències literàries
franceses en aquest àmbit de la traducció i la recepció; la labor d’intermediació, gairebé
exclusiva, exercida pel sistema editorial i cultural francès entre les literatures estrangeres
i les literatures hispàniques; la creació i el desenvolupament d’unes revistes sòlidament
burgeses que continuen tenint la relació entre literatura i moral com a punt central de la
crítica literària i que, tot i així, evolucionen, molt lentament i no sense contradiccions, cap
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a l’acceptació de les noves tendències —com és ara en el cas del naturalisme, i l’aparició,
en el tombant de segle, de diverses publicacions decididament innovadores, especialment
rellevants en l’àmbit català— que seran decisives en la modernització temàtica i formal de
la creació literària i que incidiran amb força en el teatre català del canvi de segle.
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Francisco Lafarga. Luis Pegenaute i Enric Gallén (eds.). Interacciones
entre las literaturas ibéricas. Berna: Peter Lang (Relaciones Literarias
en el Ámbito Hispánico: Traducción, Literatura y Cultura, 3), 2010, 526 pp.
M arta M arfany
Universitat Pompeu Fabra

El mes de juny de 2009 se celebrà a la Universitat Pompeu Fabra el congrés internacional
Las relaciones entre las literaturas ibéricas, organitzat pels grups d’investigació Traducció
i Recepció en la Literatura Catalana (TRILCAT) de la Universitat Pompeu Fabra i Traducció
i Recepció de les Literatures (TRELIT) de la Universitat de Barcelona. Les comunicacions
presentades en aquest congrés s’han recollit en tres volums d’actes, publicats per la
reconeguda editorial Peter Lang: el primer, Traducción y autotraducción en las literaturas
ibéricas, enclou els estudis que tracten aspectes de la traducció entre les literatures ibèriques,
especialment el fenomen de l’autotraducció; el segon volum, del qual ens ocuparem tot
seguit, porta per títol Interacciones entre las literaturas ibéricas, i versa sobre les relacions
entre les cultures de la península Ibèrica; i el tercer, Relaciones entre las literaturas ibéricas
y las literaturas extranjeras, recull tots els treballs que enllacen les literatures peninsulars
amb literatures estrangeres.
El volum Interacciones entre las literaturas ibéricas aplega trenta-cinc treballs sobre
aspectes ben diversos, una varietat temàtica característica de les actes dels grans congressos
internacionals. Aquesta heterogeneïtat, però, és en certa manera només aparent, atès
que l’eix vertebrador del volum i el denominador comú de tots els treballs són els vincles
que s’han establert, en algun moment de la història proper o llunyà, entre les cultures
de la península Ibèrica. Així, el lector hi trobarà estudis en català, espanyol, portuguès i
gallec sobre qüestions culturals i literàries —mediació literària i cultural, intertextualitat,
influències literàries, recepció crítica, etc.— referents a dues o més cultures peninsulars
en relació, en un ventall cronològic que va des de l’edat mitjana fins a l’actualitat. La
presentació inicial (pp. 9–16) és prou detallada i completa perquè el lector es pugui fer una
idea de les principals línies de força de cadascun dels estudis.
Diversos treballs vinculen tres o més literatures ibèriques, o n’aborden aspectes des d’un
punt de vista general o comparatiu. Així, el treball de Camiño Noia (pp. 331–344) se centra
en el conte folklòric i presenta el motiu de la dona calumniada a través de tres contes que, en
versió escrita o oral, formen part de diverses literatures peninsulars; Rafael M. Mérida (pp.
305–314), basant-se en textos hispànics llatins i també en llengua vulgar, analitza el paper
de l’element sobrenatural en la cultura cristiana medieval, i, més concretament, l’imaginari
sobrenatural en alguns textos castellans; Leonardo Romero Tobar (pp. 463–480) traça un
recorregut des de segle xviii fins al Romanticisme per dibuixar el panorama del naixement
de les primeres històries literàries nacionals ibèriques; Fernando Cabo Aseguinolaza (pp.
