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Estudi introductori

1 «Per a mon sol plaer»

La vida d’Ovidi no resta pas fosca com tantes altres. Ell mateix tingué cura de 
vessar-hi la claror a bons raigs i es complagué —sense que una comprensible 
indulgència per ell mateix ens el desparenci gaire— a donar-nos-en ací i allà 
tota mena de detalls. I colpit de dissort en l’exili de Tomes, això li és un mitjà 
de resseguir la resplendent jovenesa i de retreure als amics de Roma la pròpia 
existència (Trepat i Saavedra, 1927: i).

Amb aquestes paraules, Adela M. Trepat i Anna M. de Saavedra obrien, el 
1927, el prefaci de la traducció de les Heroides d’Ovidi. Traslladat a quatre 
mans per a la Fundació Bernat Metge, era el primer llibre del poeta romà 
en llengua catalana. A diferència d’Ovidi, que va esmerçar una dedicació 
especial a difondre «tota mena de detalls» de la seva existència en els tex-
tos que va escriure, algunes de les trajectòries de les traductores catala-
nes resten «fosques com tantes altres». Encara que força distintes, totes 
comparteixen, com a mínim, tres característiques que les agermanen: 
ésser dones, catalanes i traductores. Si, parafrasejant Simone de Beau-
voir, «les literates catalanes han estat doblement oprimides al llarg dels 
temps: per ser catalanes i per ser dones» (Pessarrodona, 2005:14), les tra-
ductores poden considerar-se «triplement subalternes» (Godayol, 2008). 

A la conferència «Llengua abolida: poesia, gènere, identitat», Maria-
Mercè Marçal afirmava que havia començat el primer llibre, Cau de llunes, 
amb l’assumpció de la seva identitat subalterna, el que va anomenar la 
«triple rebel•lió», que expressava parafrasejant l’oració amb què els jueus 
antics agraïen a Jahvè ésser mascles, lliures i del poble elegit, en dos ver-
sos conegudíssims: «A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, / de 
classe baixa i nació oprimida». Ella mateixa explicava que amb el temps, 
de les tres circumstàncies, dues havien pesat més: la condició de dona i la 
llengua. Marçal recomanava a l’escriptora —per tant, també a la traduc-
tora— acceptar els seus trets no hegemònics per tal de poder-s’hi rebel•lar 
persistentment i autocrítica. Fent-se eco de la mítica cambra pròpia wool-
fiana, en diversos escrits també reivindicava la necessitat de construir 
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una genealogia pròpiament femenina, atès que la cultura universal ha 
estat essencialment masculina: només hi consten alguns noms de dones 
i «sempre d’una en una, sense aparent relació entre unes i altres i sem-
pre en el nom del Pare». Per això animava les escriptores a buscar mares 
i germanes literàries, a assumir el «repte de recuperar, d’inventar-nos, 
de crear una altra memòria, una altra tradició», a fi i efecte de superar 
l’«orfenesa “materna” crònica, és a dir, l’absència de models literaris 
femenins socialment visibles i operants» (Marçal, 2004: 139, 142 i 167).

A hores d’ara «sembla que no hi ha dubte que hi ha una genealogia de 
novel•listes catalanes», «una genealogia de poetes catalanes» i «una gene-
alogia de dramaturgues catalanes» (Bartrina, 2007: 61). Existeix, però, 
una genealogia de traductores catalanes? En tot cas, potser cal fer-la una 
mica més avinent, perquè, com Virginia Woolf preconitzava, «les obres 
mestres no neixen pas totes soles, aïlladament; són el resultat de molts 
anys de reflexió en comú, de l’experiència de tota una comunitat de per-
sones, i l’experiència de la massa apuntala la veu individual» (Woolf, 
1985: 87). En aquest llibre presentem prefacis de mares i germanes tra-
ductores que al llarg del segle xx han traslladat al català obres d’èpoques 
i procedències ben diverses. La varietat de paratextos mostra —de nou— 
que tenim al davant una història de la traducció en femení, la qual, però, 
fins ara no ha estat gaire visible. La vintena d’escrits d’aquest volum no 
pot fer justícia a la munió de traductores que han dedicat i dediquen la 
vida a aquest ofici. Amb tot, potser pel fet d’arrenglerar noms i textos, 
aquesta colla de vides «no resta pas fosca com tantes altres» i veu una 
mica de «claror a bons raigs».

En els darrers vint anys l’interès pels estudis de traducció i la relació 
amb els estudis de gènere ha propiciat una notable recerca sobre la histò-
ria de la traducció. En uns i altres queda palès que, entre disculpes i justi-
ficacions, curosament disfressades amb la veu d’altri, les traductores van 
entrar de puntetes en l’esfera dels discursos de l’autoria, i que, ja en el 
segle xx, a poc a poc es van treure la màscara i van començar a esplaiar-se 
amb raonaments més o menys originals i documentats. Els testimonis 
d’aquestes traductores posen de manifest que la teoria de la traducció 
femenina no es comença a escriure al final del segon mil•lenni, amb el 
boom de la investigació universitària, sinó que va iniciar-se amb la incur-
sió reservada —o, algun cop, no tant— d’un seguit de traductores en el 
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marc d’una tradició continuada al llarg dels segles. Per bé que no dispo-
sem d’escrits sobre el fet de traduir tan antics com altres cultures, les nos-
tres traductores —inconegudes a l’Edat Mitjana i moderna, ben poques 
del segle xix, majoritàriament del xx—, ens han deixat una herència que 
no ens podem permetre de menystenir, molt lligada —sovint, fatalment— 
a les vicissituds del país.

En el cèlebre De l’esprit des traductions (1816), Germaine de Staël defen-
sava amb vehemència la traducció. Recomanava traduir per mantenir 
vives les literatures nacionals, per tal com són productes de comerç cul-
tural que necessiten renovar-se constantment. Les literatures amb poca 
tirada a traduir resten mortes, perquè obstrueixen qualsevol comunica-
ció o intercanvi amb el món literari exterior. La literatura és una circula-
ció d’idees que no pot reeixir sense empelts nous. Aquesta idea de Staël 
(del romanticisme, en general) entronca, progressivament, amb la tasca 
de les traductores catalanes, en la mesura que, al llarg del segle xx, pas-
sen d’«amateurs» a «professionals».

Una de les primerenques, la narradora i dramaturga Carme Monto-
riol, plantejava l’abast de traduir per primer cop en català tots Els sonets de 
Shakespeare en termes de gustos individuals: «Enamorada d’aquesta obra 
de Shakespeare, vaig transcriure al català, i per a mon sol plaer, alguns 
dels Sonets, triats precisament entre aquells que encara no havien estat 
mai traduïts» (1928: 21). Més de cinquanta anys després, Maria Àngels 
Anglada iniciava la introducció a la primera antologia catalana de Les ger-
manes de Safo amb els mots següents: «Aquest llibre de divulgació d’una 
poesia poc coneguda entre nosaltres és fruit d’una tasca feta per plaer» 
(1983: ix). Aquesta és una de les característiques més notòries dels prò-
legs aplegats en aquest volum: el caràcter vocacional de la majoria de les 
traduccions empreses. 

Fins a la dècada dels seixanta, amb el «relaxament» de la censura fran-
quista respecte de les traduccions en llengua catalana, a penes no existeix 
la traducció com a ofici. Com és prou sabut, «fins al segle xix, els noms de 
dona són ben pocs en el camp de les lletres» (Real, 2004: 14). I, pel que fa 
a la traducció, al xix, «no hi ha versions catalanes d’autors estrangers en 
nombre remarcable fins a la dècada dels 80, una vegada que es pot consi-
derar que ja s’ha afermat el moviment de recuperació cultural i política 
que anomenem Renaixença», raó que pot explicar que «no hi ha cap lli-
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bre traduït al català per una dona en tot el segle» (Pinyol, 2006: 72 i 73). La 
sacsejada modernista i la bonança neonoucentista dels anys vint i trenta 
havien estat massa breus perquè les pioneres dones de lletres poguessin 
afegir-s’hi. Amb tot, algunes ja s’hi havien acostat, com Maria del Carme 
Nicolau o Maria Teresa Vernet. Els efectes de la guerra també van resul-
tar devastadors per a la incipient «femenització» de la traducció. En 
començar la dècada dels seixanta, va sorgir una nova fornada de traduc-
tors (escriptors, la majoria) i algunes traductores, que van assolir un cert 
grau de professionalització, encara que fos rudimentari, amb «donasses» 
com Maria Aurèlia Capmany o Carme Serrallonga. Aquesta efervescèn-
cia traductora, en què semblava que calia recuperar el temps perdut a 
qualsevol preu, va patir una frenada en encetar la dècada següent, a causa 
d’una forta crisi editorial. Consegüentment, el paper que les traducto-
res hi havien ocupat quedava de nou reduït a una expressió si fa no fa 
testimonial. Les intermitències del mercat editorial expliquen que fins 
als anys vuitanta no irrompi una nova generació de traductores, la qual 
esdevé, més que mai, «professional», tant com ho permeten les lleis de 
l’oferta i la demanda de la indústria del llibre català. 

Més enllà dels vaivens històrics, la majoria dels prefacis seleccionats 
revelen que les traductores es van guiar per motivacions personals a 
l’hora de decidir-se a adoptar veus alienes, com evidencien Carme Mon-
toriol, Maria Antònia Salvà, Maria Àngels Anglada, Felícia Fuster o 
Montserrat Abelló. Des del gaudi privat fins a «reiterades instàncies que 
no podia desatendre» (Salvà, 1945: 5) o bé «alentada per les meves ami-
gues poetes i algun amic» (Abelló, 1993: 13), algunes traductores van tra-
duir per algun tipus de necessitat d’expressió íntima. Aquesta necessitat 
es manifesta més clarament en els casos en què conflueixen un gènere, la 
poesia, i una doble labor, l’antologia i la traducció. Les poetes antòlogues 
 —Anglada, Fuster i Abelló— s’expressen, també, en les seves apropia-
cions: trien i garbellen d’una obra més o menys àmplia les composicions 
que més s’ajusten a la seva veu personal, «sense cap idea preconcebuda» 
es decideixen per «les que em semblaven més representatives o, senzi-
llament, m’agradaven» (Abelló, 1993: 14); o, en altres paraules, la selecció 
«és feta amb un desig il•lustratiu, però naturalment també hi ha intervin-
gut el factor estètic i la simpatia per algun autor concret» (Anglada, 1933: 
xl). Aquesta transposició de veus pot extrapolar-se a altres traductores 
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de poesia, com Montoriol i Salvà, atès que la primera es declarava «ena-
morada d’aquesta obra de Shakespeare» (Montoriol, 1928: 21) i la segona 
considerava que «tot bon traductor ha de sentir-se tan identificat amb 
l’esperit de l’autor, que l’obra d’aquest arribi a semblar-li creació pròpia» 
(Salvà, 1945: 5).

El fet d’haver d’escollir prèviament un corpus per a ser traduït sovint 
ja comporta una major comunió i identificació amb l’autor i l’obra. 
Demana, si més no, uns coneixements penetrants, una lectura tan crí-
tica com emocional, amb independència del gènere de treball. Maria 
Aurèlia Capmany i Helena Valentí, l’una acostant assaig filosòfic i l’altra 
narrativa breu, demostren devoció per Jean-Paul Sartre i per Katherine 
Mansfield, respectivament. En el cas de Capmany, s’hi afegeix la volun-
tat didàctica de la tria, atès que és concebuda «com a introducció a l’obra 
del pensador» (Capmany, 1982: 31). La presentació de Valentí obeeix més 
als gustos i a les dèries personals de la narradora que cercava «models» 
literaris, com revelen les imatges de la primera frase del pròleg: «En 
posar-me a escriure sobre Katherine Mansfield el cap se’m converteix en 
una gàbia plena d’ocells i tot de mots, llum, esclat, entrellum, centella, 
llampec, fulgor, voleien d’una banda a l’altra i es pengen dels filferros»  
(Valentí, 1984: 7). 

El jo de la traductora hi és present des del principi, ben explícit. No 
cal ocultar-ne la participació ni fer veure que ha estat irrellevant. Gai-
rebé totes les antologies parteixen de l’obstinació de les antòlogues, del 
delit de fer conèixer una obra admirada, important en la seva formació 
intel•lectual i vital, amb la qual poc o molt s’emmirallen. De tota manera, 
altres traductores s’exhibeixen o simplement es deixen veure (Monto-
riol, Salvà, Maria Antònia Oliver o Esyllt T. Lawrence), en una propor-
ció lògica: més, com més vocacionals són els seus trasllats, i menys, quan 
estan subjectes a condicions semiprofessionals. La seva visibilitat va lli-
gada també al reconeixement de què gaudeixen en altres àmbits, sobre-
tot com a escriptores. Això els atorga una «autoritat» que rarament 
assoleixen les traductores stricto sensu. Fins i tot poden prendre la ini-
ciativa de proposar les versions a possibles editorials interessades en els 
seus projectes personals: clarament, en el cas d’Anglada, Fuster i Abe-
lló, i molt plausiblement, en els de Salvà, Valentí, Zgustova, Lawrence,  
Marçal, Folch...
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2 «No posseeixo qualitats de crític»?

Rellegint els «quatre mots» que vaig posar l’ant 1934 com a pròleg a la meva 
traducció de Dues o tres gràcies de Huxley, m’ha semblat que potser fóra oportú 
de completar-los, no pas perquè em semblin insuficients (car segueixo creient 
que potser eren fins i tot massa llargs) sinó per tal d’arrodonir un xic al lector 
la figura d’un Huxley que ha viscut quasi trenta anys més després del meu 
petit treball.
 En posar-m’hi, però, m’adono que només aconseguiria enganyar aquells 
que em llegeixin —ja que no enganyar-me jo mateixa. En efecte, els anys vis-
cuts m’han confirmat en la meva convicció que no posseeixo qualitats de crí-
tic (Vernet, 1966: 11).

Aquests mots de Maria Teresa Vernet, la brillant novel•lista dels anys 
trenta, a la segona edició de Dues o tres gràcies, d’Aldous Huxley, publicada 
trenta anys després de la primera, palesen l’escassa autoestima d’algunes 
traductores com a «estudioses» de les obres anostrades. La qual cosa con-
trasta, en aquest cas, amb la lectura perspicaç de la trajectòria de Huxley, 
estrictament contemporani, que Vernet en feia el 1934. Aquest pròleg, 
escrit en un estil precís i torrencial alhora, presentava un desplegament 
de recursos «narratius» que aconseguien sobradament el seu propòsit 
primer: crear expectatives respecte de la novel•la traduïda. En canvi, al 
del 1966, més breu, li faltava l’empenta i la força del primer. L’escriptora 
havia quedat tenallada pels efectes de la postguerra i pràcticament havia 
emmudit com a creadora. Potser no és estrany que, després d’aquell llarg 
silenci, es veiés obligada a manifestar que «no posseeixo qualitats de crí-
tic». Havia de disculpar-se per presentar-se novament com a lectora pri-
vilegiada, com ho havien fet dècades enrere Montoriol o Salvà, hereves 
d’una coneguda tradició vuitcentista: «les escriptores del segle xix s’ha-
vien de defensar de les acusacions de la societat literària» (Roig, 1996: 71). 

Ja és un tòpic, que els torsimanys en són, de lectors privilegiats. Els vint 
pròlegs seleccionats no el desmenteixen pas, malgrat la modèstia exhi-
bida en alguns. En general, evidencien un coneixement profund del con-
junt de la producció de l’autor, més enllà de l’obra concreta traslladada. 
De vegades, coneixements de veritables especialistes, com els d’Anna M. 
de Saavedra i Adela M. Trepat i de Margarida Castells i Dolors Cinca, tra-
ductores a quatre mans de clàssics de tradicions diferents —Ovidi i Les 
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mil i una nits—, les quals acompanyen la versió amb introduccions i notes 
erudites, rere la inqüestionable voluntat de fer ciència. Igualment, cal 
haver-se amarat de força bibliografia crítica per a acostar una mostra de  
Les germanes de Safo, els sonets de Shakespeare o La ciutat de les dames  
de Christine de Pizan. Els clàssics moderns —Melville, Mansfield, Colette, 
Sartre, Ding Ling o Gertrude Stein— també han estat prou estudiats, i les 
traductores proven que en són ben conscients. L’interès per autors coe-
tanis —o l’encàrrec— va obligar a Vernet, Eulàlia Presas o Imma Garín a 
amarar-se de l’obra de Huxley, Graham Greene o Sam Shepard; a Fuster 
a submergir-se en el «món nou, immens i fascinant» de la Poesia japonesa 
contemporània que arriba fins als «nostres dies» (Fuster, 1988: 11), o, a Abe-
lló, en el vast panorama de «dones poetes de parla anglesa del segle xx» 
(Abelló, 19: 13). En tots els casos les reescriptores van esdevenir, si us plau 
per força, escriptores, assagistes que van dialogar amb la tradició, antiga 
o moderna; van esdevenir, al capdavall, «col•legues i còmplices» (Woolf, 
1999: 136) dels autors traduïts. 

Partien de procedències i formacions diferents. La majoria del Princi-
pat, Maria Antònia Salvà i Maria Antònia Oliver havien nascut a Mallorca 
i, Imma Garín, a València, mentre que dues —expatriades— són dels paï-
sos de la llengua de partida de les traduccions: Esyllt T. Lawrence, de Gal-
les, i, Monika Zgustova, de Txèquia. La qual cosa significa que, per a elles, 
la llengua d’arribada és la llengua «estrangera» i que han practicat una 
traducció «inversa», per bé que totes dues han viscut molts anys a Cata-
lunya, hi ha arrelat i han exercit d’ambaixadores de les seves cultures no 
hegemòniques amb un esperit vindicatiu manifest. Només cal llegir les 
primeres ratlles del pròleg de Lawrence per a adonar-se’n: «Nosaltres, els 
gal•lesos, tenim la desgràcia —comuna a totes les nacions sense estat— de 
ser poc o mal coneguts, o, encara, pitjor, ignorats, fins i tot per nacions 
en una situació, si no igual, semblant a la nostra, com és ara Catalunya» 
(Lawrence, 1985: 13). 

De les vint-i-dues escollides, tan sols cinc s’havien estrenat com a tor-
simanys abans de la guerra: Saavedra, Trepat, Montoriol, Vernet i Salvà. 
Cinc més s’havien pogut aprofitar de l’embranzida de les traduccions dels 
anys seixanta: Vernet, Presas, Serrallonga, Capmany i Abelló. Les altres 
van donar-se a conèixer a partir de la dècada dels setanta i, sobretot, als 
vuitanta. Tant les primeres, Saavedra i Trepat, com les darreres, Castells i 
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Cinca, havien cursat estudis filològics de les llengües i literatures originà-
ries; també s’ajusta a aquest perfil Dolors Folch, sinòloga. Si bé la majoria 
havien passat per la universitat, un bon nombre són creadores que han 
sobresortit com a narradores, poetes o dramaturgues: Montoriol, Vernet, 
Salvà, Capmany, Anglada, Oliver, Pessarrodona, Valentí, Marçal, Fuster 
i Abelló. Algunes, això sí, han exercit la traducció més o menys profes-
sionalment: Capmany, Oliver, Pessarrodona, Valentí i Abelló. Un grup 
semblant respon al tipus de traductora tout court, encara que de vegades 
s’hi hagin dedicat ocasionalment i que, després, hagin destacat en altres 
àmbits: Saavedra, Trepat, Presas, Serrallonga, Zgustova, Lawrence, Folch, 
Garín, Otero, Castells i Cinca. 

Dels vint prefacis triats potser tan sols un parell obeeixen a plante-
jaments feministes explícits, entesos com una «recuperació dels textos 
escrits per dones al llarg de la història» (Otero, 1990; 9), i tots dos són dels 
més recents, de la dècada dels noranta: el de Mercè Otero a La ciutat de les 
dames, de Christine de Pizan, i el de Montserrat Abelló a Cares a la finestra. 
En un sentit lax, s’hi podria incloure el de Maria Àngels Anglada a Les 
germanes de Safo, però de bon començament ens advertia que hi pesava el 
punt de vista erudit: el llibre «és destinat a les persones a les quals inte-
ressa la poesia i la vida quotidiana dels homes i de les dones a través de 
la història» (Anglada, 1983, p. ix). La poeta Abelló, en canvi, admetia que 
una de les raons que l’havien duta a confegir la selecció de «20 poetes de 
parla anglesa del segle xx» havia estat «la falta de precursores o models 
en què emmirallar-nos en un país com el nostre, en el qual la poesia de 
dones sempre ha estat mirada des d’una òptica masculina, com una poe-
sia menor» (Abelló, 1993: 13). Les altres obres d’escriptores traduïdes no 
mereixien, per part de les traductores, consideracions de gènere tan rei-
vindicatives: Teresa de Lisieux (Salvà), Katherine Mansfield (Valentí), 
Colette (Marçal), Gertrude Stein (Pessarrodona) i Ding Ling (Folch). 

Sigui com vulgui, per obligació o per devoció, des de l’alteritat fins 
a la identitat, les vint-i-dues traductores van demostrar sobradament 
que posseïen o posseeixen qualitats de crítiques. Certament, més d’una, 
sobretot les més reculades en el temps, van procedir encara amb «la 
mirada bòrnia»: «en un ull, hi duem un pedaç, i això ens permet seguir 
mirant cap endintre, escoltar la nostra veu, [...] mentre que l’altre ull 
mira cap enfora, vola lliure» (Roig, 1996: 81). Les tímides llibertats de les 
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primeres van servir per a dibuixar el camí —ple de ziga-zagues— de les 
següents, el mapa d’una tradició.

3 La ciutat (i el segle) de les traductores 

3.1 Pioneres

Les traductores catalanes van aflorar en el tombant del segle xix al xx, en 
el moment en què una bona colla ja havien donat a conèixer, com a crea-
dores, els seus esplais poètics i alguna obra escadussera en prosa. Després 
de la prova de foc a què Àngel Guimerà, Narcís Oller o Jacint Verdaguer 
havien sotmès la llengua catalana, revitalitzant-la i atorgant-li prestigi 
literari, ja se sentien prou segures per a expressar-hi vivències pròpies 
i, a poc a poc, també vivències alienes. D’aquest panorama desèrtic, cal 
destacar-ne un parell de noms, que van encobrir-se rere pseudònims, 
recurs propi de «la gran simuladora» que «fou l’escriptora del segle xix 
i començaments del xx» (Roig, 1996: 83). D’una banda, la folklorista i 
poeta Joaquima Santamaria i Ventura (Barcelona, 1854–1930), més cone-
guda com Agna de Valldaura, que en la dècada dels setanta i dels vuitanta 
del xix va publicar a les revistes Calendari Català i Lo Gay Saber algunes ver-
sions en vers de romàntics i felibres provençals. De l’altra, crida l’atenció 
el cas de Francesca Bonnemaison i Farriols (Barcelona, 1872–1949), crea-
dora de l’Institut i Biblioteca Popular de la Dona de Barcelona i impul-
sora de la secció femenina de la Lliga Regionalista. Casada amb Narcís 
Verdaguer i Callís (traductor de la Divina Comèdia del Dant), entre 1894 
i 1898 van publicar a La Veu de Catalunya, sota el pseudònim Franar (que 
aglutinava la primera síl•laba del nom de tots dos), un centenar llarg de 
versions de rondalles, llegendes i contes populars de procedència diversa. 
Els calia el pseudònim, per a catalanitzar textos d’altri? Li calia, a ella, 
veritable responsable de la tasca? Així va revelar-ho a Rossend Llates: «Jo 
feia la traducció i després ell em deia: “Torna-la a fer, menys literal, lle-
geix-ho i amara-te’n bé! Després, torna a fer-ho com a cosa teva”. A vega-
des me l’havia fet fer tres vegades i ell, en canvi, enviava la primera. [...] 
Volia que no m’esvanís» (1972: 169). Tal vegada és que, a Francesca Bon-
nemaison, «la inquieta signar amb el seu nom i de ben segur que és una 
concessió al seu espòs, un home de caràcter dur i que de vegades impe-
deix la seva lliure expressió» (Marín, 2004: 69).
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El nou segle va comportar un canvi tan lent com constant pel que 
fa a l’activitat de les traductores, paral•lel, d’una banda, a les conques-
tes femenines de nous espais socials i, d’una altra, a l’embranzida que 
havia pres la publicació d’obres traduïdes, en bona part gràcies a empre-
ses com la «Biblioteca Popular de L’Avenç» o la «Biblioteca Joventut» (en 
les quals, per cert, no va tenir cabuda cap traductora). El 1910 van apa-
rèixer els primers llibres traduïts per dones: la mestra i folklorista Eulà-
lia Capdevila i Rosell (Vilanova i la Geltrú, 1879–1953) va donar a conèi-
xer Un retrat, de Nadina Kolorrat, la primera traducció de l’esperanto al 
català, i la poeta Maria Antònia Salvà i Ripoll (Palma, 1869 – Llucmajor, 
1958), Les illes d’or, de Frederic Mistral. Com ella mateixa escrivia molts 
anys més tard, es tractava de «la meva introducció en el món de les lle-
tres» (1981: 143), fet que no va passar desapercebut pel prologuista, Joa-
quim Ruyra: «La nostra poetessa se’ns ha volgut presentar aquí com a 
simple traductora [...]: gentil artifici de la modèstia, ensems que genero-
sitat digna del major encomi» (1982: 620). A la modèstia, caldria afegir-hi 
dosis d’indecisió: «la feina de Maria-Antònia Salvà com a traductora està 
molt relacionada amb altres persones, que l’animen per tal que la dugui a 
terme. En elles Salvà troba tant l’estímul, com la seguretat que necessita» 
(Perelló i Rosselló, 1996: 165–166). Després va persistir-hi força i va edi-
tar les versions de Mireia (1917) de Mistral, Dans les ruines d’Ampurias. Son-
nets (1918) d’André Bruguière de Gorgot, Les Geòrgiques cristianes (1918) de 
Francis Jammes, Els promesos (1923–1924) d’Alessandro Manzoni i Poemes 
de Santa Teresa de l’Infant Jesús (1945); nombroses composicions poètiques 
van aparèixer en revistes diverses i d’altres van romandre inèdites, com 
el recull de Poesies (2002) de Pascoli. Més endavant ens referirem a la seva 
darrera traducció publicada en vida, en la més crua postguerra, els Poemes  
de Santa Teresa.