131–156) estudia les línies discursives de la historiografia literària al segle xix des d’un punt
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de vista comparatiu; Mª Victoria Navas (pp. 315–330) analitza la revista Estudio, publicada
a Barcelona en castellà durant els anys 1913–1920, i el paper que tingué en la difusió de
la cultura i la literatura portugueses; Xulio Pardo de Neyra (pp. 383–396) se centra en
l’avantguardisme gallec i els intercanvis entre les literatures peninsulars en el projecte
avantguardista de començaments del segle xx ; Pi-Chiao Liu (pp. 235–250) reflexiona sobre
la representació de dues ciutats sota el règim feixista, Barcelona i A Coruña, en la narrativa
espanyola actual; dos treballs fan referència a la literatura catalana, la gallega i la basca, el
d’Eulalia Agrelo Costas i Isabel Mociño González (pp. 17–32), que traça la trajectòria de la
literatura infantil i juvenil catalana, gallega i basca i de les traduccions i intercanvis entre
totes tres fins al segle xxi , i el de Karlos Cid (pp. 157–174), que analitza l’associació Galeusca
—d’escriptors gallecs, bascos i catalans—, les seves trobades i reunions i els temes tractats;
i, finalment, Mari Jose Olaziregi (pp. 345–352) reflexiona sobre la recepció de la literatura
basca, especialment les traduccions, tant en l’àmbit ibèric com europeu.
Un altre grup de treballs, el més nombrós, tracta de les relacions entre la literatura
castellana i la portuguesa. Hi trobem un tema medieval desenvolupat en l’estudi d’Isabel
de Barros Dias (pp. 89–102), que presenta la llegenda de Bernardo do Carpio a través d’un
recorregut textual des de l’èpica i les prosificacions historiogràfiques fins al romancero.
També hi és representat l’arc cronològic dels segles

xvi

i

xvii ,

amb el teatre com a tema

central: el treball de María Rosa Álbarez Sellers (pp. 33–46) tracta del model de tragèdia al
Renaixement a propòsit de La Numancia de Cervantes i Castro d’António Ferreira; Isabel
Dâmaso Santos (pp. 185–194) presenta la figura de sant Antoni de Pàdua (de Lisboa) basantse en un text portuguès del segle xvi i en un de castellà del xvii ; i, finalment, Teresa Araújo
(pp. 59–72) escriu sobre el dramaturg portuguès Pedro Salgado i la influència del teatro
áureo espanyol en la seva obra. D’altra banda, Artur Henrique Ribeiro Gonçalves (pp. 437–
450) presenta l’obra de mitjan segle xvii , inèdita durant molts anys, Tercera parte de Guzmán
de Alfarache, d’autor portuguès, i, també en l’àmbit de la noveŀla picaresca, però emmarcat
en la seva recepció en les lletres portugueses del segle xix , s’inclou el treball de Rita Bueno
Maia (pp. 119–130). António Apolinário (pp. 47–58) descriu el paper que exercí Emilia Pardo
Bazán en la difusió de la literatura portuguesa a España, Maria de Lourdes Pereira (pp.
413–422) esbossa la figura de l’escriptor portuguès Manuel Laranjeira i la importància
que tingué per a Miguel de Unamuno, i Isilda Leitão (pp. 227–234) estableix paraŀlelismes
entre Unamuno i el portuguès Antero de Quental. Diversos treballs toquen aspectes ja ben
enquadrats en el segle

xx :

Antonio Sáez Salgado (pp. 481–492) mostra, amb l’exemple del

poeta portuguès Eugénio de Castro, algunes relacions que s’establiren entre el simbolisme
portuguès i el modernisme espanyol; en aquest sentit, el text d’Ângela Fernandes (pp. 195–
204) dibuixa, amb Ramón Gómez de la Serna com a eix central, el panorama de relacions
culturals entre Espanya i Portugal al primer terç del segle xx , i Carlos Manuel F. de Cunha
(pp. 175–184) mostra el paper de Fidelino de Figueiredo com a mediador entre ambdues
cultures; Olivia Rodríguez González (pp. 451–462) detalla la presència de la literatura
gallega en la revista Papeles de Son Armadans, creada i dirigida per Camilo José Cela, i Mª
Ángeles Sanz Juez (pp. 511–526) aporta dades sobre la presència d’autors espanyols en el
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teatre portuguès durant el període 1945–1974. Finalment, Daniel-Henri Pageaux (pp. 365–
382) ofereix una visió general de les relacions hispanoportugueses en diversos moments de
la història, amb un punt àlgid en l’iberisme del segle xix .
Quant als vincles entre la cultura catalana i la castellana, el volum recull nou treballs:
Manuel Borrego (pp. 103–118) presenta i compara dues obres històriques sobre la Guerra
dels Segadors, La Guerra de Cataluña de Francisco Manuel de Melo i Secrets Públics de
Gaspar Sala; Gabriel Sansano (pp. 493–510) analitza la figura del dramaturg Ramón de la
Cruz en relació al teatre vuitcentista català, centrant-se en les obres de Josep Robrenyo;
Ramon Pinyol i Torrents (pp. 423–436) detalla, amb cartes i documents, l’intent fallit d’editar
l’obra completa de Verdaguer amb traducció castellana per part de la Real Academia
Española el 1904; Óscar Fernández Poza (pp. 205–212) estudia la revista El teatre català
(1912–1917) i, en concret, la informació que s’hi recollí sobre la recepció del teatre català a
Madrid; el treball de Marcelino Jiménez (pp. 213–226) recorre la trajectòria vital del crític
Manuel de Montoliu per mostrar la seva relació amb la literatura castellana abans i després
de la Guerra Civil; Marcel Ortín (pp. 353–365) fa l’anàlisi d’alguns articles de Josep Carner
publicats en castellà amb l’objectiu d’explicar «Catalunya enfora» el projecte cultural que
aplegava inteŀlectuals i escriptors al voltant d’Enric Prat de la Riba; Isabel Marcillas Piquer
(pp. 251–266) compara la figura literària de Mercè Rodoreda i la de Mª Teresa León; en el
marc de l’avantguarda, Armando Pego (pp. 397–412) estableix paraŀlels entre Antonio Espina
i Francesc Trabal; i Marc Audí, Glòria Bordons i Lis Costa (pp. 73–88) fan un recorregut per
la poesia experimental a Catalunya i a Espanya des dels anys quaranta del segle

xx ,

amb

Brossa i Dau al Set, passant pels madrilenys El Paso, fins a 1975.
Pel que fa a les relacions entre la cultura catalana i la portuguesa, un únic treball se’n fa
ressò específicament, el de Víctor Martínez-Gil (pp. 267–304), que demostra, d’una banda,
la presència d’Os lusíadas de Camões en l’Atlàntida de Verdaguer, i, de l’altra, l’existència
d’una formulació iberista en l’Atlàntida.
En definitiva, la varietat dels estudis presentats en aquest volum pot interessar tant el
lector selectiu que busqui un tema o un període històric concrets, com el lector que vulgui
fer-se un idea general de les diverses relacions al llarg de la història i en l’actualitat entre les
cultures de la península Ibèrica.
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Homenaje a un lector de lo múltiple
Francisco García Jurado, Margit Raders y Juan Felipe Villar Dégano (eds.).
Claudio Guillén, lecciones de un maestro. Madrid: Editorial Complutense, 2009,
269 pp.
José F rancisco Ruiz C asanova
Universitat Pompeu Fabra

El día 27 de enero de 2007 fallecía en Madrid Claudio Guillén, uno de los primeros —y
quizá el último— comparatista español heredero de las grandes avenidas de estos nuevos
estudios humanísticos. Su dilatada trayectoria académica internacional (en Alemania, en
San Diego, en Princeton y en Harvard) tuvo como colofón los años de docencia en España,
desde 1982 en adelante, primero en la Universitat Autònoma de Barcelona y, después, en
la Universitat Pompeu Fabra. Pero tan significativas como sus clases en nuestro país serían
las labores que desarrolló, siempre en el ámbito relativo al que fuera su campo de estudio
(la Literatura Comparada), como presidente de la Sociedad Española de Literatura General
y Comparada (1984–1989), en su empeño, desestimado por la administración educativa,
por que la disciplina formase parte del catálogo de titulaciones universitarias españolas;
como impulsor de programas de doctorado, simposios y congresos; y, por último, como
autor de dos de sus obras más señeras: Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura
Comparada (1985) y Múltiples moradas. Ensayo de Literatura Comparada (1998, Premio
Nacional de Ensayo en 1999).
En el presente volumen, fruto del homenaje académico e institucional que realizaran la
Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid y la SGLGYC, en mayo de
2007, se reúnen las colaboraciones más relevantes de aquella reunión, presentada como
Perspectivas del comparatismo en España y Europa: la aportación de Claudio Guillén.