Salvà era, en efecte, una poeta que es «disfressava» de traductora. Amb 
aquest benentès, els seus treballs de reescriptura eren encarregats i aplau-
dits per la societat literària (sense negligir la seva vàlua intrínseca, per 
descomptat). De seguida, però, van anar sorgint altres noms que es pre-
sentaven com a traductores, tímidament. De primer, vinculades a insti-
tucions acadèmiques, com la prestigiosa Escola de Bibliotecàries. Dolors 
Hostalrich i Fa (Barcelona, 1891–1979) va col•laborar-hi amb un parell de 
versions: Guillem Tell (1916), el darrer drama de Schiller, i la comèdia en un 
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acte Germà i germana (1918), de Goethe. La igualment bibliotecària Concep-
ció de Balanzó i Echevarría (Barcelona, 1904–1938) va acostar el 1927 una 
mostra de L’educació de les noies, de Fénelon. Entremig, el 1925, la futura 
poeta i compositora Palmira Jaquetti i Isant (Barcelona, 1895 – els Monjos, 
1963) va estrenar-se en el món de les lletres amb la traducció de tres narra-
cions de Gérard de Nerval per a la popular col•lecció «La Novel•la Estran-
gera»: Jemmy, Emília i La mà encantada. Són de les primeres, en llengua 
catalana, executades per una dona amb propòsits essencialment «comer-
cials». Als anys trenta se n’hi van afegir moltes altres, en una progressió 
imparable, fins a la guerra civil.

*

No obstant aquestes mostres aïllades de traduccions, fins a la dècada dels 
vint no van sorgir els primers grans clàssics de la literatura universal tras-
lladats per dones. En aquesta tessitura cal situar dues versions majors, 
tant per les característiques de l’original com per l’ambició amb què foren 
empreses: el 1927, la traducció de les Heroides d’Ovidi, d’Adela M. Trepat i 
Anna M. de Saavedra, i, el 1928, la primera traducció completa d’Els sonets 
de Shakespeare, de Carme Montoriol.

Després de les antologies de Magí Morera i Galícia, publicades el 1912 i 
el 1913, Carme Montoriol i Puig (Barcelona, 1893–1966) completà la tasca 
de traduir els cèlebres sonets de Shakespeare. Igual que Maria Antònia 
Salvà, es presentava en societat com a escriptora amb una traducció; en 
aquest cas, d’una gran envergadura, que no podia passar inadvertida de 
cap manera. Montoriol havia tingut la sort de rebre una educació «molt 
més seriosa i aprofundida que allò que era corrent entre les noies del seu 
temps» (Anglada, 1988: 57), que comprenia, d’una banda, estudis musi-
cals i, de l’altra, coneixements de català (sota el mestratge de Pompeu 
Fabra), francès, italià, anglès i alemany. Com a pianista, oferí concerts 
sobretot entre els anys 1920 i 1930, abans de consagrar-se a l’escriptura. 
Publicà la novel•la Teresa o la vida amorosa d’una dona (1932), la narració Diu-
menge de juliol (1936) i estrenà les obres de teatre L’abisme (1930), L’huracà 
(1935), Avarícia (1936) i Tempesta esvaïda (1936). De Shakespeare, també en 
traduí Cimbel•lí (1930) i La nit de reis o el que vulgueu (1935). Presidenta del 
Lyceum Club, hi pronuncià força conferències sobre música i literatura. 
Traslladà altres obres —alguna encara inèdita— d’autors anglesos i nord-



22

americans, entre els quals destaca l’anglès Maurice Baring, molt en voga 
els anys trenta. En plena conflagració civil, per encàrrec del Comissariat 
de Propaganda de la Generalitat (del qual fou una activa col•laboradora), 
traduí la famosa narració No passaran!, d’Upton Sinclair, basada en el 
setge de Madrid. Ja en la postguerra, amb Aurora Bertrana i Josep Come-
llas, preparà una versió d’El imbécil, de Pirandello, i de La rosa y la corona, de 
J. B. Priestley, totes dues al castellà i inèdites. L’escriptora que «represen-
tava l’ideal de “la dona moderna” a la qual ens hauria agradat sentir-nos 
identificades» (Fransistorra, 1983: 18) havia emmudit per sempre. El seu 
món, culte i elegant, s’havia ensorrat. Dels anhels pels quals lluitava, no 
en quedava ni rastre.

Els sonets de Shakespeare són acomboiats amb un pròleg de l’escriptor 
Alexandre Plana i unes «Breus notes d’introducció» de la traductora. 
Plana li reconeixia la iniciativa i la perseverança: «He d’agrair-li, tant com 
la noble ambició del propòsit, la bella voluntat de complir-lo, i que a tra-
vés del reeiximent de la seva obra ens deixi sentir amb paraules nostres la 
cançó llunyana i eterna del més gran anglès» (1928: 14). També valorava la 
valentia interpretativa de Montoriol, en molts versos que tenen «la virtut 
de la transparència i de la fluïdesa», cosa que «fa aixecar el vel amb què el 
poeta cobreix a vegades les seves confidències» (1928: 14). 

A les «Breus notes» introductòries (epígraf vistosament modest), 
Carme Montoriol informava quan s’havien documentat per primera 
vegada els sonets de Shakespeare. Tot seguit dedicava força espai a repas-
sar les hipòtesis que s’han formulat sobre la famosa dedicatòria que 
encapçala la primera edició, del 1609, una de les incògnites que ha fet ves-
sar més tinta per part de la crítica: «A l’únic inspirador d’aquests sonets, 
Sr. W. H.». Montoriol asseverava, a tall de conclusió: «Són coses impossi-
bles de provar; i, si mai fossin provades, no afegirien res a la bellesa poè-
tica i a l’interès humà dels sonets» (1928: 19). Així, defensava l’autonomia 
de l’obra d’art, més enllà de la possible realitat que l’havia inspirada.

Al final de tot Montoriol escrivia quatre mots sobre la traducció. Com 
ja hem vist, plantejava l’abast de l’empresa en termes de gustos indivi-
duals: «Enamorada d’aquesta obra de Shakespeare, vaig transcriure al 
català, i per a mon sol plaer, alguns dels sonets, triats precisament entre 
aquells que encara no havien estat mai traduïts» (1928: 21). La fascinació 
per Shakespeare i el desig soterrat de donar a conèixer els seus versos, inè-
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dits en la nostra llengua, l’esperonaren, sempre encoratjada pel mestre 
Pompeu Fabra. La tasca precursora de Magí Morera i Galícia, que el 1912 
havia publicat XXVI sonets de Shakespeare i l’any següent una Selecta de sonets 
de Shakespeare, li havia servit formalment en la manera d’apropiar-se del 
vers i l’estrofa elisabetians: conservà els decasíl•labs i intentà reproduir 
el ritme i l’alternança de rimes. Sens dubte, Carme Montoriol és una de 
les primeres veus femenines catalanes que considerà la traducció, en ter-
mes generals, però no pas la seva pròpia traducció. En referir-s’hi, aflo-
raven els dubtes i les inseguretats, com quan explicava que ensenyà una 
trentena de poemes traduïts a Fabra i ell «volgué no trobar-los massa 
dolents» o quan confessava que sovint, davant la comesa «llarga i difícil», 
«havia de flaquejar i creure que no arribaria a dur-la a terme» (1928: 21). 
A diferència de Saavedra i Trepat, mirava de salvaguardar-se, ella i l’obra, 
amb unes últimes paraules eximents: «Ignoro si hauré reeixit o no a dar 
aquesta lleugera idea. Per part meva m’he esforçat a fer el que millor he 
sabut, i espero que això farà la meva excusa» (1928: 22).

L’esforç tingué compensacions. S’hi referiren un bon nombre de crítics 
en termes elogiosos i, a partir d’aleshores, «la carrera teatral, narrativa, 
periodística i d’activista sociocultural desenvolupada per Montoriol va 
quedar positivament marcada per aquest èxit inicial» (Real, 2006: 137).

*

Nascudes el mateix any, i amb formació universitària, les joves traducto-
res Anna M. de Saavedra i Macià (Vilafranca del Penedès, 1905 – Barcelona, 
2001) i Adela M. Trepat i Massó (Barcelona, 1905–1964) s’incorporaren a 
la Fundació Bernat Metge i traduïren conjuntament —en prosa, seguint 
les pautes de la col•lecció— les Heroides (1927) i les Metamorfosis (1929, 1930 
i 1932) d’Ovidi, a més de revisar-ne el text i preparar-ne la introducció. 
Segons Victòria Alsina, «d’aquestes versions, sobretot de les Metamorfosis, 
cal destacar-ne el llenguatge clar i planer i la lleugeresa d’estil que recu-
llen en certa mesura la subtilesa i finor d’esperit de l’original» (Bacardí i 
Godayol, 2011: 487). 

Trepat amplià els estudis de filologia clàssica a Alemanya i es doctorà a 
la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre Lucreci. Havent guanyat 
una plaça de catedràtica d’institut de francès, a partir del 1931 exercí la 
docència a l’Institut-Escola de la Generalitat. Saavedra havia passat dos 
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cursos, del 1919 al 1921, en un pensionant selecte d’Estrasburg, on avançà 
en el coneixement de les llengües clàssiques, del francès i de l’alemany. 
Es llicencià en filosofia i lletres a la mateixa Universitat de Barcelona i, 
entre el 1932 i el 1939, també fou professora de l’Institut-Escola, on ense-
nyà català i llatí. Amb vint anys publicà poemes en els principals diaris i 
revistes, recollits el 2001 a Obra poètica (1919–1929). El 1925 Marià Manent 
l’inclogué en el consell de redacció de la Revista de Poesia. L’abril de 1927 
fou escenificada la seva traducció de La farsa del penjat despenjat, d’Henri 
Ghéon. Durant la postguerra, a part de fer de secretària d’Eugeni d’Ors a 
l’Academia del Faro de San Cristóbal vilafranquina, traduí algunes obres 
al castellà, com una Historia de la literatura griega (1954), de l’italià Quintino 
Cataudella, i una Antología de Ramon Llull (1961), executades amb la com-
plicitat de l’antic company d’estudis Miquel Batllori, el qual sostenia que, 
aleshores, s’havia refugiat en «la traducció privada i quasi clandestina 
dels seus autors predilectes» (2001: 90).

El pròleg de les Heroides constitueix una aproximació erudita a la vida 
i l’obra d’Ovidi —exemple de rigor acadèmic, recerca documental i admi-
ració per l’autor. Escrit en una prosa preciosista, refinada i culta —tòpica-
ment, «noucentista»—, val a dir que Saavedra i Trepat, amb la preparació 
científica pertinent, no cauen mai en falses modèsties ni en justifica cions 
innecessàries per qüestions de gènere; semblen segures de la feina i dels 
resultats assolits. És clar que comptaren amb l’assessorament dels res-
ponsables científics de la Fundació Bernat Metge: Joaquim Balcells, «que 
tothora ens ha aconsellat en la revisió del text i ens ha resolt tota mena de 
dubtes», i Carles Riba, «que ha repassat i polit la nostra traducció»; a més, 
d’una manera més vaga, el director de la Fundació, Joan Estelrich, «més 
d’una vegada ens ha honorat amb el seu consell» (1927: xxi). El prestigi 
i la solvència dels noms esmentats els feia de cuirassa. Tanmateix, era la 
manera de treballar habitual de la casa.

La introducció es divideix en set parts (que responen, també, als estàn-
dards de la col•lecció): vida d’Ovidi, obres, les Heroides, les fonts, el valor 
de les Heroides, els manuscrits i, finalment, les edicions. De l’autor romà, 
en rastregen la trajectòria brillant i confortable entre la societat més dis-
tingida, avortada l’any 8 dC, quan de sobte va haver d’abandonar Roma i 
va haver de refugiar-se a Tomes a causa d’un escàndol poc clar. A les tra-
ductores els plaïa especular sobre les raons de l’exili: «No hi ha dubte 
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que Ovidi, indesitjat a causa dels seus poemes, es barrejà amb poca traça 
en alguna intriga de la casa d’August, ja fos l’adulteri de Júlia o un altra, 
que potser Lívia o Tiberi aprofitaren per fer-li sentir el pes de llur rancú-
nia» (1927: vi).

Les Heroides, «divuit lletres d’heroïnes a l’amat absent» (1927: ix), són 
compostes de dues sèries, de distinta llargada i amb diferències mètri-
ques i de llenguatge. Això ha propiciat que, des del Renaixement, hi hagi 
hagut debats encesos sobre l’autenticitat d’algunes epístoles. Malgrat la 
«monotonia» i l’estil «descolorit i terriblement difús», Trepat i Saavedra 
valoraven l’obra, entre altres raons, per haver creat un gènere fins ales-
hores desconegut. Fora d’alguns precedents, com Teòcrit, entre els grecs 
i els llatins abans ningú no havia donat veu a les heroïnes, ningú no les 
havia fetes parlar en monòlegs de caire psicològic, els quals tingueren 
una repercussió enorme: «Aquest intent d’introspecció s’arrossega per 
tota l’Edat Mitjana i transcendeix fins a nosaltres. Ovidi llegà a la llepo-
lia medieval, amb tantes belles històries, amb tants de noms prestigio-
sos i meravellosos, un tipus femení que conegueren Chrétien de Troyes i 
Chaucer, que s’entaforà entre les mans de Bocaccio i àdhuc en l’infern de 
Dant» (1927: xvi). 

El fet que dues dones s’incorporessin a la nòmina d’artífexs de la Fun-
dació Bernat Metge (les úniques fins als anys seixanta) fou un dels aspec-
tes més comentats a la premsa de les Heroides. La curiositat i la simpatia es 
barrejaren amb la condescendència i les suspicàcies, enmig d’un reguit-
zell de tòpics sobre l’empremta que hi havien deixat. En un article apare-
gut a La Publicitat l’11 de novembre de 1927, amb el títol «Senyores, apre-
neu llatí», Carles Soldevila s’atrevia a dubtar obertament de les aptituds 
intel•lectuals de les «eixerides llatinistes»: 

Vull, abans d’acabar, fer-vos una altra confessió. He tingut un mal pensament. 
Després de llegir un tros de l’elegant traducció de les senyoretes Saavedra i 
Trepat m’ha passat pel cap que potser havia estat objecte d’una correcció labo-
riosa i profunda, d’aquelles que equivalen a una nova redacció... I bé: el meu 
mal pensament era absolutament menyspreable. Em consta que les dues eixe-
rides llatinistes han realitzat totes soles l’admirable feina i que els revisors hi 
han tingut menys a esmenar que en alguna versió signada per barons respec-
tables (Real, 2006: 129).
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3.2 Guies 

Unes quantes traductores que van emergir just abans de la guerra civil 
van acarar-se a la literatura en majúscules, a obres contemporànies que 
havien despertat l’interès de l’Europa d’entreguerres i que, en alguns 
casos, havien ocasionat una certa polèmica. Sens dubte, la més coneguda 
és l’escriptora Maria Teresa Vernet i Real (Barcelona, 1907–1974), guanya-
dora pel prestigiós premi Crexells de novel•la el 1934 amb Les algues roges. 
En una dècada, del 1926 al 1937, va publicar dos reculls de poemes i dos de 
narracions, set novel•les i unes Estampes de París, a més de col•laboracions 
diverses en un grapat de revistes. Segons la visió d’Anna Murià, «la seva 
popularitat d’aleshores és equiparable, proporcionalment, a la de Mercè 
Rodoreda en la postguerra» (1988: 46–47). Amb ella al costat, el 1931 es va 
incorporar com a dirigent al Club Femení i d’Esports de Barcelona, de 
manera que «va assumir un compromís social i de gènere, com a escrip-
tora i com a dona» (Real, 2007: 42). Ha estat assenyalat que les obres 
angleses que va traduir abans de la guerra se centren, com les seves prò-
pies ficcions, en la psicologia femenina: Nocturn (1932), de Frank Swin-
nerton, i Dues o tres gràcies (1934), d’Aldous Huxley (Bacardí i Godayol, 
2011: 574). En concret, pel que fa a Les algues roges i Nocturn, «l’aire de famí-
lia que uneix les dues novel•les no ve pas tant de les semblances argu-
mentals com d’aquelles “afinitats electives”, traduïdes en una mateixa 
manera de tractar un component simbòlic equivalent» (Coll-Vinent, 
2010: 161). De Huxley, va traslladar-ne més tard Contrapunt, publicada 
pòstumament (1986). Després de la guerra va abandonar la creació lite-
rària i va dedicar-se de nou, així que la censura franquista ho va perme-
tre, a la traducció: Per una ètica humanística (1965), d’Erich Fromm, Rocs de 
Brighton (1965), de Graham Greene, o el cèlebre Retrat de l’artista adolescent 
(1967), de James Joyce. Aquests mateixos anys va traduir al castellà unes 
quantes obres de caràcter ben divers, encàrrecs que li devien servir de  
font d’ingressos. 

Probablement Maria Teresa Vernet marca, com cap altra traductora, el 
pas del «mon sol plaer» vocacional i solitari de Montoriol a «la feina de 
traduir» (títol d’un article de Maria Antònia Oliver dedicat a Maria Aurè-
lia Capmany), tan anhelada pel noucentisme. Vernet va posar les bases de 
la incipient professionalització —acompanyada de prestigi— de la traduc-
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ció femenina en llengua catalana, deturada després una colla d’anys per 
les vicissituds històriques i polítiques del país.

Vuit anys més tard d’aparèixer a Londres, el 1934 Vernet va traduir per 
a Proa (l’editorial de la majoria de les seves novel•les) Dues o tres gràcies, una 
obra menor d’Aldous Huxley, reeditada el 1966. Obria el pròleg amb una 
captatio benevolentiae doble, per emfasitzar la grandesa de l’autor i per 
menystenir les seves aptituds per a introduir-lo al públic català: «L’obra 
d’Aldous Huxley i la seva personalitat són a bastament conegudes a Cata-
lunya, perquè jo tingui la pretensió de descobrir-les o àdhuc de voler-ne 
dir coses noves» (1966: 5). Aquestes paraules no feien justícia al coneixe-
ment que el text traspuava de tota la producció del novel•lista anglès, que 
li permetia caracteritzar-la en aquests termes: «les qualitats d’agudesa 
intel•ligent, de sensibilitat i precisió curiosament aliades, de profunda 

“crueltat” psicològica, la seva tan vasta cultura i el seu to senyorívolament 
simple en dir les coses» (1966: 5). Li permetia, fet i fet, presentar l’obra 
d’una manera atractiva, amb l’entusiasme i la convicció indispensables 
per a fer venir ganes de començar a llegir-la.

El canvi de l’ús del «vós», en el primer pròleg, al «tu», en el segon, en 
adreçar-se al públic lector, és una de les diferències més vistents entre els 
dos textos preliminars de la traductora, distanciats per més de trenta anys. 
Atès que Huxley va viure gairebé trenta anys més després de la primera 
edició de Dues o tres gràcies (va morir el 1963), Vernet justificava la necessitat 
d’«arrodonir un xic per al lector la figura d’un Huxley» fecund i poliè dric. 
Ara, però, es tractava veritablement de «quatre mots», justos per a donar 
una idea vaga de la seva trajectòria posterior, amb alguna reserva inclosa 
de passada: «les seves nombroses novel•les —perfectes les unes, massa 
cerebrals les altres—...» (1966: 11). El balanç de conjunt era el d’«una per-
sonalitat completa, total, equilibrada, amb la clara simplicitat de les coses 
riques i profundes» (1966: 12). Finalment, després de tres dècades de 
silenci literari, en un dels escassos textos propis d’aquesta època, Vernet 
es fixava en la «pietat» exhibida per l’autor en la novel•la: «I és que l’úl-
tima base de tot, no és potser la pietat, la misericòrdia, l’amor?» (1966: 12). 

*

La literatura infantil i juvenil va constituir un canal per on van infiltrar-
 se algunes traductores als anys vint i trenta. Maria Perpinyà i Sais (Ver-
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ges, 1901 – Banyoles, 1994), poeta i redactora d’El Matí, a la «Pàgina dels 
infants» d’aquest diari va publicar una munió de poemes i contes tra-
duïts o adaptats: dels germans Grimm, Andersen, Francis Jammes, Jules 
Lemaitre o Selma Lagerlöf. Maria Sandiumenge i Puig (Barcelona, 1889–
?), vicepresidenta del consell de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular 
de la Dona des del 1921 fins al 1936, va traduir per primera vegada al català 
Les aventures d’en Pinotxo (1934) de Collodi, reeditades sovint fins avui dia. 
Ramona Roset (Barcelona, 1922–1949), es va responsabilitzar de la versió  
 —de ben segur, per llengua interposada— d’El gran viatge de Bibí (1935), de 
l’escriptora danesa Karin Michäelis (l’any anterior Marià Manent n’havia 
acostat el primer lliurament, Bibí). 

Igualment, les novel•les destinades d’antuvi al públic femení van obrir 
les portes de Maria del Carme Nicolau i Masó (Barcelona, 1901–1990). 
Redactora i, durant la guerra, directora de la revista La Dona Catalana, va 
escriure per a la «Biblioteca La Dona Catalana» sis novel•les sentimentals 
i va traduir-n’hi una vintena en sis anys, del 1930 al 1936 (Real, 1998: 45). 
Només, però, va fer constar la seva tasca mediadora —indirecta— a Quo 
vadis? (1931), del premi Nobel polonès Henryk Sienkiewicz, un dels títols 
més dissonants de la col•lecció, la qual, com especificava, pretenia difon-
dre «sana literatura», novel•les «que puguin ésser llegides per tothom», 
amb pretensions moralitzadores evidents. La majoria d’obres que Nico-
lau va acostar provenien del francès, avalades per un cert èxit popular, i 
d’escriptors del tombant de segle, per bé que també va traduir algunes 
novel•les de dues autores angleses, Charlotte M. Braemé i Mary Elisabeth 
Braddon, i un parell de la italiana Carolina Invernizio. La seva carrera 
com a escriptora i traductora, igual que la de tantes altres, va quedar 
estroncada el 1939.

La literatura religiosa va propiciar, així mateix, l’eclosió d’alguna tra-
ductora ocasional, com Maria d’Abadal i Pedrals (Vic, 1905–2003), mare 
de Maria Àngels Anglada. Col•laboradora de la revista Vida Cristiana, va 
traduir dues obres de caire catequètic: l’assaig Per què esteu tristos? (1935), 
de l’escriptora francesa Marie Reynès Moulaur, i la narració infantil El 
vencedor (1936), del sacerdot, naturalista i escriptor brasiler contemporani 
Balduino Brando. Potser en aquesta mateixa línia, d’interès per llibres 
amb un valor espiritual manifest, caldria situar les primeres traduccions 
de Maria de Quadras i Feliu (Barcelona, 1903–1982) de l’obra del poeta 
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hindú i premi Nobel Rabindranath Tagore: El jardiner (1927?) i Ocells per-
duts (1938). Autodidacta, coneixedora del francès, l’anglès i l’alemany, cal 
remarcar que va esdevenir la traductora al català autoritzada pel mateix 
Tagore (el qual, prèviament, s’havia autotraduït a l’anglès) i, ja en la post-
guerra, va girar-ne nous títols. A més, en la dècada dels setanta va traduir 
tres obres del poeta libanès Kahlil Gibran (entre d’altres, el gran èxit El 
profeta).

La concertista i crítica musical Maria Carratalà van den Wouer (Barce-
lona, 1899–?) va interessar-se pel teatre i va acostar dramaturgs contem-
poranis que feien forrolla. Va col•laborar al Teatre Prado de Sitges amb la 
traducció d’Orfeu (1930), de Jean Cocteau, Caps de recanvi (1931), de Jean-
Victor Pelérin, i en la versió col•lectiva d’Egmont (1932), de Goethe. Mem-
bre fundadora del Lyceum Club de Barcelona, en fou presidenta entre 
1933 i 1935 i hi impulsà l’activitat teatral. Va encarregar-se d’escollir les 
peces estrangeres en un acte que es representaven anualment i va traduir-
 ne algunes: el 1934, Antonieta o la tornada del marquès, de Tristan Bernard 
(l’única publicada), i, el 1936, Davant la mort, d’August Strindberg, i La 
innocent, de H. R. Lenormand (Real 2006: 167–168).

Un grup de traduccions, executades per torsimanys eventuals (qui sap 
si per força), duen, precisament, la fatídica data de 1936. Rosa Alavedra i 
Segurañas, modista i locutora de ràdio (germana de l’escriptor i traductor 
Joan Alavedra), va traslladar Els presoners del Caucas, de Xavier de Maistre; 
després, als anys cinquanta, va traduir unes quantes novel•les comercials 
al castellà per a l’editorial Cid. Encarnació Miquel, membre propagan-
dista d’Esquerra Republicana de Catalunya i col•laboradora de La Huma-
nitat i Companya, va publicar la versió del francès de la novel•la Ariadna 
(una noia russa), de Claude Anet, que va suscitar un cert rebombori crí-
tic —un altre— a propòsit de les relacions entre l’art i la moral. Irene Polo 
i Roig (Barcelona, 1909 – Buenos Aires, 1942), periodista audaç, va esco-
metre d’El dia sense demà, de Jules Sandeau, experiència que devia ser-li 
útil quan, ja després de la insurrecció franquista, va instal•lar-se a Buenos 
Aires i va reprendre la feina de traductora. 

Roser Cardús i Malagarriga (Barcelona, 1920–1974), llicenciada en far-
màcia i narradora, en plena guerra civil va traduir Flush (1938), la biogra-
fia del gos de la poeta anglesa Elizabeth Barrett Browning que Virginia 
Woolf havia escrit el 1933. En una edició de butxaca, era publicada tres 
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anys després de la versió francesa, quatre després de l’alemanya i sis abans 
de l’espanyola. Fou la segona i l’última obra de Woolf traduïda al català 
durant moltes dècades, després de Mrs. Dalloway (1930) de Cèsar-August 
Jordana, i fins a Els anys (1973) de Maria Antònia Oliver.

3.3 Resistents 

El franquisme va assolar la naixent «femenització» de la traducció, com 
la traducció catalana en general. Exiliades dins o fora del país, privades 
durant més de vint anys de canals per a la difusió d’obres estrangeres 
(mentre la censura franquista va acarnissar-s’hi), les traductores es van 
recloure en un silenci espaordidor. La importació de veus alienes per part 
de les escriptores o de les publicistes (com es deia fins aleshores) va que-
dar interrompuda. En la postguerra resclosida la traducció es va conver-
tir en una experiència privada, en un entreteniment o, al més sovint, en 
un exercici de (re)escriptura a benefici propi o d’uns quants amics. L’apor-
tació de la poeta Rosa Leveroni i Valls (Barcelona, 1910–1985) ho corro-
bora. Va traduir textos més o menys fragmentaris, de l’anglès i el francès, 
de Marianna Alcoforado, Lilian Bowes-Lyon, Mary A. Coleridge, Aldous 
Huxley, Rudyard Kipling, Katherine Mansfield, Boris Pasternak, Edith 
Sitwell o Stephen Spender, que romanen inèdits. Com hi romania fins al 
1999 la Terra erma, de T. S. Eliot, la seva gran obra traductològica, duta a 
terme al final dels anys quaranta (no gaire més tard, el 1951 i el 1952, van 
aparèixer les versions dels poetes Agustí Bartra i Joan Ferraté). Núria Sag-
nier i Costa (Barcelona, 1902–1988), coneguda amb el pseudònim d’Anna 
d´Ax, va seguir una trajectòria similar. Va mantenir una intensa activitat 
wagneriana, amb audicions setmanals organitzades a casa seva amb un 
grup d’amics fervorosos. Aquest cercle va induir-la a escriure Wagner vist 
per mi (1951) i a traduir nou òperes del músic, publicades en edicions força 
restringides del 1955 al 1961. Les seves versions foren concebudes per a 
ser interpretades, fet que no es va produir mai. Així mateix, va anostrar 
obres de Bach, Rilke, J. P. Jacobsen-Schömberg i Matilde Wesendonk, que 
no han estat publicades, com tampoc ho han estat les comèdies i els dra-
mes que va escriure. 

Mentrestant, a Mèxic, Anna Murià i Romaní (Barcelona, 1904 – Ter-
rassa, 2002), la compromesa periodista i novel•lista dels anys trenta, es 
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guanyava les garrofes per mitjà de la traducció de l’anglès i del francès 
al castellà. En contacte amb la novel•la anglo-americana del moment, va 
girar-ne un grapat de títols, per bé que de vegades només hi constés el 
nom del seu company, Agustí Bartra, poeta i traductor reconegut. Tots 
dos, en una mena de societat anònima, van traduir per a les principals 
editorials mexicanes tota classe d’encàrrecs, sovint rere pseudònims. De 
lluny estant, al català només va traduir Genets cap a la mar, de John Synge, 
una peça teatral en un acte que va estrenar-se a l’Orfeó Català de Mèxic el 
15 de gener de 1955 (i va ser publicada tres anys després a la revista El Pont).

La militància política també va guiar les passes d’una expatriada de feia 
anys, d’una generació anterior, Gràcia Bassa i Rocas (Llofriu, 1884 – Bue-
nos Aires, 1961), que va signar amb el nom de Gràcia B. de Llorenç. El 1907 va 
casar-se amb Joan Llorens i Carreras (germà de la folklorista Sara Llorens), 
motiu pel qual va traslladar-se a l’Argentina (els Llorens hi tenien propie-
tats importants). Des de la fundació de la revista Ressorgiment (1916) fins al 
final de la seva vida, al llarg de quaranta-cinc anys, va col•laborar-hi profu-
sament amb unes «Glosses feministes» (signades amb el pseudònim Alidé), 
amb articles sobre el dia a dia de la col•lectivitat catalana, amb poemes 
propis i amb nombrosos poemes traduïts al català d’escriptores contem-
porànies com Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral o Alfonsina Storni. 

*

En el primer franquisme, entremig la repressió despietada que patiren  
les traduccions, l’ocultació a què foren sotmeses sistemàticament, el 
1945 Maria Antònia Salvà publicà la dels Poemes de santa Teresa de l’Infant 
Jesús. Ho féu a l’editorial barcelonina Balmes, nom rere el qual s’emparà 
el Foment de Pietat Catalana durant les dues dictadures militars del 
segle xx, i amb el vistiplau del bisbat de Barcelona. La supervisió ecle-
siàstica, tractant-se de l’obra d’una santa, serví per a no haver de recórrer 
a la governativa. Un any després, el 1946, acabada la Segona Guerra Mun-
dial, s’aixecà el veto implacable de no autoritzar llibres en català. Alesho-
res s’originà l’«escletxa» i, lentament, s’alleugeriren les múltiples limi-
tacions. Òbviament, la traducció de Maria Antònia Salvà dels poemes de 
Teresa de l’Infant Jesús (nom de professió de Teresa de Lisieux, canonit-
zada ja el 1925) no podia ser vista com una amenaça, sinó més aviat com 
un brindis al sol, una versió menor, anecdòtica i folklòrica, que s’ajustava, 
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a més, a la categoria de «creació literària» de les primeres traduccions 
autoritzades: un breu llibre religiós de poesia i de dones, fruit de la fal-
lera d’una poeta local per una carmelitana famosa. 

Com dèiem, el 1910 Salvà es presentà a la societat literària amb una 
traducció, Les illes d’or, de Mistral. El mateix any sortí a llum Poesies, al 
qual seguiren Espigues en flor (1926) i El retorn (1934), els llibres de la madu-
resa. Mentrestant, s’havia prodigat com a traductora. En algunes obres, 
hi havia intervingut visiblement. El cas de Mireia és el més estudiat. La 
seva veu hi era present en molts aspectes —morfològics, lèxics, estilís-
tics...—, de manera que, fet i fet, pot afirmar-se que és «una creació poè-
tica nova a partir del text mistralià» (Perelló i Rosselló, 1996: 191). La seva 
feina es feia notar i la convertia en «la primera traductora reconeguda de 
la literatura catalana» (Julià, 2007: 17) i la primera que encetava el camí 
de l’apropiació sistemàtica (poc fressat, després, per les traductores con-
temporànies i actuals). Salvà no s’ocultava rere cap màscara. Si de cas, es 
presentava com una poeta que s’apropiava de poetes. Per això, no havent 
publicat encara cap llibre original, Josep Carner va trigar tant de temps 
a convèncer-la de traduir Mireia i, de primer, es va estimar més posar-se a 
prova amb una tria d’una obra menor de Mistral, Les illes d’or, alhora que 
es lliurava a estudiar francès i provençal, per emprendre la versió d’«el lli-
bre que li ocasionà més problemes, però també més èxit i notorietat, per-
què la situava en el centre de l’activitat poètica del Principat» (Julià, 2007: 
17). La seva Mireia va quedar enllestida el desembre de 1912. No va sortir 
publicada, per l’Institut d’Estudis Catalans, fins al 1917, després d’un con-
trovertit procés de correcció (Julià, 2003 i 2004) que, en part, atenuava la 
veu de la traductora; si més no, pel fet d’esporgar-ne moltes formes dia-
lectals mallorquines.

Anys després, el 1955, en dedicar un capítol —impagable— d’Entre el 
record i l’enyorança a «De com pervinguí a traduir Mistral», Salvà es retra-
tava de nou com una ingènua versificadora enamorada de la parla prò-
pia i del món perdut de la ruralia de la infantesa. Aquestes dues afec-
cions l’havien impel•lida a traduir el poeta provençal, per les similituds 
que presentava amb el seu món. D’altra banda, remarcava que només hi 
accedí a causa del seu «desig innat de complaure a tothom, quant i més 
els amics. Així i tot, molt i molt hagueren ells d’insistir». I, encara, s’hi 
posà «com per joc», resolta «a no passar del primer cant». Si, malgrat tan-
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tes prevencions, persistí, fou «perquè Déu així ho volgué», entremig de 
«molts de neguits, molts de descoratjaments» i de «gaudis indescripti-
bles» (Salvà, 1981: 145 i 146).

Aquests gaudis expliquen que després Salvà es convertís en una tra-
ductora prolífica. Sempre va fer veure, però, que no passava d’amateur 
eventual, fins i tot entre les amistats més properes. Així, el 28 de setembre 
de 1922 escrivia a Miquel Costa i Llobera que havia acceptat l’oferiment 
de Joan Estelrich de traduir I promessi sposi, de Manzoni, per a l’Editorial 
Catalana, pel «desig de fer qualque cosa» i, més endavant, reblava que 
«treball amb molta constància, però amb escassa fe» (Albertocchi, 1996: 
192 i 194).

Enmig de l’eterna lluita entre el plaer i la desconfiança, entre l’afirma-
ció i la negació —entre el jo i el no jo—, Salvà reapareixia com a traduc-
tora el 1945, amb l’únic tipus d’obra possible en aquelles circumstàncies 
i, com sempre, amb tota mena d’embolcalls i d’atenuants. Les dues pàgi-
nes de la «Presentació» li bastaven per a concórrer com «una pobra tra-
ductora» i, la seva feina, com una «humil traducció», en la qual «he posat 
tota la meva bona voluntat, tota la meva constància», servant la mètrica i 
la rima de l’original a fi i efecte de mantenir-s’hi «fidel». Un altre cop jus-
tificava la tasca, empresa tan sols després de cedir «a reiterades instàn-
cies que no podia desatendre», i per una comunió espiritual amb l’autora 
coetània: «les seves i les meves aficions a la naturalesa, a l’art, a la poesia, 
i a la neu, i a les flors del camp, i també (ja no cal dir-ho) a les fruïcions 
de l’ànima dins l’ordre sobrenatural». Ara bé, en l’únic prefaci que Salvà 
va escriure per encapçalar una traducció pròpia, s’atrevia a formular un 
principi sobre l’ofici, clarament lligat a la seva experiència: «és el meu 
parer que tot bon traductor ha de sentir-se tan identificat amb l’esperit 
de l’autor, que l’obra d’aquest arribi a semblar-li creació pròpia». No cal 
ni dir que tot seguit personalitzava i es desdeia del que acabava d’afir-
mar: «Però, ai! Que lluny està en el cas present una tal identificació!» La 
presumpció d’amidar-se amb una santa li devia semblar intolerable, com 
abans li ho havia semblat d’establir qualsevol paral•lelisme amb els nom-
brosos escriptors admirats, apropiats i reinterpretats. Sense teoritzar 
obertament, i amb contradiccions calculades, Salvà fou una precursora 
d’alguns corrents de la traducció de final del segle xx, que situen en un 
nivell contigu original i traducció, autor i traductor. 
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3.4 Restablertes

En començar la dècada dels seixanta, amb la desclosa de la censura res-
pecte de les traduccions en llengua catalana, va sorgir una nova plèiade 
de traductors i, també, algunes traductores, que van atènyer de nou una 
certa professionalització. S’havien mantingut mudes durant els vint 
anys llargs d’encalç dels llibres forans catalanitzats, de manera que ja pas-
saven de la quarantena quan van fer-hi les primeres passes. Va coincidir 
amb un canvi sociològic, d’abast general, rellevant: a diferència d’èpo-
ques anteriors, a partir d’aleshores «la paraula de dona [...] converteix les 
dones que escriuen en escriptores, en creadores» (Roig, 1996: 66). 

Carme Serrallonga i Calafell (Barcelona, 1909–1997) havia après a lle-
gir amb els anuncis de La Vanguardia i a vuit anys ja devorava El mercader 
de Venècia o La dama de les camèlies. Va estudiar a l’Escola Francesa i, en el 
pas per la universitat (on va llicenciar-se en filosofia i lletres), va aprendre 
grec, llatí i alemany (a més de nocions d’hebreu i àrab). Aleshores també 
va assistir a les classes de Pompeu Fabra als Estudis Universitaris Cata-
lans i a les que Carles Riba i Llorenç Riber impartien de grec i de llatí a la 
Fundació Bernat Metge. En instal•lar-se a Madrid per estudiar el docto-
rat, va interessar-se per l’anglès. A l’italià, s’hi va enfrontar tota sola, de la 
mateixa manera que va perfeccionar totes les llengües que coneixia, amb 
«ploma i paper i un diccionari, amb la gramàtica al costat, i un text per 
traduir» (Mañé i Herrera, 1985: 170). Ja de gran, va començar a estudiar 
rus pel goig de penetrar en les entranyes dels contes de Txèkhov o dels 
poemes d’Anna Akhmàtova. 

Mestra i cofundadora de l’Institut-Escola de la Generalitat de Catalu-
nya, el mateix gener de 1939 va crear l’escola Isabel de Villena amb el pro-
pòsit de seguir una línia pedagògica similar. Poc després de la naixença 
de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, el 1960, va entrar-hi com a pro-
fessora d’ortofonia, experiència que li devia servir per a capir les lleis de 
la dicció teatral i per a forjar-se un model de llengua literària: «aquesta 
senzillesa, naturalitat, aquest sentit de la perfecció, aquest lliscar de les 
paraules, que els mots mai no es barallessin entre ells, ho va anar aplicant 
a les seves traduccions» (Salvat, 1985: 157–158). Potser per això sostenia 
que «per mi la llengua i la música són la mateixa cosa: tradueixo d’oïda» 
(Homenatge, 1999: 60). Partidària d’un terme mig entre l’anomenat català 
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heavy i català light, tant deplorava l’encarcarament tronat com la simpli-
ficació del català que ara es parla. La traducció teatral li plaïa perquè exi-
geix un «llenguatge viu i no gens encotillat» (Homenatge, 1999: 34). En 
contrapartida, sempre va defensar una pràctica de transvasament molt 
fidelista, difícil de compatibilitzar amb l’exigència de «naturalitat» de 
la llengua d’arribada: «una bona traducció ha de ser el més literal possi-
ble, i que no es noti que és una traducció» (Mañé i Herrera, 1985: 176). En 
definitiva, un joc de malabars. 

A proposta de Ricard Salvat, el 1966 va traduir La bona persona de 
Sezuan, del seu admirat Bertolt Brecht, i després cinc títols més. De l’ale-
many també va traslladar autors com Georg Büchner, Heinrich Böll, 
Alfred Döblin (entre d’altres, Berlin Alexanderplatz, una mena de desafi-
ament traductològic), Friedrich Dürrenmatt, Peter Handke, György 
Lukács, Goethe, Mozart, Hans Peter Richter, Arthur Schnitzler o Frank 
Wedekind. A més, féu incursions en la literatura anglesa i nord-ameri-
cana, la italiana i la francesa, amb obres de Brian Clarke, E. M. Forster, 
Jane Bowles, Luigi Pirandello, Giorgio Bassani, Ettore Scola, Jean-Paul 
Sartre i Nathalie Sarraute. El 1983 l’editorial La Galera li encarregà la tra-
ducció d’En Jim Botó i en Lluc el maquinista de Michael Ende. A partir d’ales-
hores, va dedicar-se en cos i ànima a fer accessible al públic jove català tota 
la màgia i el misteri que destil•len les obres de Jindra Capek, Sally Cedar, 
Dagmar Chidolue, Michael Ende, Barbara Gehrts, Maria Gripe, els ger-
mans Grimm, Mira Lobe, Lois Lowry, Mark Twain o Stépan Zavrel. Al 
llarg de la seva carrera, la traductora de Brecht —com sovint era anome-
nada— va rebre diversos guardons, entre els quals destaquen la Creu de 
Sant Jordi (1989), el premi Ciutat de Barcelona (1992) i el Nacional de les 
Arts Escèniques (1993). 

D’aquest cúmul d’autors i títols, la majoria va obeir a un encàrrec més 
o menys precís. En aquest sentit, la seva activitat s’acosta als estàndards 
d’una ocupació. Ara bé, la feina principal de Serrallonga era la docèn-
cia, per la qual cosa mai no va acceptar traduir a desgrat o a contracor: 
«algunes obres les he traduïdes perquè l’autor m’agradava molt, com ara 
Büchner, però d’altres me les han demanades. Ara, fins al moment, sem-
pre han estat obres que m’han interessat» (Mañé i Herrera, 1985: 170). És 
més, «es va identificar amb alguns dels autors que traduïa» (Julià, 2010: 
14). Aquesta actitud resolta contrasta amb el fet que, en diverses entrevis-
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tes, atribuís a amics i companys la seva entrada en el món de la traduc-
ció: «en Josep Maria Castellet i en Xavier Fàbregas, primer, i després en 
Ricard Salvat, quan va fer l’Escola d’Art Dramàtic, són els culpables que 
em dediqués a traduir, perquè són els que m’hi van animar» (Homenatge, 
1999: 46). Com les reescriptores d’anys enrere, havia de justificar la supo-
sada temeritat, havia d’excusar-se’n. 

Amb una modèstia sense fissures ni complaences, es tenia per «una 
persona de segona fila» (Homenatge, 1999: 74), que no sentia la necessitat 
d’expressar-se per mitjà de l’escriptura creativa. Simplement, es consi-
derava lectora, una lectora voraç i perseverant que havia acumulat uns 
quants milers de llibres i que els havia llegit «cada un una vegada i alguns, 
tres o quatre vegades» (Homenatge, 1999: 110). També per la lectura havia 
arribat a la traducció i hi havia persistit: «traduir per a mi és una forma 
de llegir, que em proporciona un gran plaer» (Mañé i Herrera, 1985: 178).

Després d’haver donat a conèixer versions de Bassani, Böll, Brecht, 
Büchner, Lukács i Richter, el 1983 Carme Serrallonga s’estrenava amb 
una obra de Friedrich Dürrenmatt, Ròmul el Gran, el seu primer gran èxit 
teatral. Començava l’època més prolífica de Serrallonga quant a publi-
cacions, del 1983 al 1989, amb un grapat de títols cada any. D’altra banda, 
Dürrenmatt ja havia estat força traduït al català als anys seixanta, sobre-
tot la narrativa detectivesca, que tants lectors li va reportar. Així, Artur 
Quintana va traslladar-ne El jutge i el seu botxí i La promesa (1964) i, Lluís 
Solà, Grec busca grega (1966). També n’havia estat traduïda alguna peça 
dramàtica: a recer de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, Aurora Díaz-
Plaja i Frederic Ulsamer havien vist editada La visita de la vella dama (1962) 
i, anys després, Feliu Formosa, la de Frank V (1977). Posteriorment, Feliu 
Formosa va encarregar-se de traduir de nou Ròmul el Gran (2005).

Carme Serrallonga no acostumava a encapçalar les traduccions amb 
cap mena d’introducció. També es volia fer invisible d’aquesta manera. 
Probablement, en aquest cas, hi va accedir per exigències de la col•lecció, 
la «Biblioteca Teatral» de l’Institut del Teatre. Va resoldre la comesa amb 
brevetat i fent ús d’un to marcadament «neutre» (i incloent-hi dues cita-
cions força llargues). El text duia el títol de «Nota del traductor», en mas-
culí, i no s’hi abordava cap qüestió relacionada amb la traducció. Sim-
plement, hi era presentada l’obra, sense cap tipus de contextualització 
dins el conjunt de la producció de l’escriptor alemany. Se’n ressaltaven, 
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d’una banda, alguns antecedents històrics útils per a comprendre la fic-
ció «antihistòrica» i, de l’altra, la formalitat de les tres unitats dramàti-
ques. Fet i fet, resultava una nota densa, poc «didàctica» o esperonadora 
per a continuar llegint, en la qual la veu de la traductora s’amagava rere 
les convencions del gènere.

*

La primera traducció de la professora Eulàlia Presas i Plana (Barcelona, 
1914) data del 1965: L’americà pacífic, novel•la escrita deu anys abans per 
Graham Greene, i publicada a la memorable col•lecció «Isard» de l’edito-
rial Vergara (dirigida per Josep M. Boix i Selva, molts volums incorpora-
ven una «nota» o «advertència» del traductor). Després d’un silenci de 
divuit anys, el 1983 Presas traduí, per a la Fundació Bernat Metge, El con-
vit de Plató. Entre aquest any i el 1995 traslladà de l’anglès unes quantes 
novel•les clàssiques, modernes i contemporànies: Orgull i prejudici de Jane 
Austen (la primera obra de l’autora publicada en català), L’illa del tresor de 
R. L. Stevenson (una de la desena de traduccions catalanes existents del 
llibre), Una princesa a Berlín d’Arthur R. G. Solmssen i La violeta del Prater 
de Christopher Isherwood.