Para la historia de los estudios de Literatura Comparada, Claudio Guillén inició su
andadura, en libro, con el volumen Literature as System (Princeton: Princeton University
Press, 1971). Parte de dicho libro sería revisado, traducido e incorporado en sus Teorías
de la Historia Literaria (Madrid: Espasa Calpe, 1989). Quizá, no obstante, fue en su etapa
española —como ha quedado dicho— cuando su visión global de los estudios, de las
materias que le interesaban y del nuevo empuje que para el maestro supusiera formar
parte del sistema universitario español, le llevasen con mayor determinación a escribir
sus ensayos fundacionales, de síntesis, y tomados, desde su misma publicación, como
referencias bibliográficas de primer orden tanto para quien se iniciara en la investigación
literaria como para los que, de un modo u otro, hayan contribuido a la conformación y el
desarrollo de los estudios comparativos en España. Su primer ensayo español, el que lleva
por título Entre lo uno y lo diverso (1985, revisado y reeditado en 2005), así como el legado
escrito que publicase una vez abandonadas ya las cátedras, Múltiples moradas (1998), se
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alzan como dos de los más significativos colofones del comparatismo español del siglo xx .
Antes, en 1995, Claudio Guillén había publicado un pequeño volumen de poco más de cien
páginas, casi autobiografía intelectual en algún sentido, El sol de los desterrados, libro que
pasaría a formar parte, como capítulo, de su ensayo de 1998.
En 1999, la Universitat Pompeu Fabra y la Universidade de Santiago de Compostela,
instituciones en las que Guillén había enseñado, coeditaron un volumen titulado Sin
fronteras. Ensayos de Literatura Comparada en homenaje a Claudio Guillén (Madrid: Castalia,
1999), en el que se recogía más de una veintena de ensayos que reflejaban algunos de los
intereses y campos de estudio del profesor homenajeado. En sus páginas podía leerse, ya,
parte de la que ha sido ahora, en este nuevo volumen que reseñamos, la intervención del
catedrático de Santiago de Compostela, Darío Villanueva, a propósito de la figura intelectual,
profesoral y humana de Guillén. Como tan atinadamente señala su autor, Claudio Guillén
«fue maestro en lo que él mismo denominaba la inteligencia de la multiplicidad», asunto éste
que, siendo central en los estudios de Literatura Comparada, no deja de ser de principal
importancia, también, en los estudios filológicos, aun cuando éstos hayan padecido en las
últimas décadas del síndrome de la especialización y la fragmentación o del canto de sirenas
de las teorías.
El volumen que ahora se presenta se estructura en dos partes bien diferenciadas por sus
epígrafes: la primera (contribuciones de Darío Villanueva, Carlos García Gual, José Manuel
Blecua, Daniel-Henri Pageaux y Mª Soledad Arredondo), titulada «En torno a Claudio
Guillén», versa sobre la figura humana e intelectual del autor; la segunda, «A partir de
Claudio Guillén», se adentra, de la mano de los estudios de Dámaso López, Glyn Hambrook,
Vicente Cristóbal López, Ángel García Galiano, Francisco Javier Ávila, Felipe González
Alcaraz, Luis Martínez-Falero, Juan Felipe Villar Dégano y Genara Pulido Tirado, en algunas
de las cuestiones de interés que o bien fueron sugeridas en su día por Claudio Guillén en
sus ensayos, o bien merecían un tratamiento singularizado que siguiera, no obstante, las
líneas trazadas por el maestro. El volumen trata, pues, como puede comprenderse, de ser
una semblanza intelectual, un homenaje y la constatación firme del magisterio y de la
continuidad de una forma de entender los estudios de Literatura Comparada, en la que
caben los estudios sobre el género literario (epístolas, sátira, novela) y temas de hondo
calado y sentido para el comparatismo como son el exilio, la fisicidad cultural del libro o las
relaciones entre literatura y artes plásticas.
La labor de Claudio Guillén, como historiador de la literatura, como estudioso de las
relaciones literarias (y de sus sistemas) y como crítico literario es ampliamente glosada en
estas contribuciones. De amplia vocación universalista, más bien europeísta, los trabajos
de Guillén marcaron los polos de tensión de la Literatura Comparada moderna, entre lo uno
y lo diverso, sí; pero también, como señala Villanueva, «entre lo local y lo universal», y con
un más que sostenido empeño por que tales perspectivas formasen parte del arco de los
estudios académicos y universitarios españoles.
Para García Gual, este «raro humanista rezagado y cortés», casi una figura de otro siglo —
como, de hecho, lo fue, el siglo pasado— «siempre trazó sus análisis textuales a partir de una
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comprensión histórica de autores y obras», y tal mirada tanto vale para un estudio epistolar
del Lazarillo de Tormes o de Garcilaso de la Vega como para cuestiones sistémicas como las
que se derivan del estudio de la antología poética como género o como libro.