The Quiet American aparegué el 1965 amb el títol L’americà pacífic. Vint 
anys després, el 1985, fou reeditada amb el de L’americà tranquil (i sense 
altres modificacions), com també el 2004. Els Països Catalans vivien ales-
hores una veritable febre assimiladora de les intrigues creades per l’au-
tor anglès, escruixidorament humanes, dins un catolicisme poc ortodox 
i convencional, d’acord amb els nous aires d’obertura que es respira-
ven arreu (també dins l’Església, amb la celebració del Concili Vaticà II). 
Abans Rafael Tasis n’havia traduït una obra de teatre, La sala d’estar (1962), 
i aquell 1965 L’americà pacífic coincidia amb la versió de tres novel•les més 
de Greene: Rocs de Brighton, a cura de Maria Teresa Vernet (publicada a 
la mateixa col•lecció «Isard»), El ministeri de la por (a «El Balancí» d’Edi-
cions 62) i El poder i la glòria (a «A Tot Vent» de Proa), totes dues a cura de 
Ramon Folch i Camarasa. Quatre més encara en van sortir a llum aque-
lla dècada: El fons de la qüestió (1967), Final d’home (1967), Ens podeu deixar el 
marit? I altres comèdies de la vida sexual (1968) i Els comediants (1968), traduï-
des, respectivament, per Pau Romeva, Ramon Folch i Camarasa (dues) i 
Eduard Feliu. És a dir, en quatre anys, del 1965 al 1968, s’havien traslla-
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dat vuit obres d’un dels narradors de culte de l’època i, alhora, dels més 
populars. L’afecció no passava inadvertida per Joan Triadú, que aplaudia 
l’allau de «bona literatura de consum» que significava i, del conjunt de 
traduccions, en valorava el fet que es mantenien fidels a l’estil de l’autor 
«sense perdre naturalitat, paral•lela a la naturalitat aparent de l’original» 
(Triadú, 1965: 88).

De The Quiet American, Joseph L. Mankiewicz en féu una adaptació cine-
matogràfica el 1958, tres anys després d’haver-se publicat. Quan la traduc-
ció arribà a les llibreries catalanes era, doncs, una obra coneguda. Eulà-
lia Presas, al final del pròleg, mirava de legitimar la versió amb aquestes 
paraules: «L’americà pacífic és una obra prou important dins el conjunt de 
l’obra de Greene per a justificar-ne la traducció catalana i amb això facili-
tar-ne el coneixement a un sector de públic que de ben segur ho agrairà» 
(1965: 9). Des del principi fins al final es percep l’admiració de la traduc-
tora per l’autor i per l’obra, binomi que considerava indestriable, atès que 
la concebia, tota en conjunt, com «el reflex de la seva personalitat» (1965: 
7), més enllà de la varietat de situacions i personatges que Greene retra-
tava. Així mateix, quant a l’estil, en destacava l’aclamada agilitat narra-
tiva, la capacitat de mantenir viva tothora l’atenció del públic, que tants 
seguidors li havia valgut arreu. 

*

En la mesura que el franquisme feia els ulls grossos davant la febre tra-
ductora dels seixanta, els homes i les dones de lletres se sentien respon-
sables del repte d’enriquir la llengua pròpia amb obres de la literatura 
universal. La traducció esdevenia un instrument preciós per a forjar i 
regularitzar nous llenguatges, poc conreats o característics de la moder-
nitat, els quals van contribuir a reviscolar la salut de l’idioma malmès. 
No cal dir que sovint aquests intel•lectuals van ser més coneguts en altres 
àmbits de la cultura. Aquest és el cas de Maria Aurèlia Capmany i Farnés 
(Barcelona, 1918–1991), responsable de la traducció de Fenomenologia i exis-
tencialisme (1982), de Jean-Paul Sartre.

Autora d’una obra vasta i clarament ideològica, el grau de militància  
 —a part de les raons econòmiques— la va empènyer a traduir per a Edi-
cions 62 més de vint novel•les entre 1963 i 1968, algunes per a «La Cua 
de Palla», que dirigia Manuel de Pedrolo. Justament aleshores va dei-
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xar d’impartir classes a l’escola Isabel de Villena per convertir-se en una 
escriptora freelance, «una mena de missió impossible» a l’època, de la qual 
Capmany, malgrat tot, «se’n sortia» (Pessarrodona, 2006: 244). Durant 
aquests cinc anys va traslladar autors francesos, italians i anglesos com 
Alain Fournier, Pierre Véry, Italo Calvino, Pier Paolo Passolini, Vasco Pra-
tolini, Cesare Pavese, Elio Vittorini —amb els quals va donar a conèixer 
la prosa realista italiana de la postguerra—, James M. Cain, Terry Stewart 
i Georges Simenon. De Simenon, va traduir-ne sis novel•les policíaques 
en quatre anys, gènere pel qual estava especialment interessada, no tan 
sols atesa la possibilitat de crear-ne un empelt en català, sinó també a fi 
de normalitzar-ne el llenguatge. Les traduccions de Capmany de clàssics  
de la novel•la negra (com les de Joan Oliver, Manuel de Pedrolo, Rafael 
Tasis o Josep Vallverdú) per a «La Cua de Palla» (col•lecció que va desapa-
rèixer el 1970 amb 71 títols, 69 dels quals eren traduccions) van afaiçonar 
un català de carrer, desgavellat per la falta d’ús, que posteriorment van 
adoptar autors autòctons. Passats els seixanta va traduir, no tan intensa-
ment, per a Nova Terra, Dopesa i Laia, editorials amb les quals va estar 
vinculada. Si durant els primers anys de l’activitat traductora es va cen-
trar en la novel•la, els setanta i els vuitanta van proporcionar-li noves 
experiències: assaig i clàssics de la literatura infantil i juvenil. 

L’admiració de Maria Aurèlia Capmany per Jean-Paul Sartre venia 
de lluny, d’ençà que l’havia començat a llegir regularment al final de la 
dècada dels quaranta. Abans, en el pas per la universitat com a estudiant 
de filosofia, tot just acabada la guerra, i de la mà del carismàtic professor 
Xavier Zubiri, ja s’havia sentit atreta per l’obra de Heidegger, el pensa-
ment del qual, uns quants anys després, era «astutament traduït per Sar-
tre, trotava pels cafès i les caves de Saint-Germain» (Capmany, 1997: 45).  
A Pedra de toc 2 recordava que de primer —gràcies a Maurici Serrahima— 
va tenir accés a les novel•les agrupades sota el títol Les chemins de la liberté, 
conjunt que li «va fer molt d’efecte» perquè era una «vasta acusació con-
tra tota una generació intel•lectual francesa» i per «la saviesa i l’astúcia de 
l’estil» (Capmany, 1997: 202). Després, entre el final del 1952 i els primers 
mesos del 1953, Capmany va passar un curs a París, on va estudiar a la Sor-
bona i al Collège de France, gràcies a una beca de l’Institut Francès de Bar-
celona. Aleshores, quan la cèlebre polèmica entre Camus i Sartre feia furor, 
«jo em sentia absolutament a favor de Sartre», tot i que «sabia profunda-
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ment que era Camus qui tenia tota la raó» (Capmany, 1997: 203). Fins 
i tot va adoptar alguns gustos característics del bigarrat barri de Saint-   
Germain-des-Prés, del nucli del mític Café de Flore: «a París, la Maria 
Aurèlia pren el costum de fumar Gauloises de color groc i de beure cer-
vesa Pelforth negra, que són els cigarrets que fuma i la cervesa que beu 
Sartre» (Pons, 2000: 138). Sartre encarnava l’intel•lectual d’acció irredempt, 
el pensador compromès amb el món quotidià que militava tothora i des 
de plataformes influents, el maïtre à penser de les noves generacions que 
no s’estava de combatre i de denunciar implacablement un determinat 
statu quo. A més, l’acompanyava Simone de Beauvoir, que aviat va con-
vertir-se en prototipus d’escriptora lliure i lúcida, en feminista que va 
exercir un poderós mandarinatge. Davant les comparacions fàcils, Maria 
Aurèlia Capmany havia hagut d’argüir sovint que «no m’assemblo de res 
a la Simone de Beauvoir...» (Capmany, 1997: 424). Compartien, però, el 
fet que «les dues van ser valorades i acceptades en la mesura que s’identi-
fica la seva capacitat d’anàlisi, la seva lucidesa en l’exposició o la defensa 
dels seus raonaments amb una “ment masculina”» (Julià, 2007: 58).

Capmany no fou la primera a traduir Sartre al català. Als anys seixanta 
també s’havien acumulat la majoria de les seves versions. La primera, Els 
mots (la penetrant evocació de la infantesa de l’autor), havia aparegut en 
francès el 1963 i el 1965 ja sortia a llum en llengua catalana, a cura de Josep 
Maria Corredor. Un any després, el 1966, Ramon Xuriguera en traduí la 
primera novel•la, del 1938, La nàusea (paral•lelament acostà per primera 
vegada Simone de Beauvoir, amb Una mort molt dolça, el seu darrer llibre). 
Després vingueren quatre assaigs, de plantejaments diversos, cap dels 
quals no és considerat capital en el conjunt de l’obra de Sartre: el 1967, 
Reflexions sobre la qüestió jueva, per Ramon Folch i Camarasa; el 1969, Bau-
delaire, per Bonaventura Vallespinosa, i Esbós d’una teoria de les emocions, per 
Miquel Adrover, i el 1973, Qüestions de mètode, per Carme Vilaginés. Entre-
mig, el 1969, Manuel de Pedrolo reuní en un volum les versions de sis 
peces dramàtiques. A l’últim, poc abans de la traducció de Capmany, el 
1980 Agustí Bartra traslladà El mur, les narracions amb què Sartre s’havia 
donat a conèixer el 1937.

L’antologia Fenomenologia i existencialisme (1982) formava part de la 
benemèrita col•lecció «Textos Filosòfics» de l’editorial Laia, i s’ajustava, 
formalment, a les característiques de la col•lecció, amb amplis paratextos: 
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cronologia de la vida i l’obra de l’autor, introducció i bibliografia. Proba-
blement, fou un encàrrec, en tant que «profunda coneixedora de la filo-
sofia existencialista» (Roig, 1986: 110), ja en la darrera etapa, quan feia 
anys que havia abandonat la traducció com a ofici. Aquest aparat traduc-
tològic, tan complet, deixa entreveure l’afinitat de la traductora amb el 
pensament sartrià. Com també, és clar, la selecció dels textos, entre un 
corpus força extens: hi prevalen els d’«el primer Sartre», encapçalats per 
L’existencialisme és un humanisme, del 1946, «llibret que esdevé una cosa 
així com el catecisme de la nova filosofia» (1982: 26). En l’extensa intro-
ducció entremesclava el recorregut biogràfic de l’autor amb l’exposició 
d’alguns dels seus plantejaments fonamentals, en un estil molt àgil, que, 
com en el cas de Vernet, permetia percebre la narradora; en un to a mig 
camí de l’erudició i la divulgació, s’adreçava al «lector normal» (1982: 33), 
al públic relativament ampli interessat per l’obra d’un dels pensadors 
més influents del segle xx. 

Després de molts anys, Maria Aurèlia Capmany tornava als orígens, 
als estudis universitaris, abandonats en acabar la carrera i no acceptar de 
romandre com a ajudant d’una càtedra. Endemés, contribuïa a la norma-
lització del llenguatge filosòfic català, conscient de la responsabilitat del 
seu paper mediador: «el traductor [...] deja en la traducción el sello de su 
capacidad creativa» (Capmany, 1982: 97).

*

Nascuda el mateix any que Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Abelló i 
Soler (Tarragona, 1918) també es va donar a conèixer com a traductora als 
anys seixanta, per bé que les seves versions més celebrades són publica-
des a partir dels noranta. La seva llarga vida li ha permès de ser testimoni 
de circumstàncies històriques tan decisives com la República, la guerra, 
l’exili, el franquisme i el restabliment del sistema parlamentari. 

Li agrada explicar que va aprendre a llegir en anglès, a sis anys, a Lon-
dres, on va viure de criatura a causa de la feina itinerant del seu pare, engi-
nyer naval. «Va ser una immersió completa» (Godayol, 2012a: 80), que li 
va atorgar una «educació força bilingüe» (Carné, 2007: 189) i que li ha ser-
vit per a dominar la llengua apresa gairebé com si no ho fos. Va comen-
çar filosofia i lletres en plena guerra, de manera que només en va poder 
seguir un curs, amb mestres i traductors tan insignes com Joan Mascaró o 
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Carles Riba. Mentrestant, al carrer, feia d’intèrpret de les Brigades Inter-
nacionals. El 1939 va seguir les passes del seu pare de l’expatriació, que els 
va dur a França (uns quants mesos), a Anglaterra (un any i mig) i a Xile 
(vint anys). A tot arreu va treballar fent ús dels seus coneixements lin-
güístics: a Londres, en un comitè d’ajuda d’estudiants i, a Xile, en com-
panyies comercials, al consolat nord-americà de Valparaíso i com a pro-
fessora d’anglès. De manera privada, va començar a escriure poesia i a 
traduir (per exemple, algun capítol d’El mar, de Blai Bonet, a l’anglès). 
No va ser fins després de tornar a Catalunya, el 1960, que va publicar el 
primer llibre, Vida diària (1963), i les primeres traduccions. Darrere d’al-
guns encàrrecs en castellà, el 1965 van sortir en català Un gat al colomar, 
d’Agatha Christie, i Sota la xarxa, d’Iris Murdoch (de la mateixa autora i de 
la mateixa època es conserva inèdita la novel•la La mar, la mar..., sol•licitada 
per Joan Oliver per a Proa).

Aquesta embranzida literària va patir una frenada perquè «quan vaig 
començar a traduir vaig veure que seria molt difícil de compaginar la 
feina de casa i dels fills amb la feina de traducció», la qual no oferia «ni 
estabilitat ni continuïtat» (Carné, 2007: 186). S’aturava, doncs, la carrera 
d’una traductora vocacional que hauria volgut esdevenir professional. A 
partir d’aleshores el coneixement de l’anglès li va valer per a fer classes 
d’aquesta llengua, abans i després d’obtenir el títol de filologia anglesa, 
el 1975. Entremig, tampoc no havia donat a conèixer cap altre recull de 
poemes, fins al 1981, amb Vida diària. Paraules no dites. A partir dels vuitanta, 
amb la jubilació, els llibres originals i traduïts s’han succeït. El contacte 
amb la literatura anglosaxona i, sobretot, l’afinitat amb algunes poetes 
la va empènyer a anostrar-les. Fruit d’aquesta comesa són les versions 
d’Arbres d’hivern (1985), Tres dones (1993), Ariel (1994) i Sóc vertical. Obra poè-
tica 1960–1963 (2006) de Sylvia Plath, l’antologia bilingüe Cares a la finestra. 
Vint dones poetes de parla anglesa del segle xx (1993), Atles d’un món difícil (1994) 
d’Adrienne Rich i Com ella. Poemes escollits (1960–1965) (2011) d’Anne Sexton.

La poesia de Sylvia Plath, descoberta als anys setanta, li va fer de mirall 
i li va servir d’esperó: «per primera vegada a la vida, vaig veure una per-
sona que escrivia com jo, millor que jo però com jo» (Godayol, 2012a: 86). 
No s’hi va conformar i va endinsar-se en l’obra d’altres poetes anglòfo-
nes coetànies, d’algunes de les quals no ha ocultat mai que se sent molt 
a prop: «hi ha tres poetes de parla anglesa [...] amb les quals m’identi-
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fico completament: Sylvia Plath, Anne Sexton i Adrienne Rich» (Godayol, 
2012a: 86). Aquesta comunió amb l’obra «aliena», aquest desig o necessi-
tat d’apropiar-se-la i de fer-se la seva desdibuixa els límits entre obra «ori-
ginal» i obra «traduïda» a favor de la construcció d’un artefacte literari 
reeixit, tant se val d’on provingui: «l’obra traductiva de Montserrat Abe-
lló no és extrínseca, superposada o juxtaposada a l’obra poètica. Forma 
part de la seva obra d’escriptora com un tot» (Torrents, 13: 101).

D’altra banda, Abelló ha reivindicat la conveniència d’introduir 
models literaris femenins en la tradició catalana, d’èpoques, llengües i 
tendències diferents, a fi de mitigar l’orfenesa secular i, de retruc, d’ofe-
rir una altra poesia «femenina»: «volia lluitar contra la imatge que tenia 
la poesia feta per dones a les antologies: la poca que hi sortia sempre era 
més aviat carrinclona» (Carné, 2007: 190). Cares a la finestra obeïa a aquests 
propòsits. Donava a conèixer per primera vegada en català una mostra de 
vint poetes d’expressió anglesa del segle xx, per ordre cronològic de nai-
xença, des de Stevie Smith (1902–1971) fins a Rhea Tregebov (1953). Tan 
sols cinc eren més grans que ella (Stevie Smith, Dorothy Livesay, May Sar-
ton, Muriel Rukeyser i Gwendolyn Brooks); cinc més havien nascut en 
la dècada dels vint (Denise Levertoy, Carolyn Kizer, Elisabeth Jennings, 
Anne Sexton i Adrienne Rich); sis, en la dels trenta (Elaine Feinstein, 
Sylvia Plath, Anne Stevenson, Fleur Adcock, Marge Piercy i Margaret 
Atwood); tres, en la dels quaranta (Susan Griffin, Alice Walker i Penelope 
Shuttle), i, una, en la de dels cinquanta (Rhea Tregebov). Aquesta darrera, 
segons que confessava en el pròleg, hi havia entrat en substitució d’Eli-
sabeth Bishop, de l’obra de la qual no havia pogut obtenir els drets. Totes 
eren inèdites en català, fora de Marya Zaturrenska, que havia estat tra-
duï da per Agustí Bartra a Una antologia de la lírica nord-americana (1951), i 
de Sylvia Plath, que havia traduït ella mateixa. 

Montserrat Abelló va seleccionar cinc o sis poemes de cadascuna de 
les vint poetes (en total, 109) i va encapçalar-los amb una nota biogrà-
fica, d’extensió variable en funció de la trajectòria o de la sintonia per-
sonal, complementada al final amb algunes pinzellades sobre els trets 
principals de la seva obra. Alguns es repetien i esdevenien eixos comuns: 
«l’aferrissada recerca de les pròpies arrels», una «força [...] de dona» i la 
«tendresa», la qual «per a mi, és una de les més destacades característi-
ques de gran part d’aquesta poesia, reveladora de moltes diferents mane-
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res d’estimar i de veure la vida» (1992: 15–16). Com dèiem de bon comença-
ment, la tria es regia per les preferències de l’antòloga, per la seva manera 
de concebre la poesia i de plasmar-la. En suma, provava de reconèixer la 
seva pròpia veu en la veu de les altres «llunyanes», i, catalanitzant-les, 
s’hi expressava, d’una manera anàloga a com ho feia en els poemes «origi-
nals» que signava. Per això, llegim les seves traduccions com una «cons-
trucció poètica d’una naturalitat punyent en la nostra llengua» (Parce-
risas, 2009: 103) i, per això, Carres a la finestra «resulta un llibre unitari, 
perquè és nascut del centre de la poesia viscuda» (Torrents, 2006: 101).

*

Al costat d’aquests noms insignes, en la dècada dels seixanta altres tra-
ductores no tan conegudes per raons literàries van contribuir a la rela-
tiva regularització de l’ofici. Johanna Givanel i Pascual (Barcelona, 1907–
1989) hi ocupa un lloc preferent. Després de seguir els estudis primaris i 
de comerç a l’escola francesa Ferdinand de Lesseps, va treballar de secre-
tària, fins que el 1937 va casar-se amb el periodista Joaquim Ventalló, el 
popular traductor de les aventures de Tintín. Es van exiliar a París fins al 
1943. A partir d’aleshores, per guanyar-se la vida, va començar a traduir 
al català i al castellà tota mena de llibres literaris, tècnics i divulgatius, 
fins a més d’un centenar de títols (a part d’una gran quantitat d’estudis, 
informes i textos utilitaris per a empreses diverses). Com a llengües de 
partida, predomina el francès; després, l’anglès i l’italià, amb què ja de 
gran, als anys cinquanta, va obtenir la llicenciatura de filologia. L’assaig 
pedagògic (Jacqueline Dana, Paulette Evatard, Gaston i Marie-Françoise 
Falisse o Jacques Leclerc) es combina amb la narrativa d’èxit (Giovanni 
Papini o Morris West), la novel•la negra (Agatha Christie o Ian Fleming), 
la literatura juvenil (Enid Blyton o Johanna Spyri) o els còmics (Berck o 
Franquin). Com a membre d’una família coercida pel franquisme, Giva-
nel sempre va traduir per guanyar-se la vida, amb el rigor propi de qui, en 
cada encàrrec, s’hi juga el futur, i amb la solvència de qui, de la majoria 
dels encàrrecs, en gaudeix. 

Per la porta de la literatura infantil i juvenil es va poder escolar la feina 
d’algunes traductores, tal vegada proveïda per la tradicional associació 
entre la condició femenina i la pedagogia. Rosa Elias i Cornet (Barcelona, 
1913–2005), traductora professional expatriada a Nova York, en fou una 
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pionera. Filla de l’escriptor, pintor i caricaturista Feliu Elias (o Apa o Joan 
Sacs), secretària del president Francesc Macià, en un interludi de l’exili va 
fer-se càrrec de les primeres traduccions de Jules Verne al català, publi-
cades a la precursora col•lecció «Sant Jordi» de l’editorial de Miquel Ari-
many: La volta al món en vuitanta dies (1958), Viatge al centre de la terra (1959) 
i De la terra a la lluna (1961). La col•lecció fou interdita per odre governa-
tiva i, l’activitat d’Elias, cessada. L’escriptora, periodista i bibliotecària 
Aurora Díaz-Plaja i Contestí (Barcelona, 1913–2003) tenia una vincula-
ció més estreta amb la mainada. Autora de diverses guies de lectura i de 
manuals d’organització de les biblioteques, capdavantera en la crítica 
de llibres infantils, va escriure una cinquantena d’obres per als lectors 
joves i, a partir del 1970, en va reescriure unes quantes de procedències 
diverses: Entremesos, de Cervantes, o La feréstega domada i El somni d’una 
nit d’estiu, de Shakespeare. Similar és la trajectòria d’Eulàlia Valeri i Fer-
ret (Barcelona, 1936), mestra i bibliotecària, poeta i narradora. Ha publi-
cat nombroses obres de literatura infantil, moltes de les quals són breus 
adaptacions de la tradició catalana i d’autors clàssics estrangers: Isop, La 
Fontaine, Charles Perrault, H. C. Andersen o els germans Grimm. Com a 
traductora, va estrenar-se el 1969 amb el primer llibre gallec infantil de 
la postguerra, Com és de rica la mar?, de Xohana Torres Fernández, publicat 
al mateix temps en basc, castellà i català. Després ha donat a conèixer la 
producció d’altres escriptors gallecs i francesos. Núria Tubau i Jordi (Bar-
celona, 1931) ha estat lligada al món del teatre per a la quitxalla, en tant 
que autora, actriu i educadora, en part gràcies als memorables cicles de 
Teatre per a Nois i Noies de Cavall Fort. Això explica que, després d’haver 
vist impresa la primera traducció el 1968 (L’estany perdut, de L. N. Lavolle), 
algunes altres encara restin inèdites. 

Unes quantes traductores van beneficiar-se de l’empenta dels llibres 
d’espiritualitat, a redós de l’efervescència suscitada pel Concili Vaticà II, 
per la revolució hippie o per l’arribada de la literatura oriental i pseudo-
orien tal. Hermínia Grau i Aymà (Barcelona, 1897–1982), que signava Her-
mínia Grau de Duran (com a muller de l’historiador Agustí Duran i San-
pere), va acostar força obres de temàtica religiosa i filosòfica, amb noms 
capdavanters com Thomas Merton, Pierre Teilhard de Chardin o Simone 
Weil. La poeta Isabel Solsona i Duran (Cervera, 1913), coneguda amb el 
nom d’Isabel Solsona de Riu, també va traslladar dos títols de Teilhard de 
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Chardin; un dels més celebrats, El fenomen humà, inaugurava la «Biblio-
teca Bàsica de Cultura Contemporània», el 1965. De l’anglès i del francès, 
Solsona va reescriure tres contes infantils, per a la mateixa editorial, Edi-
cions 62. En la mateixa línia, M. Teresa Bial i Massons (Barcelona, 1921) va 
traduir set obres assagístiques per a l’editorial Estela entre 1964 i 1967 (a 
més d’alguna altra al castellà), entre les quals destaquen dos volums del 
famós Diari del Concili d’Yves Congar. 

El 1968 Hermínia Grau va enllestir la primera part d’un assaig que 
havia fet forrolla i que aleshores ja era un clàssic contemporani, El segon 
sexe, de Simone de Beauvoir. La segona part va anar a càrrec de la psicò-
loga Carme Vilaginés i Ortet (Barcelona, 1935). En les seves traduccions 
del francès, aparegudes entre 1965 i 1973 a Edicions 62, Vilaginés ha alter-
nat els estudis filosòfics i històrics amb la prosa de ficció: ha passat de 
les novel•les policíaques de Sébastien Japrisot i Georges Simenon (amb 
quatre títols) a assaigs de Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre. D’una 
manera tan efímera com reeixida, la professora Hortènsia Curell i Sunyol 
(el Masnou, 1923 – Barcelona, 2005), llicenciada en filologia romànica els 
anys quaranta i adepta de la resistència cultural, després d’una estada  
de dos anys a Anglaterra va especialitzar-se en la traducció de narrativa 
de l’escola del sud nord-americana: Altres veus, altres àmbits (1966), de Tru-
man Capote, i Rèquiem per a una monja (1967), de William Faulkner. 