Muchos son —somos— los que hemos seguido hollando por las sendas, apenas huellas
en ocasiones, señaladas por Guillén, y éste es, como no puede ser de otro modo, uno de los
grandes legados de su magisterio. Como bien señala José Manuel Blecua en su remembranza,
Guillén insufló «la necesidad de enseñar a los alumnos a plantearse problemas». Su
didáctica partió de dicha premisa: no se trata de repetir las cuestiones que ya referencia
sobradamente la bibliografía académica, sino de poner al estudiante (y al estudioso) sobre
la pista del problema, sobre el hallazgo de una línea de investigación que alumbre nuevas
cuestiones literarias o refuerce, desde otra perspectiva, las ya planteadas por la tradición,
sea ésta historiográfica, crítica o comparativa. En el «Prefacio» del que fuera su último
volumen publicado, De leyendas y lecciones (Barcelona: Crítica, 2007), al justificar la reunión
de una serie de trabajos dispersos, mayoritariamente dedicados a la literatura española,
escribía Guillén: «Lo principal ha sido siempre la admiración, el entusiasmo, el afán de
adentrarme en el conocimiento y la comprensión de unas obras y unas personas mediante
la práctica de una crítica asombrada, impulsada por el deseo de compartir con otros lectores
el proceso de ir más lejos, la profundización en las formas y en los valores que sólo hace
posible, tratándose tanto de creadores como de críticos, el ejercicio del lenguaje». Baste
retener un sintagma de la presente cita para tener la certeza de hallarnos ante la palabra
de un estudioso singular: «crítica asombrada»; para Guillén, como para tantos otros de su
generación (Bloom y Steiner serían los casos más universalmente conocidos y reconocidos),
la lectura y el estudio de las literaturas nace siempre de un impulso personal, del asombro, o
del entusiasmo, se rige por el amor, como dejara escrito el autor de Gramáticas de la creación,
y no por un pretendido voluntarismo científico en todo punto ajeno a las Humanidades pero
que, signo de los tiempos, ha colonizado discursos, escuelas críticas y cátedras en buena
parte del mundo.
Según Guillén, tal y como dijera en el luminoso y esclarecedor «Prólogo» de su reedición
de Entre lo uno y lo diverso (2005), «los comparatistas somos ante todo lectores, y la práctica
de la literatura acrecienta incomparablemente la sensibilidad histórica de las personas». Se
trata, en definitiva, de una lección, la suya, que trasciende la cátedra, que traspasa los muros
del aula, que habla sobre y que piensa en el lector, en el lector que el crítico es y en el lector
que no es crítico literario.
En el año 2001, y en la Fundación que lleva el nombre de su padre, el poeta Jorge Guillén,
se publicó un breve volumen que reunía cuatro conferencias dictadas por Claudio Guillén
un año antes. En este precioso libro, Entre el saber y el conocer. Moradas del estudio
literario (Valladolid: Fundación Jorge Guillén, 2001), su autor dedicaba la primera y la
última de sus alocuciones a una suerte de autobiografía intelectual que se presentaba de
un modo singularmente analítico. En la primera, titulada «De lecturas y maestros y otras
admiraciones», como vemos, la palabra admiración se subrayaba desde el comienzo en
su doble condición transitiva; venía con ella a decir Claudio Guillén cuál había sido su
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experiencia como discípulo y cómo de dicha experiencia había nacido su forma de ser
maestro o, al menos, su forma de tratar, a su vez, con sus discípulos: un mecanismo de
ejemplaridad consistente en la transmisión de la emoción, de la admiración por un acto,
la lectura, que es siempre «cuestión no ya de saber o de deber, sino experiencia interior».
En la última de sus conferencias, «Sobre la continuidad de la Literatura Comparada»,
Guillén ensaya una suerte de definición (autodefinición) de los términos y las bases que son
deseables para el estudio comparativo: «El comparatista actual ha descubierto que el objeto
mismo de sus investigaciones puede o debe surgir como un recién nacido, de su propia
experiencia, su iniciativa y su imaginación», pues, como afirma una vez más en sus últimas
páginas, «la Literatura Comparada, mediante su amplitud y los problemas particulares con
que se enfrenta, profundiza en una complejidad crítica e histórica cuyos términos son como
mínimo la contraposición, la superposición y la multiplicidad».