Altres versions de l’època van sorgir a recer de l’activitat acadèmica 
de les traductores. Així, la historiadora Eulàlia Duran i Grau (Barcelona, 
1934), filla d’Hermínia Grau, especialista en la cultura catalana moderna, 
del 1964 al 1968 va publicar en català els quatre volums de Catalunya dins 
l’Espanya moderna, de Pierre Vilar, de qui després ha traslladat tres títols 
més. Helena Vidal i Fernández (Moscou, 1946) va viure a Moscou fins 
al 1957, a causa de l’exili dels pares (el traductor August Vidal). Durant 
l’etapa d’estudiant universitària va difondre dues obres de Gorki: Els bai-
xos fons i Caminant pel món. Als anys vuitanta va confeccionar una antolo-
gia de poesia russa. I ja en el segon mil•lenni, ha traduït dos títols de Puix-
kin o un parell de seleccions de poemes d’Óssip Mandelstam. La feina 
com a professora universitària, l’ha empès a elaborar material per a la 
docència, com un manual de Traducció del rus (2000). 
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3.5 Soliues

Esyllt T. Lawrence (Morriston, País de Gal•les, 1917–1995) era gal•lesa i 
n’exercia, tan lingüísticament com política. Havia tingut el privilegi 
(sobretot, per a una noia) de llicenciar-se a Cambridge, el 1940, en llengües 
modernes (alemany i francès) i hi havia vist, per exemple, Virginia Woolf. 
El 1941 va traslladar-se a Mèxic, on va conèixer l’escriptor Lluís Ferran de 
Pol i va entrar en contacte amb la cultura catalana. A Mèxic va treballar 
al servei diplomàtic, va col•laborar a El Nacional i el 1944 va doctorar-se 
amb una tesi sobre Federico García Lorca, un dels primers estudis globals 
sobre el poeta. Des que el 1948 es va instal•lar a Arenys de Mar, va empren-
dre nombroses iniciatives per tal d’agermanar el País de Gal•les i els Països 
Catalans, entre les quals sobresurt la redacció d’una setantena d’articles 
que concerneixen Gal•les de la Gran Enciclopèdia Catalana. De tota manera, 
per fer bullir l’olla, al llarg de la dècada dels seixanta també va haver de fer 
front a un seguit d’activitats més o menys anònimes: desenes d’informes 
de novel•les angleses per a l’editorial Vergara, unes quantes traduccions 
de novel•les angleses i franceses per a Plaza & Janés i una quarantena de 
traduccions de guies turístiques de ciutats espanyoles del castellà a l’an-
glès per a Planeta (en aquest cas, oculta rere el pseudònim de Betty Morris). 
Els anys setanta va canviar aquestes tasques editorials per fer d’ajudant 
del seu marit, Ferran de Pol, al seu despatx d’advocat, fins a la jubilació. 

Les seves traduccions del català al gal•les i del gal•lès al català poden 
considerar-se vocacionals i, en darrera instància, una «eina política» 
d’una de les escasses persones capacitades per a actuar de «guia cultural» 
i per a establir «ponts entre els dos mons perquè tots dos se’n beneficia-
ren» (Garcia Raffi i Manuel Cuenca, 2007: 216). En el primer sentit, va 
traslladar-hi una selecció de rondalles i llegendes catalanes (1991) i Abans 
de l’alba (1994) de Lluís Ferran de Pol. En el segon, el 1962 la peça teatral 
La corda el penjat, de Saunders Lewis (en col•laboració amb Ferran de Pol), 
i el 1985 la novel•la La masia del turó, de Tegla Davies. Totes dues anaven 
precedides d’unes breus introduccions a la literatura gal•lesa incitadores. 

El pròleg de La masia del turó comença amb aquestes paraules, caracte-
rístiques del to abrandat, punyent i vindicatiu del text: «Nosaltres, els 
gal•lesos, tenim la desgràcia —comuna a totes les nacions sense estat—,  
de ser poc o mal coneguts, o, encara pitjor, ignorats, fins i tot per nacions 
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en una situació, si no igual, semblant a la nostra, com és ara Catalunya». 
Conscient del seu paper d’ambaixadora, la traductora afegia que, per 
aquesta raó, es veia obligada a explicar «el fons històric i social d’aquesta 
novel•la» (1985: 13). Abans, però, feia quatre pinzellades de l’evolució de la 
llengua i de la literatura gal•lesa. En la segona part se centrava, en efecte, 
en les circumstàncies —l’anomenada Guerra del Delme— que servien de 
teló de fons de la trama novel•lesca, alhora que n’oferia algunes claus. Per 
a fer-les ben comprensibles, recorria a paral•lelismes amb referents cata-
lans, com l’obra de Víctor Català, si bé advertia que el de Tegla Davies és 
«un teló de fons força més suau» (1985: 17).

Quant a la traducció, tant al pròleg com a la nota que el precedeix, 
Lawrence justificava que, «contra el meu costum» (1985: 16), s’havia incli-
nat per traduir els topònims i, específicament, els llargs noms dels masos 
que apareixen tan sovint a la novel•la per dues raons: d’una banda, per no 
dificultar-ne la lectura i, de l’altra, per no perdre un tret essencial del país. 
A fi de pal•liar els efectes de la decisió, al final del llibre incloïa una llista 
dels noms gal•lesos originals.

*

Felícia Fuster i Viladecans (Barcelona, 1921 – París, 2012), només tres anys 
més jove que Abelló i Capmany, pertany a la mateixa generació, si bé la 
seva obra original i traduïda és molt més tardana: no va esclatar fins als 
anys vuitanta, quan ja passava dels seixanta. Com Abelló, també va viure 
expatriada, però diguem-ne que de manera voluntària, la qual cosa va 
contribuir a forjar-se una trajectòria molt personal, al marge dels grups 
i de les modes.

Havia nascut a la Barceloneta, en el si d’un entorn i d’una família 
menestrals. Va ser alumna de l’Escola Massana i de Llotja, on va fer estu-
dis superiors. El 1951, a la ratlla de trenta anys, va decidir de provar sort 
a París, ciutat que li oferia moltes més possibilitats de formació i de con-
solidació com a artista plàstica que no pas la Barcelona isolada de la post-
guerra. S’hi va autoexiliar, com ho va fer Josep Palau i Fabre. Però ella 
no va tornar-ne mai més. En paraules de Maria-Mercè Marçal, va prefe-
rir «un espai voluntàriament solitari enmig de gent que parla una altra 
llengua» (Fuster, 2010: 492). En aquest espai, després d’anys d’observació 
i d’estudi, va pintar i va escriure sense treva. «Tard, però no pas a deshora» 
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(títol del pròleg de Marçal al primer llibre de Fuster), va publicar les obres 
següents: Una cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils (1984), Aquelles cordes del 
vent (1987), I encara (1987), Versió original (1996), Sorra de temps absent (1998) 
i Postals no escrites (2001).

Just després d’haver sortit a llum el primer recull de poemes, el 1985, 
en plena febre creadora, va fer un viatge al Japó que ella mateixa qualifi-
cava d’«iniciàtic» (Fuster, 2010: 13). Segons Lluïsa Julià, «a partir d’aquell 
moment el seu llenguatge poètic fa un gir decisiu. [...] La seva poesia 
s’orien talitza», en un assaig de «via inèdita —possible?— de diàleg entre 
Orient i Occident» (Fuster, 2010: 14 i 18). Aquell mateix 1985 veia impresa 
la seva primera i única traducció de narrativa: la novel•la Obra negra, de 
Marguerite Yourcenar. Tan sols tres anys després, el 1988, donava a co -
nèixer l’antologia Poesia japonesa contemporània, traduïda conjunta-
ment amb Naoyuki Sawada. I tres anys més tard, el 1991, va col•laborar 
amb Nao Sawada en la versió al japonès de l’antologia Poesia catalana  
contemporània. 

La descoberta de la cultura nipona va trasbalsar fecundament Felícia 
Fuster, fins al punt d’induir-la a introduir-se en la llengua llunyana. Per 
això, en conrear la tanka i l’haikú en els llibres de poesia propis, «s’aparta 
de la tradició catalana i fa que predecessors com Riba, Espriu o Bartra 
semblin turistes literaris», mentre que les seves adaptacions estròfiques, 
segons Sam Abrams, «s’acosten més al veritable esperit de l’original japo-
nès» (Fuster, 2010: 511). En el seu segon llibre, Aquelles cordes del vent, Fran-
cesc Parcerisas ja hi observava «un afany original d’investigació» (Fuster, 
2010: 499) del llenguatge poètic com a via d’expressió i, potser encara més, 
com a via de coneixement. Va satisfer aquest afany en topar amb l’escrip-
tura japonesa, la qual interessava tant a la pintora com a la poeta, atès 
que, en tant que «objecte» visual, «permet la recerca gràfica en el poema» 
(1988: 7), com remarcava en el pròleg, i la participació activa i personal en 
la seva interpretació.

És evident que hauria pogut «investigar» a partir de la tradició clàs-
sica japonesa, la que havia fet forrolla en les lletres catalanes des de les 
primeres apropiacions de Carles Riba, i que havia arribat per via interpo-
sada, «generalment a través de traduccions angleses» (1988: 7). Va triar, 
en canvi, la «contemporània» i fins la coetània del segle xx: 58 composi-
cions datades entre 1911 i 1987 (l’antologia, recordem-ho, va aparèixer el 
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1988), corresponents a 49 poetes (nascuts entre 1883 i 1954), de manera 
que la majoria hi són representats amb un sol poema. Els va agrupar en 
deu apartats, segons la cronologia i les tendències literàries, i al final va 
oferir unes notes biogràfiques de cadascun, amb una breu caracterització 
temàtica i estilística de la seva obra. 

A diferència dels motlles i motius establerts en la poesia japonesa ante-
rior, l’actual adopta el vers lliure i s’endinsa en «els sentiments en tant 
que manifestació d’una individualitat» (1988: 8). La sintonia personal 
amb l’expressió d’aquestes individualitats devia condicionar la selecció. 
La qual cosa no s’ocultava en abordar el procés de transvasament: «tra-
ducció que hem volgut tan fidel com ens ha estat possible, intentant iden-
tificar-nos amb l’esperit dels textos» (1988:11). Hauria pogut fer altrament 
una intèrpret no «especialista» en la cultura originària (ni que tingués el 
suport d’un coneixedor «nadiu»)? El que hi havia descobert, en aquella 
poesia coetània llunyana, era «una nova manera de mirar les coses i de 
viure-les» i una colla de veus que, si fa no fa com ella mateixa, «escriuen, 
per damunt de tot, amb la pròpia experiència» (Fuster, 1988: 136 i 141). Al 
capdavall, Felícia Fuster —com Montserrat Abelló— va escollir, entre un 
vast corpus poètic, els textos que més s’avenien als seus gustos, interessos 
i necessitats expressives, des d’una perspectiva més «literària» que no pas 
«històrica». La poeta traductora va imposar-se.

*

Semblantment ho va fer Maria Àngels Anglada i d’Abadal (Vic, 1930 – 
 Figueres, 1999) en traduir Les germanes de Safo (1983). Havent estudiat filo-
logia clàssica a la Universitat de Barcelona (amb la qualificació de premi 
extraordinari), va dedicar-se durant anys a l’ensenyament i a la vida fami-
liar i no va començar a publicar el gruix de la seva obra poètica, narra-
tiva, assagística i traductora fins als anys vuitanta. Expressada en diver-
sos gèneres, tota manté una unitat i una coherència singulars. Al costat 
de la pruïja per fer reviure la bellesa i les ensenyances del món grecollatí, 
hi plana un interès recurrent en «les víctimes, especialment en les dones 
i els poetes, amb la intenció de donar veu i valor a unes vides silenciades» 
(Julià, 2007: 96).

Anglada va triar a consciència les obres que va traduir. Va estrenar-se 
amb Les germanes de Safo. Antologia de poetes hel•lenístiques (1983). Després van 
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venir els Epigrames de Meleagre de Gàdara (1993), poeta grec del segle i 
d’obra sensual i directa a qui va anomenar «el primer trenador de gar-
landes» perquè sembla que va ser el fundador de la forma de l’antologia. 
Totes dues obres reflecteixen la vida quotidiana de l’antiguitat clàssica, la 
feina i el lleure, la concreció de l’amor i la mort, la passió i el desig. Entre-
mig, el 1987 va traslladar al català l’única novel•la —escrita en castellà— 
del figuerenc Abdó Terradas, L’esplanada, amb afany de donar a conèixer 
un testimoni literari i social de la comarca on ella s’havia establert. Final-
ment, el 2000 va sortir a llum, amb la col•laboració de Maria Ohannesian, 
la versió de Terra porpra i altres poemes, una petita mostra poètica de l’intel-
lectual armeni Daniel Varujan, assassinat el 1915, en el genocidi en què 
Anglada va basar-se en la seva última novel•la, Quadern d’aram (1997). A 
més d’aquestes quatre traduccions, va fer de torsimany en els llibres de 
viatges Paisatge amb poetes (1988) i Paradís amb poetes (1993), en els quals es 
va valer de la poesia per a resseguir alguns camins de les geografies grega 
i italiana, com també en l’antologia Retalls de la vida a Grècia i a Roma (1997), 
en què va escollir fragments de cinc escriptors llatins (Pal•ladi, Plini el 
Jove, Ovidi, Horaci i Plaute) i cinc de grecs (l’Antologia Palatina, Herodes, 
Xenofont, Lísias i Homer) i els va contextualitzar. En els tres casos va tra-
duir ella mateixa quan, dels textos seleccionats, no n’existia cap versió 
catalana; si ja n’hi havia alguna, se’n servia i difonia la labor dels traduc-
tors que l’havien precedida. 

Les germanes de Safo, una antologia de la famosa Antologia Palatina, es 
divideix en tres parts diferenciades: la primera, aplega els quaranta epi-
grames de les poetes (Ànite de Tegea, Erinna de Telos, Mero de Bizanci 
i Nossis de Locres); la segona, una mostra de catorze composicions que 
reflecteixen «la consideració dels grecs per les seves poetes» (dedicats a 
Safo, Erinna i Filenis), i, la tercera, una tria de cinquanta-nou poemes que 
il•luminen sobre «la vida quotidiana de les dones», ordenada temàtica-
ment (infantesa, feina, amor...), de compatriotes grecs, poetes i estudio-
sos (Agatias, Andrònic, Antípater, Àrquias d’Antioquia, Asclepíades de 
Samos, Cal•límac, Crinàgoras, Diodor, Dioscòrides, Díotim, Escrió, Hèdil, 
Hegesip, Filodem de Gàdara, Julià, Leònidas de Tarent, Marcus Argentà-
rius, Meleagre de Gàdara, Nicarc, Pal•ladas, Pancrates, Paulus Silentiarius, 
Perses, Pinytos, Rufí, Túl•lius Laurea i Teòcrit de Siracusa). Mentre que, 
de les germanes de Safo i dels elogis que van merèixer, en va traduir ínte-
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grament l’escassa producció que se’n conserva, en la tercera part «la tria 
és feta amb un desig il•lustratiu, però naturalment també hi ha intervin-
gut el factor estètic i la simpatia per a algun autor concret, com és el cas 
de Meleagre de Gàdara» (1983: xl), pel qual aleshores —una dècada abans 
d’anostrar-lo extensament— ja professava predilecció. El volum es clou 
amb una relació de notes explicatives de noms o conceptes que poden 
resultar obscurs per al lector no especialitzat i amb unes breus biografies 
de cadascun dels poetes escollits en la segona i la tercera part.

En un poema propi ofert, precisament, a «Les germanes de Safo (A l’es-
til de Meleagre)», Anglada va sintetitzar el món, casolà i virolat, que l’an-
tologia presenta:

No hi trobareu ni reis ni estrategues amics de la guerra
ni a sales de riques columnes us obre les portes,
ans a cases petites i blanques, amb déus compartívols: 
hi teixeixen les noies i filen la llana, 
dones pareixen amb crits i Àrtemis invoquen.
Veureu cortesanes gentils que reben els homes
amb música i flors i que ploren en veure insidioses 
senyals del temps en el rostre i argent als cabells. 
Sentireu plànyer les mares que llurs fills enterren, 
infants que enyoren joguines o xiques bestioles 
(Anglada, 2009: 79–80).

Deixant de banda l’obra de Safo (traslladada el 1973 per Manuel 
Balasch), de Les germanes de Safo fins aleshores només havien estat tra duïts 
els dos epigrames de Cal•límac (per Pere Villalba, el 1979), de manera que 
Anglada va acostar els altres cent onze poemes. Ho va fer partint dels tex-
tos fixats per les col•leccions de clàssics angleses i franceses més solvents. 
L’escriptora traductora també havia tingut en compte les versions de pre-
decessors tan destacats com Salvatore Quasimodo i Marguerite Yource-
nar. En qualsevol cas, indicava que s’havia guiat pel criteri de la literali-
tat «en tot allò que m’ha semblat possible» (1983: xxxix). Quant a la seva 
intervenció, es manifestava tan discreta com dècades enrere hi havien 
volgut aparèixer Montoriol o Salvà, sense excessives pretensions creati-
ves: «Conec les limitacions de tota traducció però especialment les meves, 
i per això no he cercat de reproduir en català el dístic elegíac en un gènere 
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tan condensat com és l’epigrama; ara, he donat un ritme als versos, per 
provar de reflectir una boirosa imatge, sé prou bé que llunyana i entelada, 
de la graciosa música original» (1983: xxxix–xl).

L’extensa introducció de Les germanes de Safo és un documentat exem-
ple de divulgació genealògica. Com apunta Anglada parafrasejant Vir-
ginia Woolf, referint-se a les escriptores contemporànies, «cadascuna 
és una hereva, però alhora una innovadora» (1983: x). En tractar-se de la 
primera generació de poetes líriques de la nostra tradició, la recuperació 
de la seva herència justifica de sobres l’empresa de traduir-les. I perquè 
el llegat circuli, la recopiladora defuig el punt de vista de l’alta erudició 
(tot i que parteix de bases molt sòlides) i adreça la seva tasca («feta per 
plaer», recordem-ho) «a les lectores i als lectors corrents» (1983: ix). Altra-
ment dit, Les germanes de Safo s’insereix en la neulida pràctica de «les obres 
que malden per superar l’abisme entre l’àrid domini tècnic i un possible 
públic normal» (Pòrtulas, 1984: 99). El propòsit d’Anglada, explícit des 
del primer paràgraf, és encomanar el gaudi experimentat des de fa anys 
per «un món llunyà i alhora acostat al nostre» (1983: ix). Aquest anhel 
d’atansament i de correlació es percep en tot l’estudi introductori: la 
voluntat pedagògica d’establir comparacions i paral•lelismes entre els dos 
mons i de subratllar la vigència de l’antic, d’atorgar-li una nova vida, en 
darrera instància. Per aconseguir-ho, no defuig recórrer a comentaris de 
l’actualitat, a referències personals i a restitucions temporals i espa cials 
figurades: «un passeig per les ruïnes de la ciutat antiga és encara abelli-
dor [...] i amb una mica d’imaginació podem reconstruir els escenaris de 
la vida de Nossis» (1983: xxix). Traduint-ne els poemes que ens n’han 
pervingut, la «reconstrucció» d’Anglada va esdevenir obra de «construc-
ció», obra nova per a les lletres catalanes.

3.6 Polígrafes 

L’empenta traductora dels anys seixanta, tan ambiciosa quantitati-
vament i qualitativa, va quedar travada en sec en començar la dècada 
següent, per culpa d’una frenada editorial (de fet, per culpa d’una forta 
crisi econòmica d’abast general). Consegüentment, a les traductores, de 
nou se’ls va reservar un espai molt reduït, en tant que hi havia més oferta 
que demanda d’obres foranes. 
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Així doncs, fins als anys vuitanta no irromp una nova generació, la 
qual, definitivament, té accés a un mercat «professional», en la pro-
porció que s’aferma i s’enforteix la indústria del llibre català. Hi contri- 
bueix decisivament, a part de la consolidació d’un sistema polític i cultu-
ral estable, la creació de noves col•leccions que s’alimenten de textos tra-
duïts, en una nova línia expansiva de suplència de mancances flagrants, 
com «Les Millors Obres de la Literatura Universal» (1981), «Textos Filosò-
fics» (1981), «Clàssics del Pensament Modern» (1982), «Clàssics Moderns» 
(1985) o «Les Millors Obres de la Literatura Universal. Segle xx» (1986). 
La literatura infantil i juvenil, amb un nou públic escolar, també experi-
menta un gran auge. Marta Pessarrodona comentava aquesta nova eclo-
sió de traduccions amb un exemple eloqüent: «no és gens estrany, doncs, 
que un autor desconegut en llengua catalana com era el cas de Henry 
James en arribar 1985, ja estigui a la nostra disposició en cinc títols», per 
la qual cosa concloïa que «ja no es pot parlar d’una mitja dotzena de tra-
ductors, sinó de dotzenes» (Pessarrodona, 1986: 31). 

D’aquesta manera s’explica que aleshores aflorin algunes traductores 
ja relativament grans que no havien tingut l’oportunitat de treballar en 
la llengua pròpia i que ho havien fet molt en castellà, la llengua de cul-
tura per a una generació molt àmplia. Bona part de les versions catalanes 
de Montserrat Solanas i Mata (Barcelona, 1926–2009), publicades a partir 
del 1986, foren de títols de literatura infantil i juvenil, per a diverses edi-
torials, i de novel•la policíaca, per a la col•lecció «Seleccions de la Cua de 
Palla». Roser Berdagué i Costa (Montcada i Reixac, 1929) ha traduït cap 
a tres-cents títols al castellà de múltiples disciplines. Al català ha tras-
lladat una quarantena d’obres d’origen divers: Dickens, Poe, Melville o 
Wilkie Collins, entre els autors més destacats. L’any 2009 el Ministeri de 
Cultura li va concedir el Premi Nacional de Traducció en reconeixement 
de la seva trajectòria. 

El cas de Vimala Devi (Goa, 1932), pseudònim de Teresa de la Piedad 
Baptista Almeida, presenta algunes peculiaritats. Escriptora portuguesa 
d’origen indi, resident a Barcelona des dels anys setanta, ha publicat lli-
bres en portuguès, català, castellà i esperanto. Amb el seu marit, Manuel 
de Seabra, és coautora del Diccionari portuguès-català (1985) i Diccionari 
català-portuguès (1989) i d’algunes traduccions. De l’anglès, i a partir del 
1986, cal destacar-ne tres novel•les d’Anita Brookner, a més d’escriptors 
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de literatura juvenil o de ciència-ficció i misteri. Del portuguès ha acos-
tat autors tan rellevants com Herberto Helder, Miguel Torga o el Llibre 
del desfici de Fernando Pessoa. També s’ha autotraduït, del portuguès al 
català.

Després de les versions pretèrites d’Anna M. de Saavedra i d’Adela M. 
Trepat, i de quaranta anys de parèntesi, els clàssics grecollatins tornaven 
a ser anostrats per traductores. La professora Carme Boyé i Parera (Sama-
lús, 1910 – Barcelona, 1999) havia fet de pont entre dues èpoques en tra-
duir, de primer, les Tristes (1965 i 1966) i, després, les Pòntiques (1984 i 1985) 
d’Ovidi, per a la Fundació Bernat Metge. D’una altra generació, Montser-
rat Jufresa i Muñoz (Barcelona, 1942), catedràtica de filologia grega a la 
Universitat de Barcelona i estudiosa del paper de la dona a l’antiguitat, va 
encarregar-se de catalanitzar els Diàlegs dels déus. Diàlegs marins (1966) de 
Llucià i les Lletres (1975) d’Epicur, per a la mateixa Fundació. Hi ha ocupat 
un lloc fonamental, a la Bernat Metge, Montserrat Ros i Ribas (Barcelona, 
1943), filla de Josep Ros i Artigues (traductor de Shelley, Maurice Baring, 
Ernest Hemingway o Katherine Mansfield en plena guerra). Deixebla de 
Miquel Dolç i Josep Vergés en l’edició i la traducció de textos grecs i lla-
tins, des del 1968 fins a la jubilació, el 2007, es va fer càrrec de la supervi-
sió de les publicacions. Ella mateixa hi va traduir les Faules (1984 i 1989) 
d’Isop i, posteriorment, la Ilíada (2005, 2007 i 2009) d’Homer. Més tar-
danament, Dolors Condom i Gratacós (Palamós, 1926) també va coope-
rar amb la Fundació Bernat Metge, amb dos volums dels Discursos (1989 i 
1995) de Ciceró i Del seu entorn (2000) de Nutili Namacià, just a partir del 
moment que havien disminuït les seves obligacions com a catedràtica de 
llatí a l’ensenyament secundari i com a professora universitària.