De un modo u otro, acercándose a la figura de Guillén, de sus trabajos, o continuando
aquello que él sugirió, esbozó o incluso escribió, este volumen responde exactamente,
literalmente, a su título y a la personalidad que en sus páginas se evoca y se homenajea:
Claudio Guillén, lecciones de un maestro.
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Instruccions per als coŀlaboradors
Els articles i ressenyes s’han d’enviar abans del 31 de març a l’adreça anuari.trilcat@upf.
edu.
1. Els originals seran articles o documents d’una extensió màxima de 65.000 caràcters,
espais inclosos, amb resums en català o castellà i en anglès de 500–1.000 caràcters,
espais inclosos, i paraules clau en català o castellà i en anglès (entre 3 i 6). S’enviaran en
un arxiu MS Word a l’adreça anuari.trilcat@upf.edu.
2. L’estil de lletra ha de ser Times New Roman, cos 12 (per al text principal, a doble espai) i
cos 10 (per a les notes a peu de pàgina, a un espai).
3. Les iŀlustracions, si n’hi ha, han d’estar numerades i portar cadascuna un peu
d’iŀlustració explicatiu.
4. Les citacions curtes han d’anar integrades en el cos del redactat. Si són llargues (de més
de dues línies), n’han de quedar separades per una línia en blanc.
5. S’utilitzarà la lletra cursiva per als títols de llibres, obres teatrals, peces artístiques
i publicacions periòdiques. Els títols dels articles i de les composicions soltes (contes,
poemes) han d’anar entre cometes dobles.
6. Les crides de nota s’han de coŀlocar després dels signes de puntuació.
7. Les referències a la bibliografia (fonts primàries i secundàries) han de seguir el sistema
autor-data. Si el redactat ja dóna la indicació d’autor i data, no cal repetir-la. Exemples:
El problema de fons era sempre el mateix: la incompatibilitat entre el sistema
constitucional català i les necessitats de la política imperial espanyola (Rubiés
1999: 3).
Les faules de La Fontaine traduïdes per Carner i publicades per l’Editorial
Catalana l’any 1921 són un exemple d’aprofitament de la fraseologia dins la
llengua literària, tal com va observar Carles Riba en ressenyar l’obra aquell
mateix any.
8. Les notes han de ser a peu de pàgina (amb el sistema que proporciona el MS Word), no al
final del document. S’evitaran les que només continguin referències bibliogràfiques, tret
que aquestes siguin múltiples o vagin acompanyades d’algun comentari.
9. S’inclourà al final del text, sota l’epígraf “Referències bibliogràfiques”, una relació única
de les fonts primàries i secundàries utilitzades. En aquesta relació hi ha de constar la
paginació, precedida de l’abreviatura “p.” (una pàgina) o “pp.” (diverses pàgines).
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10. Els models que cal seguir per a aquestes referències són els següents:
Referències de llibres:
Cognom, Nom. Any. Títol. Lloc d’edició: Editorial.
Lamuela, Xavier; Murgades, Josep. 1984. Teoria de la llengua literària segons
Fabra. Barcelona: Quaderns Crema.
Morera i Galícia, Magí. 2001. Obra poètica completa. Edició d’Olívia Gassol i
Bellet. Lleida: Universitat de Lleida.
Referències d’articles:
Cognom, Nom. Any. “Títol”. Nom de la revista, número (any), pàgines.
Malé, Jordi. 2000. “Marià Manent, quasi setanta anys de crítica literària”.
Revista de Catalunya, 152 (juny 2000), pp. 93–98.
Referències de capítols de llibre:
Cognom, Nom. Any. “Títol del capítol”. Dins: [Nom Cognom (ed./eds.),] Títol
del llibre. Lloc d’edició: Editorial, pàgines.
Giró i París, Jordi. 2004. “La infantesa i el món de Proust (1902–1914)”. Dins:
Els homes són i les coses passen: Maurici Serrahima i Bofill (1902–1979),
un filòsof-literat del segle xx. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, pp. 23–43.
Ollé, Manel. 2005. “La pluja de Du Fu en la poesia de Carner i Manent”. Dins:
Miquel M. Gibert i Marcel Ortín (eds.), Gèneres i formes en la literatura
catalana d’entreguerres. I Simposi sobre traducció i recepció en la
literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & Trilcat, pp. 11–25.
Referències d’articles de revista (fonts primàries):
Cognom, Nom. Any. “Títol”. Publicació periòdica, anualitat, número (data
completa), pàgines.
Rigol, Joan. 2003. “Centenari del naixement de Maurici Serrahima”. Diàlegs,
20 (abril–juny 2003), pp. 11–30.
Referències d’articles de diari (fonts primàries):
Cognom, Nom. Any. “Títol”. Publicació periòdica, data completa, pàgines.
Dolç, Miquel. 1976. “Un tesoro documental. El pasado y el presente de
Maurici Serrahima”. La Vanguardia Española, 29–i –1976, p. 47.
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Instrucciones para los colaboradores
Los artículos y reseñas deben enviarse antes del 31 de marzo a la dirección anuari.trilcat@
upf.edu.
1. Los originales serán artículos o documentos de una extensión máxima de 65.000
carácteres, espacios incluidos, con resúmenes en catalán o castellano y en inglés de 500–
1.000 carácteres, espacios incluidos, y palabras clave en catalán o castellano y en inglés
(entre 3 y 6). Se enviarán en un archivo MS Word a la dirección anuari.trilcat@upf.edu.
2. El estilo de la letra debe ser Times New Roman, cuerpo 12 (para el texto principal, a
doble espacio) y cuerpo 10 cos (para las notas a pie de página, a un espacio).
3. Las ilustraciones, si existen, deben ir numeradas y llevar cada una de ellas un pie de
ilustración explicativo.
4. Las citas cortas deben quedar integradas en el cuerpo del redactado. Si són más largas
(de más de dos líneas), han de quedar separadas por una línea en blanco.
5. Se utilizará la letra cursiva para los títulos de libros, obras teatrales, piezas artísticas
y publicaciones periódicas. Los títulos de los artículos y de las composiciones sueltas
(cuentos, poemas) deben ir entre comillas dobles.
6. Las llamadas de nota se deben colocar después de los signos de puntuación.
7. Las referencias a la bibliografía (fuentes primarias y secundarias) han de seguir el
sistema autor-fecha. Si el redactado ya da la indicación de autor y fecha, no hace falta
repetirla. Ejemplos:
El problema de fondo era siempre el mismo: la incompatibilidad entre el
sistema constitucional catalán y las necesidades de la política imperial
española (Rubiés 1999: 3).
Las fábulas de La Fontaine traducidas por Carner y publicadas por la Editorial
Catalana en 1921 son un ejemplo de aprovechamiento de la fraseología dentro
de la lengua literaria, tal y como observó Carles Riba al reseñar la obra aquel
mismo año.
8. Las notas deben ir al pie de página (con el sistema que proporciona MS Word), no al final
del documento. Se evitarán las que sólo contengan referencias bibliográficas, excepto
que éstas sean múltiples o vayan acompañadas de algún comentario.
9. Se incluirá al final del texto, bajo el epígrafe “Referencias bibliográficas”, una relación
única de las fuentes primarias y secundarias utilizadas. En dicha relación debe constar
la paginación, precedida de la abreviación “p.” (una página) o “pp.” (varias páginas).
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10. Los modelos que se deben seguir para las referencias bibliográficas son los siguientes:
Referencias de libros:
Apellido, Nombre. Año. Título. Lugar de edición: Editorial.
Lamuela, Xavier; Murgades, Josep. 1984. Teoria de la llengua literària segons
Fabra. Barcelona: Quaderns Crema.
Morera i Galícia, Magí. 2001. Obra poètica completa. Edició d’Olívia Gassol i
Bellet. Lleida: Universitat de Lleida.
Referencias de artículos:
Apellido, Nombre. Año. “Título”. Nombre de la revista, número (año), páginas.
Malé, Jordi. 2000. “Marià Manent, quasi setanta anys de crítica literària”.
Revista de Catalunya, 152 (junio 2000), pp. 93–98.
Referencias de capítulos de libro:
Apellido, Nombre. Año. “Título del capítulo”. En: [Nombre Apellido (ed./
eds.),] Título del libro. Lugar de edición: Editorial, páginas.
Giró i París, Jordi. 2004. “La infantesa i el món de Proust (1902–1914)”. En:
Els homes són i les coses passen: Maurici Serrahima i Bofill (1902–1979),
un filòsof-literat del segle xx. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, pp. 23–43.
Ollé, Manel. 2005. “La pluja de Du Fu en la poesia de Carner i Manent”. En:
Miquel M. Gibert i Marcel Ortín (eds.), Gèneres i formes en la literatura
catalana d’entreguerres. I Simposi sobre traducció i recepció en la
literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & Trilcat, pp. 11–25.