En l’àmbit acadèmic, algunes traductores s’han circumscrit a la rees-
criptura d’obres d’autors dels quals són especialistes. Així, Maria Àngela 
Cerdà i Surroca (Barcelona, 1930), llicenciada en filologia catalana i doc-
tora en filologia anglesa amb la tesi Els pre-rafaelites a Catalunya (1981), 
estudiosa de la incidència del moviment anglès dins la literatura cata-
lana modernista, n’ha traduït alguns títols significatius: La mà i l’ànima 
(1981), de Dante G. Rosseti, El rei del riu d’or (1986), de John Ruskin, i Fan-
tasia heroica (1996), de William Morris. Tessa Calders i Artís (Mèxic, D. F.,  
1950), professora de filologia hebrea de la Universitat de Barcelona i 
autora d’una Introducció a la llengua hebrea (1992), va traslladar el clàssic 
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El príncep i el monjo (1987), d’Abraham Ibn Hasday. Ja a la frontera del nou 
segle, cal destacar l’obra de recopilació, edició i traducció dels fragments 
que componen De quan érem o no musulmans. Textos del 716 al 1010. Continu-
ació de l’obra de J. M. Millàs i Vallicrosa (2000), de Dolors Bramon i Planes 
(Banyoles, 1943), professora de filologia semítica de la Universitat de Bar-
celona i assagística prolífica que ha centrat la seva recerca en la recons-
trucció del passat islàmic de les terres catalanoparlants.

També en aquesta dècada, la dels vuitanta, van aflorar algunes traduc-
tores de literatura infantil i juvenil, rere una creixent demanda de lec-
tures escolars. Montserrat Canyameres i Casals (Terrassa, 1934), que va 
viure fins a mitjan anys cinquanta a França a causa de l’exili del seu pare, 
l’escriptor i traductor Ferran Canyameres, del 1987 al 1994 va traslladar 
de l’anglès autors conspicus de la literatura fantàstica i la novel•la d’aven-
tures per a joves, sobretot per a la col•lecció «L’Arcà» de l’editorial Laer-
tes: Edgar Rice Burroughs, Arthur Conan Doyle, H. P. Lovecraft o Mark 
Twain. Maria Àngels Bogunyà i Carulla (Molins de Rei, 1947) ha estat pro-
lífica com a narradora i com a traductora, sobretot en la combinació caste-
llà-català, amb una trentena d’apropiacions d’àlbums il•lustrats de Jesús 
Ballaz, del 1985 fins ara; ocasionalment, ha traduït del francès i, algunes 
obres pròpies, del català al castellà. Així mateix, Teresa Duran i Armengol 
(Barcelona, 1948) es autora d’una extensa obra per a infants i joves, pre-
miada i traduïda a diverses llengües, complementada amb alguns assaigs 
sobre la literatura d’aquestes etapes vitals i articles en revistes especia-
litzades; des del 1982 ha traduït de l’anglès, del francès i de l’italià una 
altra trentena llarga de títols, entre els quals destaquen els sis del peda-
gog Gianni Rodari. Maria Lluïsa Presas i Corbella (Barcelona, 1949), pro-
fessora universitària i doctora en traducció amb una tesi sobre Problemes 
de traducció i competència traductora. Bases per a una pedagogia de la traducció 
(1996), del 1988 ençà ha traduït de l’alemany nombroses obres de litera-
tura infantil i juvenil, la majoria per a l’editorial Cruïlla. 

Als anys vuitanta altres escriptores insignes van enxarxar-se en la tra-
ducció de clàssics, antics o contemporanis.

*

Helena Valentí i Petit (Barcelona 1940–1990) va carregar un doble llast 
biogràfic: ser filla del llatinista Eduard Valentí i musa del poeta Gabriel 
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Ferrater. Va estudiar filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona. El 
1962, en obtenir el lectorat d’espanyol a Cambridge, va exiliar-se voluntà-
riament a Anglaterra, on de primer va fer classes a les universitats de Cam-
bridge i de Durham i després va buscar en la traducció el mitjà de vida. Es 
va doctorar, a Cambridge, amb una tesi sobre els germans Machado. De 
retorn a Catalunya, el 1974, va compaginar la traducció amb la narrativa. 
Va publicar el recull de contes L’amor adult (1977) i les novel•les La solitud 
d’Anna (1981), La dona errant (1986) i, pòstumament, D’esquena al mar (1991).

El 5 d’agost de 1967 Valentí comunicava a Ferrater: «T’escric sobretot 
perquè he llegit dos llibres de la Doris Lessing traduïts a la Seix. Molt mal 
traduïts, i si alguna vegada en teniu un altre m’agradaria de provar-lo de 
traduir jo, és un món que conec bastant i em faria gràcia de trobar-hi una 
mena d’equivalent» (Ferrater, 1995: 51). Aquestes paraules poden conside-
rar-se l’origen d’una versió reveladora, El cuaderno dorado (1978), i de l’ad-
miració —influència?— de la reescriptora per l’escriptora, com confessava 
ella mateixa en una entrevista de Vicent Martí: «Una autora amb qui em 
sento molt identificada és la Doris Lessing, però moltíssim... he seguit 
pas a pas el seu procés vital i creatiu i trobo que el comprenc perfectament. 
M’és molt pròxim, a més...» (Ferrater, 1995: 61). L’hi era tant, que s’ha 
afirmat que Helena Valentí va ser «una filla de Lessing» (Ibarz, 1999: 71). 
En una altra carta a Ferrater, del 3 de desembre de 1965, Valentí explicava: 
«Fa tres dies vaig rebre la novel•la per a traduir que no penso pas traduir-la 
perquè els dos capítols que he llegit m’han semblat repugnants. [...] Sóc 
persona de principis perquè per altra banda necessito diners» (Ferrater, 
1995: 47). És evident que, de la traducció, en va fer un ofici, font d’ingres-
sos única d’ençà que va decidir abandonar la vida acadèmica, com expli-
cava en la mateixa entrevista: «Jo em guanyo la vida fent traduccions. No 
tinc absolutament cap altre ingrés. No tinc cap renda, ni tinc beques, ni 
tinc res. Escric cada dia per poder viure, és a dir, quasi sempre traduc-
cions» (Ferrater, 1995: 56). No obstant això, no traduïa a contracor. En la 
mesura que podia, triava, fins i tot les nombroses traduccions castella-
nes que diverses editorials van encarregar-li entre 1961 i 1988, d’èpoques, 
llengües, gèneres i estils ben diversos: William Blake, Marilyn French, 
Charlotte Perkins Gilman, Nicholas Guild, Patricia Highsmith, Horaci, 
Doris Lessing, Najib Mahfuz, I. A. Richards, Harold Robbins, Bernice 
Rubens, Roger T. Taylor o Evelyn Waugh.
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No va començar a traduir al català fins als anys vuitanta, amb la nova 
embranzida que havia agafat la indústria editorial, que permetia tornar 
a interessar-se per la producció forana. S’hi va estrenar amb El rodamón 
(1983), del popular Kahlil Gibran, tan en voga des de feia una colla d’anys. 
Fins al 1990, va veure impreses deu traduccions, que basculen entre els 
encàrrecs estimulants (Jo, Claudi, de Robert Graves, o El factor humà, de 
Graham Greene) i els reptes personals (Un home casat i altres crueltats i La 
garden party i altres contes, de Katherine Mansfield, i Al far i Una cambra prò-
pia, de Virginia Woolf ). En bona mesura, ofici i vocació, finalment, coin-
cidien. I es traslluïen, fins i tot, en l’obra pròpia: «rellegint les novel•les i 
narracions d’Helena Valentí sempre hi veig [...] una mena d’atmosfera 
que em recorda el Hampstead londinenc de Lessing, per exemple, men-
tre que el format postmodernista en la seva brevetat indefectiblement 
m’aboquen a la icona de Bloomsbury» (Pessarrodona, 2005: 18). 

A Valentí, Katherine Mansfield, li «interessava» «tant literàriament 
com vitalment» (Ferrater, 1995: 62). Va traduir-ne dues obres rellevants: 
el recull de narracions Un home casat i altres crueltats (1984), seleccionat i 
prologat per ella mateixa, i tretze dels quinze relats que componen La 
garden party i altres contes (1989). El 1937 Josep Ros-Artigues n’havia tras-
lladat «A la badia» i «La garden party», per a les Edicions de la Rosa dels 
Vents, que van incorporar-se a aquesta antologia amb esmenes del mateix 
traductor. 

El pròleg d’Un home casat i altres crueltats no sembla respondre a un com-
promís més o menys feixuc, sinó a una oportunitat —ben aprofitada— de 
reintroduir al públic lector català l’obra de l’escriptora admirada, des-
prés d’un lapsus de gairebé cinquanta anys. En pondera l’essencialitat 
de les situacions plantejades, la vivesa de les imatges, el caràcter fugisser 
dels personatges, la capacitat de síntesi i d’el•lipsi, la prosa centellejant 
i sòbria... Per tal d’arrodonir la caracterització, sobretot des d’un punt 
de vista temàtic, Valentí exposa breument alguns episodis decisius de la 
vida de Mansfield, i ho fa recorrent als seus papers més personals: diaris i 
cartes. Demostra, en suma, tenir-ne un coneixement sòlid i, llegint entre 
línies, s’hi endevina una simpatia i una afinitat pregones. 

*
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Gertrude Stein va poder ser llegida per primera vegada en català el 1984 
gràcies a la traducció d’El món és rodó de Marta Pessarrodona i Artigas (Ter-
rassa, 1941). Era també la primera traducció en la llengua pròpia de la 
poeta i assagista.

Com Valentí, Pessarrodona va fer de lectora d’espanyol en una uni-
versitat britànica, a Nottingham, durant dos anys. La seva poesia, d’ençà 
de Setembre 30 (1969), porta la marca intrínseca de la traducció, tant pels 
temes que aborda com pels afegits lingüístics d’altres llengües que incor-
pora. Com a assagista, a part de diversos retrats d’escriptores catalanes i 
d’assaigs sobre la guerra i l’exili, ha publicat nombrosos articles i pròlegs 
a obres d’escriptors anglesos i nord-americans i l’estudi Virgina Woolf i el 
grup de Bloomsbury (2013). Traductora de l’anglès i del francès, des dels anys 
setanta ha traslladat al castellà vora una quarantena d’obres de caràcter ben 
divers, en un percentatge força elevat d’escriptores: Louis Althusser, Quen-
tin Bell, Marie Cardinal, Lewis Carroll, E. L. Doctorow, Leonore Fleischer,  
E. M. Foster, Janet Frame, Lillian Hellman, W. H. Hudson, Erica Jong, 
Jean-Clarence Lambert, Doris Lessing (set títols), Sylvia Plath, David 
Woolf, Rieff, Dora Russell, Susan Sontag, Claire Tomalin, John Updike, 
Raoul Walsh o Leonard i Virginia Woolf. Cal vincular algunes d’aques-
tes traduccions a la seva vida laboral lligada a diverses editorials: Salvat, 
Taber, Lumen, Seix Barral, Noguer i Edhasa (del 1980 al 1987, com a direc-
tora literària).

Com altres intel•lectuals distingits, va tenir l’oportunitat de fer l’apre-
nentatge de traduir al català, de manera anònima i industrial, a Salvat: 

Vaig començar fent traduccions del castellà al català del Salvat 4. Igual et to- 
cava una ressenya de lletres com de literatura, feies el que et tocava. A més, paga-
ven poc. Allà vam coincidir molta gent que aleshores intentava fer-se pas d’al-
guna manera dins les editorials. Hi havia Terenci Moix, Jaume Fuster, Mont-
serrat Roig, José Luis Guarner... Hi treballaven amb sou fix Raimon Obiols  
i Feliu Formosa. Ho dirigia Joaquim Marco (García Ferrer i Rom, 2006: 40).

Després, a la llengua catalana, hi ha traslladat algunes peces de tea-
tre —no totes publicades— de Marguerite Duras, Harold Pinter o Arnold 
Wesker. Darrere El món és rodó, de Gertrude Stein, el 1985 va acostar el 
clamorós èxit L’amant, de Duras, i el 1988, Ulls blaus, cabells negres, de la 
mateixa autora. Dins l’àmbit de l’anomenada literatura del jo, sobresurt 
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la biografia de Françoise Sagan de l’actriu Sarah Bernhardt (1989), Una 
vida pròpia (1990) de Gerald Brenan, L’avenir és llarg (1992) de Louis Althus-
ser i Una dona desconeguda (2000) de Lucia Graves. En català també ha tra-
duït algunes obres de les seves mares i germanes literàries: La dona tren-
cada (2002) de Simone de Beauvoir, la novel•la Cap a Amèrica (2002) i l’assaig 
Davant el dolor dels altres (2003) de Susan Sontag i Tres guinees (2011) de Virgi-
nia Woolf. Fruit de l’admiració, amb les germanes Lessing, Sontag i Gra-
ves, hi va entrar en contacte i hi va establir una estreta relació professional, 
com també amb familiars de Woolf. Perquè, en la mesura que ha pogut, 
Pessarrodona ha escollit les traduccions que emprenia i se n’ha alimentat 
com a intel•lectual i com a escriptora, en una ratlla molt prima entre l’obli-
gació i la devoció: «és molt difícil, i ridícul, establir una frontera entre 
la traducció literària i la traducció professional. Molts traductors hem 
mirat de combinar totes dues coses, sense gaires dificultats» (Bacardí i 
Godayol, 2010: 241). 

Fins a Tres guinees, el pròleg d’El món és rodó, de Gertrude Stein, era 
l’únic que Pessarrodona havia escrit per a una traducció catalana pròpia, 
tan pròdiga com ha estat a presentar traduccions alienes, sobretot en 
qualitat d’agent del brillant grup de Bloomsbury. Encara que pugui ser 
considerada una obra juvenil, s’hi veu el desig de d’introduir el món de 
l’escriptora nord-americana establerta a París i, de retop, de reivindicar 
una memòria cultural femenina. Així, aporta algunes dades biogràfiques 
(amb algun excurs inclòs) i les relaciona amb l’obra, de la qual ofereix una 
sumària descripció temàtica i estilística, tot remarcant-ne les singulari-
tats i l’anticonvencionalisme que la presideix. Al final, per afrontar El món 
és rodó gustosament, no s’està de «suggerir la necessitat [...] de prescindir 
de molts hàbits de lectura per tal de treure millor partit de la present» 
(1985: 10). Els esperits creatius lliures només es poden entendre amb una 
gran llibertat d’esperit. 

*

Dolors Folch i Fornesa (Barcelona, 1941), sinòloga, ha estat i és una de les 
promotores de les relacions literàries amb la cultura xinesa. Llicenciada 
en història, l’interès pel passat del país llunyà la va empènyer a estudiar-
 ne la llengua. Després es va doctorar amb una tesi sobre la història antiga 
de la Xina, la qual incloïa la traducció d’alguns capítols de les fundacio-
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nals Memòries històriques de Siam Qian, publicats amb el títol La fundació 
de l’imperi xinès (1991). En aquest àmbit, és autora de llibres com El món 
oriental (2000), La construcció de la Xina: el període formatiu de la civilització 
xinesa (2001) o un primer volum d’Història de l’Àsia Oriental: els imperis de 
l’Àsia oriental (2003). Abans, el 1986, havia traduït Vell país natal, de Wang 
Wei, en col•laboració amb Marià Manent. Folch va fer dues transcrip cions 
de l’original, l’una sense gramaticalitzar i l’altra gramaticalitzada, i les 
va acompanyar de notes sobre els poemes, sobre els ideogrames ambi-
gus i sobre les referències culturals. A tot aquest material, Manent, que 
ja havia destacat com a traductor de poesia xinesa al català i al castellà per 
mitjà de versions angleses, va aportar-hi la seva experiència i sensibilitat 
lírica. Es tractava de la primera traducció directa del xinès al català, la 
qual va merèixer el Premi Cavall Verd de Traducció el 1987. 

El 1991 Dolors Folch va donar a conèixer una obra breu d’una de les 
escriptores rellevants del segle xx (dins la col•lecció de «Clàssiques» de 
l’editorial La Sal): El diari de Shafei, de Ding Ling. Publicada el 1928, quan 
Ling només tenia 24 anys, va causar un notable rebombori pel seu caràc-
ter obertament intimista, en una tradició basada en uns principis morals 
i estètics infranquejables. En la «Introducció» Folch combinava els ava-
tars de la història de la literatura xinesa contemporània amb els de la 
trajectòria de Ding Ling, tot remarcant-ne les giragonses ideològiques 
que es va veure obligada a fer per sobreviure a l’ortodòxia marxista, les 
quals, tanmateix, no la van deslliurar d’estar sota arrest domiciliari del 
1933 al 1936 i, a partir del 1957, de passar-se «prop de vint anys plantant 
verdures en un racó de món» (1991: 13). En consonància amb la seva for-
mació, Folch proporciona un esbós de la història cultural de la Xina del 
darrer segle, clar i didàctic, i, en canvi, no s’entreté gaire a particularitzar  
l’obra de Ling. 

El fet de treballar amb llengües i cultures tan distants condiciona la 
seva manera d’entendre la traducció, en tant que instrument per a esta-
blir ponts entre mons aïllats: «crec que tot text literari s’assaboreix en la 
mesura que s’arriba a establir un diàleg entre el lector i l’autor del text. I 
la feina del traductor és precisament la de facilitar aquest diàleg» (Folch, 
1988: 38). Ara bé, per a fer possible un diàleg entre escriptures i tradi-
cions ignorants les unes de les altres, cal admetre, d’entrada, un marge 
de «manipulació» de la matèria lingüística (morfologia, sintaxi, lèxic...) 
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molt gran (tal vegada inconcebible en unes altres circumstàncies), en el 
qual la veu del traductor es fa sentir tothora: «no es pot traslladar al català 
el que està en xinès. Se’n pot fer una versió. És evident que es tracta d’una 
versió, independentment que sigui una traducció més o menys aconse-
guida, però és una versió, una manera de veure-ho» (Pallarès, 2001: 167). 
Conscient de l’especificitat dels seus coneixements, Folch s’ha avingut a 
fer de torsimany sense haver-s’ho proposat d’antuvi i sense tenir-hi una 
tirada especial: «encara que no sóc traductora professional, he traduït 
perquè crec que és una feina que hem de fer tots plegats, perquè hi ha 
massa coses desconegudes» (Pallarès, 2001: 164).

*

Com Helena Valentí o Marta Pessarrodona, Maria Antònia Oliver i Cabrer 
(Manacor, 1946) ha compaginat l’escriptura amb la traducció professio-
nal. Segurament gràcies a la repercussió dels seus èxits narratius, ho va 
començar a fer en la llengua pròpia abans, ja en la dècada dels setanta, 
justament quan «les traduccions al català de novel•la moderna han assolit 
altra vegada una escassetat tan evident que ens podríem ben estalviar d’as-
senyalar-la» (Triadú, 1973: 41). Entre el 1971 i el 1975 va traslladar de l’an-
glès, del francès i de l’italià al castellà, a quatre mans amb Jaume Fuster, 
al voltant d’una desena d’assaigs i d’obres narratives d’autors com Darwin, 
Natalia Ginzburg, Lenin, Maiakovski o Soljenitsin; a més, ella sola va tra-
duir algunes novel•les angleses del segle xx. Per iniciativa de Maria Aurè-
lia Capmany, que dirigia la col•lecció «Joanot Martorell» de l’editorial 
Nova Terra, el 1973 Oliver va estrenar-se com a traductora en català amb la 
darrera gran obra d’una escriptora admirada, Els anys, de Virginia Woolf. 
Entremig, l’admiració va esdevenir adoració: «amb aquella traducció 
se’m va revelar un mite» (Oliver, 1992: 263). Potser perquè aleshores «no 
sabia gaire anglès» (Nadal, 1992: 12), Joan Triadú hi va advertir «alguna 
descurança» (Triadú, 1973: 43). Anys després, en ser reeditada, el 1988, com 
que «no m’acabava de satisfer la versió que havia fet la primera vegada», 
«la vaig tornar a traduir!» (Godayol, 2012: 136). Oliver s’ha convertit en la 
traductora catalana de Woolf més prolífica, atès que també va acostar-ne 
Orlando (1985) i Les ones (1989), i en la primera traductora de Woolf del 
llarg interludi de la dictadura, després de les precoces versions de Cèsar-
August Jordana de Mrs. Dalloway (1930) i de Roser Cardús de Flush (1938).
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Decidida a viure de l’escriptura, en modalitats que abracen des de 
l’obra pròpia fins a guions audiovisuals, a partir del 1982 es va poder dedi-
car a traduir exclusivament al català. Així, ha acostat una vintena d’obres, 
clàssiques i contemporànies, de la literatura anglesa, francesa i italiana, 
com El castell dels Carpats (1978) de Jules Verne, L’estepa i altres narracions 
(1982) de Txèkhov (amb l’eslavista Ricard San Vicente), Moby Dick (1984) 
de Herman Melville (premi de traducció de la Generalitat 1985), Palomar 
(1985) d’Italo Calvino, Una conxorxa d’enzes (1988) de John Kennedy Toole 
o Frankesntein o el prometeu modern (1992) de Mary Shelley.

Es defineix com «una dona, que escriu, feminista, d’esquerres, com-
promesa amb el món» (Oliver, 1997: 18). L’escriptura, en efecte, ocupa el 
primer lloc de l’enumeració, en tant que ocupa un paper capital en la seva 
vida: «per a mi escriure és una manera, l’única, de ser jo mateixa», raó per 
la qual «l’ofici d’escriure no significa viure “de” la literatura, sinó “per la 
literatura”» (Oliver, 1997: 22). Per això, a la manera maragalliana, li ha 
agradat de repetir que escriu en català, senzillament, «perquè és la meva 
llengua» (Artís-Gener i Oliver, 1984: 69), amb totes les connotacions polí-
tiques i literàries que se’n puguin derivar. També li ha agradat de pos-
tular un ús genuí i viu de l’idioma, ric i col•loquial, que no negligeix les 
formes dialectals més establertes: «Jo em veig obligada, constantment, a 
reivindicar tot el diccionari!» (Artís-Gener i Oliver, 1984: 82).

Maria Antònia Oliver és una de les traductores catalanes que, a partir 
de l’experiència pròpia, ha especulat amb més perspicàcia sobre el pro-
cés traductor. Des d’una certa modèstia, i defugint grans teories i mots 
altisonants, ha escrit sobre alguns aspectes que constitueixen el moll de 
l’os de la pràctica traductora. Ho va fer, sobretot, en la breu «Nota sobre 
la traducció» que encapçala Moby Dick i en l’article, de l’any següent, «De 
l’aventura de traduir Moby Dick, el catxalot», una mena d’explanació de la 
nota. Evidentment, es tractava d’una obra de gran envergadura i comple-
xitat i, alhora, d’un clàssic vigent, el trasllat del qual va exigir-li la dedi-
cació d’un any a temps complet. Com tants traductors de tots els temps, 
advocava per un fràgil i laboriós equilibri entre l’imaginari del text ori-
ginal i el text traduït, entre les servituds de la llengua de partida i les 
de la llengua d’arribada, assumint, d’entrada, que «traduir és, malgrat el 
traductor, trair una mica». Poc amant de receptes fàcils, distingia clara-
ment «fidelitat» de «literalitat» i s’atrevia a oferir una fórmula: «el secret 
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d’una bona traducció rau, precisament, a defugir la literalitat i a man-
tenir la fidelitat» (1984: 11); altrament dit, calia vèncer «la lluita contra 
la literalitat i la facilitat de la versió lliure» (Oliver, 1985: 23). Igualment, 
eludia el model abellidor, tant arrelat en la tradició noucentista: «la crí-
tica més dura que em podrien fer seria dir-me que milloro l’original» (Oli-
ver, 1985: 23). En aquest sentit, en traduir Tom Sawyer, va tenir l’oportuni-
tat de confrontar la seva versió amb la que Josep Carner n’havia publicat 
el 1918: «els dubtes que jo havia tingut, en Carner els solucionava d’una 
manera que no em convencia gens», per tal com tendia a emprar una llen-
gua literària «artificiosa» per a una narració d’estil «senzill, molt àgil i  
col•loquial» (Artís-Gener i Oliver, 1984: 84). Així doncs, Maria Antònia 
Oliver es veia obligada a «crear» i «fixar» un model de llengua «nou», 
d’acord amb l’evolució que havia experimentat, amb la riquesa sobrea-
bundant de l’orginal i amb els seus propis gustos, i sense perdre de vista 
que partia d’una «tradició literària escrita fluctuant» (Oliver, 1985: 23) 
que calia solidificar de totes passades. 