Referencias de artículos de revista (fuentes primarias):
Apellido, Nombre. Año. “Título”. Publicación periódica, anualidad, número
(fecha completa), páginas.
Rigol, Joan. 2003. “Centenari del naixement de Maurici Serrahima”. Diàlegs,
20 (abril–junio 2003), pp. 11–30.
Referencias de artículos de periódico (fuentes primarias):
Apellido, Nombre. Año. “Título”. Publicación periódica, fecha completa,
páginas.
Dolç, Miquel. 1976. “Un tesoro documental. El pasado y el presente de
Maurici Serrahima”. La Vanguardia Española, 29– i –1976, p. 47.
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Instructions for contributors
Articles and reviews must be submitted by 31 March to the address anuari.trilcat@upf.edu.
1. The originals will be articles or documents with a maximum length of 65,000 characters,
including spaces, with abstracts in Catalan or Spanish and in English of 500–1,000
characters, including spaces, and key words in Catalan or Spanish and in English
(between 3 and 6). Contributions must be sent in a MS Word file to the address anuari.
trilcat@upf.edu.
2. The style must be Times New Roman 12 (for the main text, double spaced) and Times
New Roman 10 (for the footnotes, single spaced).
3. If there are illustrations, they must be numbered and each of them must have an
explanatory text at the bottom.
4. Short quotations must be integrated in the body of the main text. If they are long (more
than two lines), they must appear separated by a blank line.
5. Italics will be used for the titles of books, theatrical works, artistic pieces and periodical
publications. The titles of articles and loose compositions (tales, poems) must be placed
between double quotations.
6. Footnote calls must be placed after the punctuation signs.
7. References to the bibliography (primary and secondary sources) must follow the authordate system. If the text already indicates the author and the date, it is not necessary to
repeat them. Examples:
The bottom problem was always the same: the incompatibility between the
Catalan constitutional system and the needs of the Spanish imperial politics
(Rubiés 1999: 3).
The fables of La Fontaine translated by Carner and published by Editorial
Catalana in 1921 are an example of the use of phraseology within literary
language, as Carles Riba observed when reviewing the work in that year.
8. Notes must appear at the bottom of the page (with the system provided by MS Word), not
at the end of the document. Footnotes that contain only bibliographical references should
be avoided, except when there are multiple references or when they are accompanied
by a comment.
9. At the end of the text, under the heading “Bibliographical references”, a single list of
all the primary and secondary sources must be included. The list must include the
pagination, preceded by the abbreviation “p.” (one page) or “pp.” (several pages).
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10. The models which must be followed for the references are as follows:
Book references:
Surname, Name. Year. Title. Place of edition: Publishing house.
Lamuela, Xavier; Murgades, Josep. 1984. Teoria de la llengua literària segons
Fabra. Barcelona: Quaderns Crema.
Morera i Galícia, Magí. 2001. Obra poètica completa. Edició d’Olívia Gassol i
Bellet. Lleida: Universitat de Lleida.
Article references:
Surname, Name. Year. “Title”. Name of the journal, number (year), pages.
Malé, Jordi. 2000. “Marià Manent, quasi setanta anys de crítica literària”.
Revista de Catalunya, 152 (June 2000), pp. 93–98.
Book chapter references:
Surname, Name. Year. “Title of the chapter”. In: [Name Surname (ed./eds.),]
Title of the book. Place of edition: Publishing house, pages.
Giró i París, Jordi. 2004. “La infantesa i el món de Proust (1902–1914)”. In:
Els homes són i les coses passen: Maurici Serrahima i Bofill (1902–1979),
un filòsof-literat del segle xx. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, pp. 23–43.
Ollé, Manel. 2005. “La pluja de Du Fu en la poesia de Carner i Manent”. In:
Miquel M. Gibert i Marcel Ortín (eds.), Gèneres i formes en la literatura
catalana d’entreguerres. I Simposi sobre traducció i recepció en la
literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & Trilcat, pp. 11–25.
Journal articles references (primary sources):
Surname, Name. Year. “Title”. Periodical publication, year, number (complete
date), pages.
Rigol, Joan. 2003. “Centenari del naixement de Maurici Serrahima”. Diàlegs,
20 (April–June 2003), pp. 11–30.
Newspaper articles references (primary sources):
Surname, Name. Year. “Title”. Periodical publication, complete date, pages.
Dolç, Miquel. 1976. “Un tesoro documental. El pasado y el presente de
Maurici Serrahima”. La Vanguardia Española, 29–i –1976, p. 47.
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