Comptat i debatut, «la feina de traduir» era tinguda per una feina 
d’«amor»: «només posant-hi molt d’amor [...] es poden fer traduccions 
durant molts anys» (Oliver, 1992: 262).

*

El 1990 va arribar per primera vegada en català —en realitat, a tot l’Estat 
espanyol— el clàssic medieval La ciutat de les dames, de Christine de Pizan, 
traduït per Mercè Otero i Vidal (Barcelona, 1947) per a la col•lecció «Espai 
de Dones» d’Edicions de l’Eixample (continuadora de La Sal, després de 
ser clausurada, el 1989). 

Llicenciada en filologia clàssica i en filologia romànica, catedràtica 
d’institut de llatí, crítica literària i activista feminista, Otero, ha parti-
cipat en diverses propostes didàctiques per establir un sistema efectiu 
de coeducació, mirant de fer visible la presència de les dones en tots els 
àmbits del saber. En destaca el manual, eslaborat amb Eulàlia Lledó, Pro-
jecte ECO. Material per a l’estudi no androcèntric de la literatura (1991) (actualit-
zat el 1994 amb el títol Dotze escriptores i una guia bibliogràfica). Les sigles 
ECO serveixen per a abreujar el concepte d’Escriptores Catalanes Obli-
dades, alhora que el mot conté altres connotacions òbvies: «fins ara el 
que ens ha arribat de la literatura de dones ha estat un eco, un missatge 



65

incomplet i moltes vegades ensordit» (Lledó i Otero, 1991: 7). En una dot-
zena de capítols reivindiquen les aportacions de les trobadores, Isabel de 
Villena, Estefania de Requesens, Dolors Monserdà, Maria Antònia Salvà, 
Caterina Albert, Carme Montoriol, Aurora Bertrana, Maria Teresa Vernet, 
Mercè Rodoreda i Rosa Leveroni. És a dir, malden per fixar un cànon his-
tòric d’escriptores indiscutibles, escaient per a l’ensenyament secundari. 
Completen el volum amb dos apèndixs valuosos: l’un, de bibliografia de 
crítica literària feminista, i, l’altre, d’autores catalanes d’obra de creació. 

Mercè Otero va estrenar-se com a traductora el 1989 amb el Liber ma -
nua     lis de Duoda, comtessa de Barcelona i de Septimània, que va intitular 
De mare a fill. Escrits d’una dona del s. ix. Fou l’últim volum de la col•lecció 
«Clàssiques Catalanes» de La Sal, el qual duia una extensa introducció de 
la intèrpret i estudiosa. Després d’una contextualització històrica indis-
pensable, inseria l’obra llatina dins la tradició dels specula medievals i 
n’exposava les característiques essencials, fins que, a l’últim, en propo-
sava «un veritable exercici de lectura feminista», més enllà de la recupe-
ració d’un text poc conegut: «es tracta no tan sols de reivindicar Duoda 
individualment, sinó també de provar que la història s’ha d’escriure 
comptant amb ella i amb totes les dones» (Duoda, 1989: 25).

Un any després, el 1990, Otero va traduir del francès La ciutat de les dames. 
També va presentar l’autora i l’obra amb rigor, sense sortejar el punt de 
vista de la «crítica literària feminista», que es proposa «conèixer i reco-
nèixer les nostres avantpassades i la nostra filiació per la línia femenina 
en el món de les lletres» (1990: 9). Si abans havia catalanitzat una llarga 
«epístola» del segle ix d’una mare benestant al fill perdut, ara s’acarava a 
una cèlebre «utopia» del xv. Passava d’un text «privat» a un de «públic», 
que comparteixen, tanmateix, la voluntat de proporcionar pautes socials. 

Escrita entre el desembre de 1404 i l’abril de 1405, La ciutat de les dames 
va sorgir com a rèplica al tractat misogin Les lamentations de Mathéole. 
Abans, entre 1399 i 1402, Christine de Pizan ja havia participat a la quere-
lle du Roman de la Rose i hi havia respost amb Epistre au Dieu d’amours (1399) 
o Dit de la rose (1402), davant les recurrents maledicències contra les dones. 
La seva aportació en els cercles humanistes del moment va iniciar la que-
relle des femmes, debat que va perllongar-se fins a la Revolució Francesa. 
La ciutat de les dames es presentava, doncs, com la primera «ginecotopia» 
(terme definit, al segle xx, per Ursula Le Guin), una proposta utòpica per 
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a les dones mai contemplada abans. Amb aquesta obra, Pizan s’avançava 
més d’un segle a la utopia més famosa, la de Thomas More, publicada el 
1516. Tenint en compte el nombre de manuscrits contemporanis que se’n 
conserven, «l’èxit de l’obra sembla confirmat» (1990: 17). Després, al llarg 
dels segles, més aviat va quedar en un segon pla, fins al xx, amb l’explosió 
dels moviments sufragistes i feministes. Fet i fet, Otero concloïa que «al 
llarg de cinc-cents anys, Christine de Pizan ha estat “redescoberta” sem-
pre que les dones han necessitat recuperar les pròpies arrels» (1990: 17–18).

*

Més jove que les anteriors escriptores i traductores que, sempre que 
poden, tradueixen textos aliens en funció de l’escriptura pròpia, la tra-
jectòria de Maria-Mercè Marçal i Serra (Ivars d’Urgell, 1952 – Barcelona, 
1998) n’esdevé una mena de colofó, de la generació de les «polígrafes». La 
seva obra poètica i assagística l’ha convertida en una de les escriptores 
més celebrades i influents del segle xx. 

Llicenciada en filologia clàssica per la Universitat de Barcelona, va 
dedicar-se professionalment a l’ensenyament de la llengua i la literatura 
catalanes a secundària. Va participar en la creació dels Llibres del Mall, 
el 1973, i va militar en formacions polítiques independentistes, fins que, 
a poc a poc, va desvincular-se’n per lliurar-se a la creació i a l’activisme 
feminista. La famosa divisa de la seva primera obra, Cau de llunes (1977), a 
la qual ja ens hem referit, ha estat entesa com una declaració de principis 
i una proclama generacional. Després va publicar cinc llibres més, aple-
gats a Llengua abolida (1989) i, pòstumament, Raó del cos (2000), a més de La 
passió de Renée Vivien (1994), l’única novel•la. Els seus assaigs van ser reunits 
a Sota el signe del drac (2004).

La seva faceta de traductora, tan lligada a la poesia i a la prosa pròpies, 
és potser menys coneguda i estudiada. Va traduir del francès i, indirec-
tament, del rus algunes obres breus, narratives i poètiques, d’escripto-
res contemporànies que, d’una manera o altra, havien qüestionat l’ordre 
establert i l’havien subvertit. N’admirava, doncs, la trajectòria vital i lite-
rària i, alhora, es convertien en «models», tan necessaris en la reconstruc-
ció de la reclamada genealogia femenina. Les autores i les obres escollides 
per afinitats electives foren La dona amagada (1985) de Gabrielle-Sidonie 
Colette, El tret de gràcia (1990) de Marguerite Yourcenar, L’Oneiropompe 
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(1992) de Leonor Fini i, en col•laboració amb l’eslavista Monika Zgustova, 
Rèquiem i altres poemes (1990) d’Anna Akhmàtova i Poema de la fi (1992) de 
Marina Tsvetàieva; a més, nombroses versions de poemes de Renée Vivien 
esquitxen La passió de Renée Vivien. L’oportunitat de catalanitzar-les signi-
ficava «donar-se a ella mateixa una altra veu —que sap i sent molt propera 
a la seva— a partir d’una mirada estrangera» i, de passada, contribuïa a 
crear una «llengua altra: la llengua de les dones» (Udina, 2008: 208).

El pròleg a La dona amagada, un recull de contes primerencs de Colette 
centrat en les relacions amoroses, servia a Marçal per a presentar l’autora, 
més que no pas el llibre, atès que, de la vida, «en poarà el material de 
tota la seva obra literària, en una interacció constant i palpable» (1985: 
9). Tal vegada perquè s’hi veia reflectida, d’Anna Akhmàtova i de Marina 
Tsvetàieva, també en destacava «el lligam indestriable entre vida i obra», 
entre «biografia i textos» (Marçal, 1998: 158). Així, resseguia alguns epi-
sodis de la trajectòria de Colette, de primer per mitjà de persones del seu 
entorn immediat (la mare, el pare, el primer marit...), les quals havien 
condicio nat la seva formació. Després les experiències s’havien succeït: 
«negre» del marit i escriptor «papà» Willy, audaç actriu de music-hall, 
amant de la marquesa de Mornay, infermera a la Primera Guerra Mundial, 
columnista de Le Figaro, Vogue, Demain i Le Matin, congratulada conferen-
ciant, mestressa d’un saló de bellesa, única dona membre de l’Acadèmia 
Goncourt el 1945... A poc a poc, s’havia retrobat, en un «llarg i tenaç apre-
nentatge de la llibertat» (1985: 19), que la traductora admirava i compar-
tia, com deixava entreveure a «Qui sóc i per què escric»: «potser sempre 
escriure té alguna cosa a veure amb la revolta» (Marçal, 2004: 21). «I amb 
la mancança», afegia tot seguit, talment com «aigua en cistella»: «la vida 
s’escola; el text és ja una altra cosa que tu» (Marçal, 2004: 22). També la 
vida de Colette havia esta marcada per la «lluita constant amb les parau-
les per fer-los dir tot allò que abans d’ella no havia estat expressat i que, 
per tant, era inexistent» (1985: 10). Al capdavall, si, en el cas de Colette, «al 
voltant i a través de l’escriptura es congriarà la seva personalitat» (1985: 11), 
de manera anàloga Marçal afirmava que «l’escriptura ha estat, és per a mi 
una activitat vertebradora» (Marçal, 2004: 21). La traductora hauria pogut 
fer-se seves les conceptualitzacions del mot «paraula» que assignava a 
l’autora: «espai de llibertat, cambra pròpia, eix, cor batent de la seva vida 
de dona» (1985: 9). L’una parlava en boca de l’altra, l’explicava i s’explicava. 
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3.7 Professionals

A mesura que ens acostem a la immediatesa dels nostres dies, resulta més 
difícil garbellar i destriar, com també distingir noms, entre altres raons 
perquè, sortosament, són molts, a diferència d’unes quantes dècades 
enrere, en què cadascun constituïa gairebé una fita. Així i tot, en aquesta 
mirada panoràmica del paper de les dones en la traducció catalana del 
segle xx, no ens podem estar d’esmentar-ne encara d’altres que han 
ocupat i ocupen un lloc significatiu en l’ofici, en la disciplina (a desgrat  
d’oblits ostentosos): Renada-Laura Portet (1927), Rosa-Victòria Gras 
(1933), Josefa Contijoch (1940), Montserrat Manent (1940), Maria Ginés 
(1941), M. Rosa Vallribera (1941), Mari Chordà (1942), Núria Petit (1943), 
Isabel-Clara Simó (1943), Caterina Moll (1945–2009), Rosa Serrano (1945), 
Concepció Ciuraneta (1947), Isabel Robles (1948), Maria-Àngels Falquès 
(1949), Cristina Badosa (1950), Elisabet Abeyà (1951), Pilar Estelrich (1952), 
Teresa Pacual (1952), Dolors Udina (1953), Carme Arenas (1954), Heike van 
Lawick (1954), Anna Montero (1954), Núria Mirabet (1954), Carme Gala 
(1955), Anna Tortajada (1957), Josefina Caball (1958), Anna Casassas (1958), 
Marta Pera (1959), Elisabet Ràfols (1960)...

Traspassar la frontera de la segona meitat del segle anterior significa 
enfrontar-se a la traducció estrictament actual, ja del nou segle, empresa 
que s’escapa dels nostres propòsits. 

*

Nascuda el mateix any que Maria-Mercè Marçal, Imma Garín i Martí-
nez (València, 1952) ha conreat la traducció teatral vocacionalment i, en 
la mesura que les circumstàncies li ho han permès, professionalment. Lli-
cenciada en filologia anglesa per la Universitat de València (1975) i doc-
tora en didàctica de la llengua i la literatura per la Universitat Autònoma 
de Barcelona (2007), ha estat catedràtica de llengua anglesa d’institut i 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de València. L’escena ha estat, des de sem-
pre, la seva passió intel•lectual. En el tombant de la dècada dels vuitanta i 
noranta va fundar i va dirigir la companyia Zag Zag Teatre, en la qual va 
muntar algunes de les versions que va emprendre. Ha col•laborat, a més, 
amb altres companyies i directors com a traductora teatral. 
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S’ha decantat per l’anostrament de dramaturgs de llengua anglesa con-
temporanis i actuals: Top girls (1988) de Caryl Churchill, La traïció (1988) i 
La festa d’aniversari (2006) de Harold Pinter, Un western autèntic (1990) de 
Sam Shepard i La màquina d’aigua i El cavaller de la felicitat (1994) de David 
Mamet. Algunes peces han estat representades però no publicades: Vides 
privades de Noel Coward, La cimera i Eva i Clara, Berlín 1941 (Summit Confe-
rence) de Robert David MacDonald o El muntaplats i El porter de Harold 
Pinter. Les seves versions han estat pioneres en la introducció en català 
d’autors com Caryl Churchill, Robert David MacDonald, David Mamet 
o Sam Shepard (curiosament, el mateix any, el 1990, Emili Teixidor va 
publicar una traducció de la mateixa obra amb el títol Autèntic oest). 

El dramaturg, guionista i actor nord-americà Sam Shepard havia 
donat a conèixer Un western autèntic nou anys abans. D’ençà de l’estrena 
de les primeres obres, el 1964, la seva carrera s’havia consolidat i havia 
adquirit, en les tres facetes, un renom internacional. Per a Imma Garín, 
l’obra escollida per a ser reescrita «en valencià» era, de totes les de l’autor, 
la «més atípica i, possiblement, la més divertida» (1990: 12), per l’ambien-
tació realista i la temàtica familiar, que li servia per a tractar la qüestió de 
la identitat. Abans d’entrar en l’especificitat d’Un western autèntic, Garín 
descrivia els trets més rellevants del conjunt de la producció de Shep-
ard, considerada una de les més «originals» dels Estats Units: l’absèn-
cia de regles dramàtiques convencionals, l’ús d’un llenguatge entre poè-
tic i esqueixat, els diàlegs hipnòtics, la ironia, la força de les imatges, el 
ritme musical, la presència d’elements de la cultura pop i de la contra-
cultura... En definitiva, la presentació de Garín resultava estimulant i 
atractiva, fruit, a part d’uns coneixements solvents, d’una certa comu-
nió amb l’obra, posada en escena abans, el 1988, per ella mateixa «i ara 
revisada». Quant a la traducció, indicava que havia procurat «ser fidel a 
la força de l’original», la qual cosa li exigia «un text col•loquial, amb un 
ritme fluid, que sone tan familiar com la parla del carrer» (1990: 17). No 
debades Garín ha dirigit nombrosos muntatges i discerneix els requeri-
ments lingüístics que reclamen els personatges versemblants. Conèixer 
les lleis del teatre és indispensable per a triomfar-hi com a intèrpret de 
veus alienes que s’expressen en llengües estrangeres. Al cap i a la fi, la tra-
ductora, cauta, presentava Un western autèntic com una «versió».

*
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Com hem vist, Maria-Mercè Marçal i Monika Zgustova (Praga, 1959) van 
traduir a quatre mans les poetes russes Anna Akhmàtova i Marina Tsve-
tàieva. Gràcies a la tasca d’aquesta ambaixadora txeca, avui podem lle-
gir en català una quarantena d’obres txeques i russes, pràcticament totes 
traslladades en la dècada que s’escola entre 1984 i 1995, quan, de la tra-
ducció, en va fer una feina. 

Zgustova va emigrar a setze anys amb la seva família als Estats Units, 
on va doctorar-se en literatura comparada per la Universitat d’Illinois. 
Després de viatjar per l’Argentina i França, el 1982 va fixar la residència a 
Barcelona, i més tard a Sitges, on actualment compagina l’escriptura amb 
la traducció. És autora dels reculls de narracions La dona dels cent somriu-
res (2001) i Contes de la lluna absent (2010) i de les novel•les Menta fresca amb 
llimona (2002), La dona silenciosa (2005), Jardí d’hivern (2009) i La nit de Vàlia 
(2013), a més del Diccionari rus-català, català-rus (1985, amb Dorota Szmidt) 
i de la biografia de Bohumil Hrabal Els fruits amargs del jardí de les delícies 
(1996). Del rus, ha traduït autors com Isaak Babel, Dostoievski, Bulat 
Okudjava, A. Stalker Strugatski i, amb Marçal, Akhmàtova i Tsvetàieva. 
Del txec, coincidint amb el boom internacional de la literatura d’aquell 
país, ha donat a conèixer escriptors clàssics i actuals com Karel Capek, 
Jaroslav Hašek (Les aventures del bon soldat Svejk), Vaclav Havel (tres obres), 
Bohumil Hrabal (set), Milan Kundera (quatre), Jaroslav Seifert, Karel 
Siktanc i Josef Skvorecky. Algunes d’aquestes traduccions, amb versions 
paral•leles al castellà, han merescut premis de la crítica, com també l’obra 
narrativa original de Zgustova, que, al seu torn, ha estat traduïda a nom-
broses llengües.

La primera traducció de Monika Zgustova del txec al català fou El crit 
dels fantasmes (1984), de Jaroslav Seifert, per a la col•lecció «Poesia del Segle 
xx» d’Edicions El Mall. Quan Zgustova va decidir d’introduir Seifert a 
la nostra cultura, segurament no s’imaginava que el carismàtic poeta 
nascut el 1901 a Praga rebria el premi Nobel de Literatura aquell mateix 
1984 (fins ara, l’únic escriptor en llengua txeca guardonat per l’acadèmia 
sueca), fet que va servir per a projectar la literatura del país —Txecoslovà-
quia, encara— arreu del món i per a impulsar-ne les traduccions.

El prefaci de Zgustova a El crit dels fantasmes duu un títol eloqüent: «El 
poeta de la seva nació». A la manera d’Esyllt T. Lawrence, gal•lesa de nai-
xença, Zgustova s’atorga el paper de pont cultural i, abans d’endinsar-se 
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en l’obra de Seifert, ofereix algunes pinzellades de la literatura txeca del 
segle xx. De fet, a tall de didascàlia discreta, recorda que no va ser fins al 
1918 que va separar-se de l’imperi austrohongarès i «es va poder desenvo-
lupar lliurement, sense haver de lluitar, com gairebé sempre al llarg de 
la seva història, contra la denominació de la cultura alemanya» (1984: 9). 
Després situa Seifert en el context de la seva generació i en caracteritza 
l’extensa i variada producció poètica, tant temàticament com formal. 

Zgustova va considerar que una de les primeres traduccions del txec al 
català havia d’incloure una «Nota a la traducció». La meitat era destinada 
a justificar les dificultats i les limitacions de la seva selecció del «munt de 
llibres escrits al llarg de més de seixanta anys» (1984: 13) per Seifert. Natu-
ralment, la tria havia estat presidida per un criteri de representativitat 
temporal i literària. El fet que l’edició fos bilingüe, distintiu de la col•lec-
ció, tal vegada va estalviar-li d’entrar en detalls del procés de reescrip-
tura. Tan sols observava, a grans trets, que l’exuberància de Seifert podia 
ser equiparable «a allò que representa l’escriptura carneriana» (1984: 13), 
tant dificultosament transferible l’una com l’altra. 

El crit dels fantasmes ha estat, fins ara, l’únic llibre de poesia traduït del 
txec per Monika Zgustova. I, com dèiem, el primer i, presumiblement, 
un dels més personals. Constituïa una presentació resplendent d’una 
literatura minoritzada a una cultura minoritzada, que de seguida n’apro-
piava altres obres. La vindicació de la intèrpret havia fructificat. 

*

El 1995 Dolors Cinca i Pinós (Tiurana, 1963 – Barcelona, 1999) i Marga-
rida Castells i Criballés (Torelló, 1962) van traduir íntegrament de l’àrab 
al català, per primera vegada, Les mil i una nits. Senyal inequívoc d’una 
nova època pel que fa a la consideració de la disciplina, Cinca i Castells 
han compaginat la pràctica de la traducció amb l’ensenyament (l’una, a 
la Universitat Autònoma de Barcelona i, l’altra, a la Universitat de Bar-
celona) i, a més, han escrit treballs acadèmics sobre aquesta experiència. 

Doctora en teoria de la traducció i llicenciada en filologia semítica, 
coneixedora de primera mà de la cultura àrab gràcies a diverses estades a 
Jordània i Tunísia, Dolors Cinca va impartir classes de traducció de l’àrab 
des del 1988 fins a la mort, el 1999. Va treballar alguns estius a Nova York 
com a traductora de les Nacions Unides. En una dècada va traduir set 
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obres de l’àrab, d’autors contemporanis com l’aleshores flamant premi 
Nobel Naguib Mahfuz, Mahmud Darwix, Abdelrahman Munif, Baha 
Taher, Yabra Ibrahim Yabra i Latifa Zayyat. Sota la tutela de l’acreditat 
catedràtic de la Universitat d’Edimburg Basil Hatim, Cinca va centrar la 
tesi doctoral, Oralitat, narrativa i traducció (2005), en el procés de traslla-
dar Les mil i una nits, traducció que va obtenir un ampli reconeixement 
i que va merèixer els premis Ciutat de Barcelona i Crítica Serra d’Or del 
1997. El 1998 en va sortir la versió castellana, a partir, com deia el subtítol, 
del «manuscrito más antiguo conocido», del segle xiii. Cinca va ser «un 
dels puntals, a casa nostra però també en tot el context hispànic, d’una 
veritable revolució en la traducció de la llengua àrab a les llengües euro-
pees», atès que va maldar per «evitar consideracions ideològiques i fora-
gitar l’èmfasi en la diferència» (Carbonell, 2003: 9 i 10).

Margarida Castells, doctora en estudis àrabs i islàmics, és professora 
i traductora. Ha ampliat coneixements de la seva especialitat en centres 
d’ensenyament i de recerca de Tetuan, Tunis, el Caire, Amman, Damasc, 
Alep, Toledo, París i Frankfurt. El 1992 va ser traductora oficial de l’àrab 
de la missió arqueològica a Tell-Halula (a la vall de l’Eufrates, a Síria) i, 
en col•la boració amb el Museu Egipci de Barcelona, ha dirigit expedici-
ons culturals a Etiòpia i a l’Uzbekistan. Entre els anys 2000 i 2004 va for-
mar part de l’equip d’investigació MANUMED de la Unió Europea per a 
la catalogació i la conservació de manuscrits de l’àrea mediterrània. És 
coautora, amb Cinca, del primer Diccionari àrab-català (2007). Ha traduït 
literatura àrab contemporània i actual, d’autors com ara Salim Barakat, 
Mahmud Darwix, Mohammed Hamza Ghanayem o Hassan El Ouazzani. 
A més de Les mil i una nits, pel que fa a la literatura clàssica, ha traslladat 
Els viatges d’Ibn Battuta (2005, premi Crítica Serra d’Or 2006), amb Manuel 
Forcano, i Perles de la nit. Poetes andalusines (2013), amb Encarna Sant-Celoni.

La «Nota preliminar» a Les mil i una nits de Cinca i Castells pot divi-
dir-se en dues parts: d’una banda, una amena i precisa exposició sobre 
la confecció de l’«original» i de les traduccions que han esdevingut nous 
«originals» i, de l’altra, una aproximació a l’obra. La segona serveix d’es-
tímul per a la lectura i, alhora, d’avís davant les possibles «estranyeses» 
formals i conceptuals. La primera resulta indispensable per a compren-
dre com es va forjar un llibre que no ho havia estat mai i, de retop, per  
a explicar-ne els trets distintius. En remarquen el fet que és construït a 
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partir d’un seguit de «traduccions», en la mateixa llengua àrab i en altres 
llengües, fins al punt que «la idea que en té actualment bona part del 
públic occidental és producte d’una traducció francesa» (1995: ix): la de 
Jean Antoine Galland, de començament del segle xviii. El fervor que 
d’aleshores ençà van suscitar els contes de Xahrazad va afavorir que, pos-
teriorment, es comencessin a publicar en àrab, el 1814 per primera vegada. 
L’edició de Bulaq, del 1835, «la més reimpresa i divulgada al món àrab», la 
que «es considera el text “estàndard” de les Nits», ha estat també «la que 
ha inspirat la majoria de traduccions modernes i contemporànies a llen-
gües europees» (1995: xiv). Per aquest motiu, i a falta d’una edició crítica, 
Cinca i Castells van adoptar-la com a original de la traducció catalana.

En la segona part del pròleg formulaven algunes consideracions gene-
rals sobre una obra que, originàriament, era un conjunt d’històries popu-
lars d’orígens i procedències diverses transmeses per tradició oral. Havien 
passat de generació en generació, més que pel valor literari, pel compo-
nent il•lustratiu, crític, fabulós... Sorprenentment per al món occiden-
tal, en l’àrab «no sol aparèixer a les històries de la literatura» (1995: xvi). 
Sigui com vulgui «la diversitat de textos i d’escriptures» que ens han per-
vingut sota l’epígraf de Les mil i una nits en dificulta el trasllat a altres llen-
gües, fins al punt que «és molt difícil d’homogeneïtzar en un únic estil 
de traducció» (1995: xvii). Cinca i Castells també prevenien contra una 
de les peculiaritats més conegudes del llibre, el contingut eròtic d’algu-
nes històries (que ha propiciat l’existència de tota mena d’edicions cen-
surades), con també advertien de la cruesa de moltes escenes, difícils de 
pair per al públic occidental d’avui dia. A tall de darrer avís, assenyalaven 
la varietat de gèneres narratius que conformen l’obra: relats amorosos, 
cavallerescos, picarescos, d’aventures, d’intriga, llegendes, faules... A l’úl-
tim, resseguien sumàriament la presència de Les mil i una nits en la litera-
tura catalana medieval i esmentaven les traduccions parcials anteriors, 
de Salvador Bonavia i Josep M. López-Picó, dels anys vint i trenta. El fran-
quisme n’havia estroncat la continuïtat i, després, havien calgut vint anys 
per a recuperar el temps perdut. 

En conjunt, la «Nota preliminar» de Dolors Cinca i Margarida Castells 
combina el to i l’estil propis de l’erudició acadèmica amb un afany divul-
gatiu de coneixements especialitzats. No defugen, per exemple, les notes 
a peu de pàgina, però les limiten força. En aquest sentit, s’hi percep una 
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pruïja d’equilibri entre el compromís de reescriure per primera vegada 
un clàssic allunyat del temps i de l’espai i la decisió de fer-lo accessible a 
tota mena de lectors «desocupats» (que deia Cervantes). 

4 Vers una cambra pròpia

El pròleg a Les mil i una nits tanca el cercle amb el primer que hem selec-
cionat, el d’Adela M. Trepat i Anna M. de Saavedra a les Heroides d’Ovidi, 
del 1927. Tots dos ens situen davant l’alta cultura: el primer, davant l’an-
tecessora, la llatina, mentre que, el segon, davant d’una, ara com ara, més 
estranya. Entremig, s’han escolat set dècades, exactament seixanta-vuit 
anys de canvis socials i polítics que han fet possible passar d’una minús-
cula presència de traductores al principi del segle xx a una de força ufa-
nosa al final de la centúria. Si en l’entorn de Maria Antònia Salvà, Adela 
M. Trepat, Anna M. de Saavedra o Carme Montoriol eren comptades les 
dones que traduïen, ja al segle xxi s’ha invertit la tendència i actualment, 
en els centres universitaris especialitzats, hi són eventuals els homes, a 
pesar que en el mercat de la traducció literària la quota es manté més o 
menys equilibrada.

En qualsevol cas, la traducció, com tota la producció escrita, es troba 
sotmesa a les vicissituds històriques, polítiques, socials i culturals del 
país. En els períodes de puixança abunden les traduccions de tota mena, 
de llengües i tipologies variades. Només ens consta el nom d’una crea-
dora-traductora medieval, Isabel de Villena, la qual va construir una 
Vita Christi —en el fons, una apologia de les dones— a partir de passatges 
bíblics i d’altres biografies de Jesucrist. Dels segles xvi, xvii i xviii, mal-
auradament, no ens ha arribat el nom de cap traductora. No és fins al final 
del segle xix, a recer de la Renaixença, que van sorgir les primeres tra-
ductores que signaven les seves versions o que, de vegades, encara s’em-
mascaraven darrere pseudònims, com el cas de Francesca Bonnemaison 
o Joaquima Santamaria. Les seves aportacions van significar l’inici del 
segle d’or de la traducció catalana; també, és clar, de la traducció feme-
nina. Amb tot, la dictadura franquista va tenir efectes paralitzadors per a 
aquest desenvolupament. A partir de la dècada dels anys vuitanta va apa-
rèixer la primera generació de traductores professionals, un perfil que 
s’ha mantingut aquests darrers lustres. 
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Com d’habitud, fins passada la segona meitat del segle xx la majo-
ria de traductores eren escriptores. Sovint, la tasca traductora esdevenia 
una mena de prolongació de la faceta literària i totes dues activitats pre-
sentaven afinitats evidents. Els casos de Maria Teresa Vernet o de Maria 
Àngels Anglada, entre molts d’altres, resulten paradigmàtics d’aquests 
paral•lelismes; en l’una i l’altra l’obra traductològica va pesar en la literà-
ria. Altres traductores van desenvolupar una carrera més o menys «artís-
tica» en altres camps: la música (Maria Carratalà, Carme Montoriol o 
Núria Segnier), el periodisme (Maria Perpinyà, Maria del Carme Nico-
lau, Gràcia Bassa, Irene Polo o Anna Murià) o la pedagogia (Francesca 
Bonnemaison, Carme Serrallonga o Eulàlia Valeri). Un nombre impor-
tant de traduccions empreses per dones han estat vinculades a institu-
cions culturals que, d’una manera o altra, les han propugnades: l’Institut 
de Cultu ra i Biblioteca Popular de la Dona, l’Escola de Bibliotecàries, el 
Lyceum Club Barcelona, la Fundació Bernat Metge, l’Escola d’Art Dra-
màtic Adrià Gual o l’Institut del Teatre. 

Maria Antònia Salvà és, sens dubte, la primera gran poeta-traductora. 
Com ella mateixa explicava a les memòries, l’obra de Mistral, tan admi-
rada pels escriptors catalans de l’època, va influir poderosament en la seva 
pròpia poesia. A unes motivacions semblants, de magnetisme i de mes-
tratge, obeïa l’interès de Carme Montoriol pels sonets de Shakespeare, de 
Rosa Leveroni per la Terra erma de T. S. Eliot o, en l’actualitat, de Montser-
rat Abelló per poetes nord-americanes com Sylvia Plath, Adrienne Rich 
i Anne Sexton. Les traduccions teatrals sovint van vehicular-se per mitjà 
d’algunes institucions que les fomentaven, en les quals van desenvolu-
par les seves activitats Dolors Hostalrich, Maria Carratalà o Carme Ser-
rallonga. Òbviament, la narrativa és el gènere més conreat per les tra-
ductores del segle xx. Ja abans de la guerra, s’hi van dedicar Palmira 
Jaquetti, Maria del Carme Nicolau o Maria Teresa Vernet. Després, amb 
l’«obertura» de la censura franquista, els anys seixanta, va lliurar-s’hi 
especialment Maria Aurèlia Capmany, introductora de la narrativa rea-
lista italiana contemporània. En les darreres dècades, les traductores, 
com a professionals, s’han encarregat de promoure tant la traducció de 
clàssics com de les novetats de prestigi internacional o, si escau, de best-
sellers que fan furor una temporada.
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Pel que fa a la introducció de «subgèneres» o de producció especialit-
zada, un bon nombre de traductores van centrar-se en la literatura reli-
gio sa, moral o edificant, amb una demanda força constant abans i després 
de la guerra: s’hi van aplicar Maria d’Abadal, Maria de Quadras —tra-
ductora oficial de Rabrindrat Tagore—, Hermínia Grau, Isabel Solsona 
o Teresa Bial. La literatura sentimental va tenir una bona acollida entre 
les lectores dels anys vint i trenta i diverses revistes i editorials en van 
difondre una colla d’obres; sobresurt la «Biblioteca de la Dona Catalana», 
encarrilada per Maria del Carme Nicolau, la qual gairebé mai no va sig-
nar cap traducció. La literatura infantil i juvenil fou un altre dels àmbits 
fecunds per a les traductores: ja abans de la guerra civil, Maria Perpi-
nyà i Maria Sandiumenge s’hi havien dedicat i, després, a la dècada dels 
vuitanta, hi van reeixir Joahanna Givanel, Carme Serrallonga, Vimala 
Devi, Maria Àngels Bogunyà, Teresa Duran o Marisa Presas; entremig, 
Aurora Díaz-Plaja, Rosa Elias o Eulàlia Valeri van contribuir a no trencar 
la cadena de l’anostrament de llibres formatius. Finalment, també cons-
titueix una aportació femenina la traducció de la novel•la negra: francesa  
 —Simenon, sobretot—, a càrrec de Maria Aurèlia Capmany o Carme Vila-
ginés; i anglesa, a càrrec de Montserrat Abelló, Roser Berdagué, Montser-
rat Canyameres o Montserrat Solanas. 

Si en la primera meitat del xx s’observa una certa preponderància de 
la traducció del francès, com a llengua de cultura que era a tot Europa, a 
partir de la segona meitat del segle ja són abundants les traduccions de 
l’anglès, de l’alemany, de l’italià i, en els darrers lustres, les traduccions 
de llengües fins aleshores culturalment poc hegemòniques, com el gal•lès, 
el txec, l’àrab, el japonès o el xinès. Val a dir que les primeres del segle xx, 
en forma de llibre, dutes a terme per dones són de l’esperanto, fruit de 
l’interès de l’època per aquesta llengua amb aspiracions universalistes, i 
de l’occità, fruit d’una llarga relació intercultural entre llengües germa-
nes. De les llengües clàssiques, en destaquen, d’una banda, les traduc-
cions de col•laboradores de la Fundació Bernat Metge, com Anna M. de 
Saavedra i Adela M. Trepat, Carme Boyé, Dolors Condom, Montserrat 
Jufresa o Montserrat Ros i, de l’altra, les de les poetes hel•lenistes de Maria 
Àngels Anglada. Per traducció interposada, Maria del Carme Nicolau va 
traduir Quo vadis?, del premi Nobel polonès Henryk Sienkiewicz. A mig 
camí entre la traducció directa i la indirecta, Maria de Quadras va partir 
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de les autotraduccions angleses de Tagore. Són casos excepcionals, però, 
en el marc d’una tendència a traslladar directament obres de significació 
particular per a les traductores o bé encàrrecs ocupacionals. 

Maria Antònia Salvà és una de les escriptores-traductores que ha acon-
seguit un reconeixement més ampli, i la seva traducció de Mireia de Mis-
tral, molt reeditada, s’ha equiparat a la consideració que ha merescut la 
poesia pròpia. Mai més no ha estat traduït aquest llarg poema de Mistral, 
a diferència del que ha succeït amb els sonets de Shakespeare, novament 
traslladats, després de la versió de Carme Montoriol, quatre vegades —per 
Joan Triadú (1958), Gerard Vergés (1993), Salvador Oliva (2002) i Txema 
Martínez (2010). Tal vegada les traduccions de Maria Teresa Vernet també 
s’han convertit en traduccions «canòniques», tant les d’Aldous Huxley 
com El retrat de l’artista adolescent, de James Joyce. Les penalitats de la dic-
tadura franquista van conduir al silenci les versions de T. S. Eliot de Rosa 
Leveroi, de Richard Wagner de Núria Sagnier o de John Synge d’Anna 
Murià: van ser difoses en publicacions restringides o bé van quedar inè-
dites. A hores d’ara resulta encara difícil avaluar la repercussió que ha tin-
gut la tasca de les traductores de les darreres dècades. Tanmateix, hi ha 
unanimitat a reconèixer el paper capdavanter de Maria Aurèlia Capmany 
com a diligent introductora de Calvino, Passolini, Pratolini, Pavese o Vit-
torini, de Carme Serrallonga com a competent intèrpret de Bertolt Brecht, 
de Montserrat Abelló com a audaç promotora de les poetes anglosaxones 
del segle xx, de Maria Àngels Anglada com a qualificada difusora de Les 
germanes de Safo o de Maria Antònia Oliver i d’Helena Valentí com a expe-
rimentades reescriptores de Virginia Woolf.

Queden molts aspectes per a investigar de l’activitat de les traductores 
del segle xx, com l’anàlisi de les característiques constitutives de les tra-
duccions, la metodologia emprada, la ideologia implícita que traspuen, 
els paratextos que les acompanyen, la recepció que van tenir o l’estudi 
de les retraduccions. Al capdavall, resulta prou evident que la traduc-
ció femenina catalana constitueix una mena de bosc en el qual, mentre 
que alguns arbres es mantenen vius i frondosos, molts altres resten semi- 
ocults i pelats, a l’ombra dels més exuberants, mig morts per inanició. 
Potser ja és hora de començar a desbrossar l’espessor i d’aspergir els 
arbres assedegats. Ni que només sigui per recuperar un passat fonedís, 
una tradició escamotejada.
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Criteris de selecció i d’edició dels textos

El segle xx ha estat, també, el segle del desplegament de la traducció, fins 
a uns límits insospitats només algunes dècades abans. Consegüentment, 
i com en altres àmbits, de manera progressiva les traductores han adqui-
rit pes cultural i social. Les catalanes no n’han quedat excloses, d’aquesta 
conquesta, per bé que la desclosa ha estat una mica més tardana que en 
altres llengües veïnes, sobretot a causa de fatalitats històriques prou 
conegudes. Per tot plegat, si les traductores escassegen en encetar el nou 
segle, en acabar-lo tenen si fa no fa la mateixa presència pública que els 
traductors. En aquesta conjuntura, no cal dir que la tria de pròlegs ha 
estat més senzilla en els més reculats i més compromesa en els de les 
darreres dècades del segle. Amb tot, hem mirat de buscar un equilibri 
entre el criteri de la representativitat cronològica i el de l’interès intrín-
sec dels textos, a despit de buits i concentracions temporals que hauríem  
volgut evitar.

Haurien estat més fàcils de sortejar si hi haguéssim inclòs, en l’anto-
logia, pròlegs a traduccions alienes, però volíem fer relluir el diàleg de 
les traductores amb la literatura importada just en els moments en què 
s’hi han acarat com a intèrprets i reescriptores. El punt de vista quedava, 
doncs, molt definit: els «assaigs» de les traductores catalanes sobre la tra-
dició forana apropiada (sovint, breus lliçons de literatura universal).

En canvi, vam haver de renunciar a una altra premissa que havíem 
formulat de bon principi: que els pròlegs continguessin alguna tipus de 
reflexió sobre el procés de transvasament. La cautela de les traductores, 
en aquest sentit, voreja l’emmudiment. Quan s’hi refereixen, si s’hi refe-
reixen, ho fan en termes vagues i gairebé sempre amb un únic propòsit: 
excusar la seva intervenció —ben bé indispensable, d’altra banda. A penes 
transcendeixen l’anècdota personal i «teoritzen» sobre la traducció, lle-
vat d’alguna excepció lluminosa. 

Si bé d’entrada ens havíem plantejat arribar a un compromís entre les 
traductores més conegudes i les que, per diverses raons, no ho són tant, 
hi dominen les dones de lletres; en un sentit lax, les escriptores, les quals, 
a part de la traducció, han conreat alguna altra forma d’escriptura, més o 
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menys creativa. Per sort, no ha estat gens difícil d’escollir prefacis de tor-
simanys de procedències geogràfiques diverses, des de Palma o València 
fins a Praga o el País de Gal•les.

Finalment —i secundària—, hem tingut en compte, quant a la tria, 
el criteri d’una certa representativitat de llengües, èpoques, gèneres, 
autors... de les obres originals. Ens plau, per exemple, recollir textos que 
ens aproximen a la literatura àrab, japonesa o xinesa; o bé a escriptors 
aleshores tan «nous» com Aldous Huxley o Sam Shepard; també, és clar, 
a l’obra d’una bona colla d’autores, des de les contemporànies de Safo fins 
a la poesia anglesa i japonesa actuals, passant per noms tan insignes com 
Christine de Pizan, Teresa de Lisieux, Colette, Katherine Mansfield, Ger-
trude Stein o Ding Ling. 

Pel que fa als criteris d’edició dels textos, la nostra intervenció ha estat 
mínima. S’ha limitat, d’una banda, a esmenar errors tipogràfics evidents 
i, de l’altra, a unificar l’ús de les majúscules i les minúscules, de la cursiva 
i les cometes i dels prefixes segons la normativa actual. Hem mantingut 
la puntuació, fora d’algun cas aïllat de difícil comprensió. No hem fet a 
penes cap modificació morfosintàctica, i hem deixat intactes els lapsus 
gramaticals i els «barbarismes», entre d’altres raons perquè tots els prò-
legs abans ja havien estat publicats. 
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1

Adela M. Trepat i Anna M. de Saavedra,  
«Introducció» a Heroides, d’Ovidi (1927)

Vida d’Ovidi

La vida d’Ovidi no resta pas fosca com tantes altres. Ell mateix 
tingué cura de vessar-hi la claror a bons raigs i es complagué  
 —sense que una comprensible indulgència per ell mateix ens el despa-
renci gaire— a donar-nos-en ací i allà tota mena de detalls. I colpit de dis-
sort en l’exili de Tomes, això li és un mitjà de resseguir la resplendent 
jovenesa de retreure als amics de Roma la pròpia existència.1

Publi Ovidi Nasó2 nasqué a Sulmona3 en el país dels Pelignis, la fresca 
Sulmona, regada per aigües vives, el 20 de març de l’any 43 aC.4 Vinent 
d’una família de vella noblesa eqüestre,5 afecta tothora una gran menys-
preu pel nou ric.6 Això no priva que es planyi alguna vegada de la seva 
fortuna mediocre.7 Ovidi parla poc del temps d’infantesa i de la gent de 
casa seva. No diu gairebé res de la seva mare8 i poca cosa del pare,9 del 
qual ens conta els esforços per apartar-lo de la seva vocació poètica. Tenia 

Nota: P. Ovidi Nasó. Heroides. Text revisat i traducció d’Adela M. Trepat i Anna M. de 
Saavedra. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1927, p. i–xvii. (Fundació Bernat Metge; 29) 
[Totes les notes d’aquest pròleg són de les autores.]

1 L’elegia 10 del llibre IV de les Tristes és una autobiografia. Hi ha ultra això moltes dades 
esparses, en els Amors i l’Art d’Amar i sobretot en els Fastos, l’Ibis, les Tristes i les Pòntiques. És fona-
mental per a la biografia d’Ovidi l’obra de H. de la Ville de Mirmont, La jeunesse d’Ovide, 1905.

2 Ovidi es designa ell mateix amb el cognom de Naso. Els autors que en parlen, Vellei 
Petèrcul, Sèneca, Estaci, Marcial, li diuen Ovidivs o Ovidivs Naso.

3 Avui Solmona, en el Samni. L’antiga Sulmona fou destruïda per un terratrèmol en 1706 
i reconstruïda posteriorment.

4 Trist. IV, 10, 6, 13, Ovidi diu que nasqué el segon dia de les quinquàtries, festes dedicades 
a Minerva «l’any que els dos cònsols moriren colpits per un mateix destí.» Els cònsols Hirci 
i Pansa moriren a Mòdena, en la guerra d’Octavi contra Antoni.

5 Amor. III, 15, 5, 6; Trist., IV, 10, 7, 8; Pont. IV, 8, 17, 18.
6 Amor. III, 8, 9, 10.
7 Amor. I, 3, 8, 10.
8 Amor. I–III, 10; Trist. IV, 10, 77, 84.
9 Trist. IV, 10, 12, 57, 77, 84.
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un germà, un any per dia més gran que ell, que es dedicà a la carrera de 
lleis i morí a vint anys.10 Amb ell anà a Roma per seguir l’ensenyament 
dels retors.11 Ovidi no diu res dels seus mestres, però Sèneca el Retor ens 
parla en les Controvèrsies dels seus triomfs com a deixeble de Porc Latró i 
Marcel Fusc. Aquestes lliçons havien de pesar molt en un temperament 
declamatori, engrescat en l’ofici, enamoradís dels procediments, els truc 
i les paraules. Aleshores a Roma, després de l’eloqüència de Ciceró sortida 
del Fòrum i nodrida de realitat, comença el culte de la declamació pura, 
desinteressada: una mena d’art per l’art. Morta tota possibilitat d’eficà-
cia política amb l’adveniment dels Cèsars, l’oratòria resta reduïda a un 
joc sense altra transcendència que el goig de seguir-ne les lleis. N’és un 
exemple Mela, fill de Sèneca, vanant-se de la seva eloqüència incontami-
nada pel Fòrum. En sortir de Sulmona, Ovidi entrà en aquest món ple 
d’artifici. Versificador precoç, enginy dotat generosament, sens dubte 
s’introduí aviat en els cenacles. No sembla pas haver format part del cer-
cle de Mecenas, que no cita mai, i que per altra banda era d’una genera-
ció massa llunyana. Segurament Messala el protegí.12 Al voltant de Mes-
sala s’aplegaren Tibul, Emili Màcer, Valgi Rufus, Lígdam. Ovidi admirà 
Tibul,13 al qual deu una bona influència literària, i fou amic de Properci, 
de Pòntic, poeta èpic, i Bassus, iàmbic. I ens conta que recità en públic, 
quan la seva barba havia estat tosa tot just una vegada o dues.14

Ple de passió per les coses del seu art, Ovidi volgué lliurar-s’hi del tot 
i refusà de seguir la carrera de les lleis i la dels honors, el «cursus hono-
rum» que com a cavaller li era obert. D’aquí l’oposició del pare i les anèc-
dotes tantes vegades retretes. Molt jove, cap a l’any 25 aC,15 Ovidi féu amb 
el seu amic Màcer16 el viatge tradicional dels minyons de casa bona, cap a 

10 Trist. IV, 10, 9, 13.
11 Trist. IV, 10, 15.
12 Ovidi adreça a la mort de Messala un poema funerari en l’any 8 dC; el cita en Pont. I, 7, 

27, 30. 
13 Amor. III, 9.
14 Trist. IV, 10, 55, 60.
15 F. Plessis, La poésie latine, 1909, p. 411. Ovidi no dóna la data.
16 Nét de l’historiador grec Teòfanes de Mitilene, encarregat per August de l’organitza-

ció de les biblioteques imperials.
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Atenes i Àsia Menor, tornant per Sicília,17 i en les Pòntiques, els Fastos i les 
Metamorfosis, demostra tenir esment de les seves llegendes locals.18

El tarannà bel•licós de la pàtria d’Ovidi, adversària irreductible de Roma 
en les guerres italianes,19 no sembla pas haver-se transmès a ell. La biografia 
«ex uetusto codice Pomponii Laeti»20 pretén que Ovidi fou tiró o «tribunus 
militum» en l’exèrcit d’un cert Varró. Però Ovidi diu clarament en les Tris-
tes que no féu el servei militar.21 Tan aviat com pogué es deturà en el «cursus 
honorum». De les magistratures civils només exercí les de «centumuir»22 
«decemuir stlitibus iucandis»23 i «triumuir», segurament «capitalis».24

Ovidi es casà tres vegades. La primera muller, «nec digna nec utilis», 
no féu més que passar per la seva vida quan era gairebé un infant,25 i la 
unió fou dissolta segurament pel divorci. La segona,26 originària del país 
dels faliscs,27 tampoc no li havia de romandre unida gaire temps. Owen28 
creu que la filla d’Ovidi29 de la qual aquest, segurament per raons mètri-
ques, no dóna el nom, venia d’aquest matrimoni. Es basa en l’edat proba-
ble de la tercera muller i que Ovidi no parla sinó d’una filla d’ella, car era 
vídua i en tenia una del primer marit.

17 Pont. II, 10, 21 seg.
18 H. de la Ville de Mirmont, op. cit. p. 174. 
19 Sulmona lluità en les guerres d’Itàlia, i en la guerra social (90–89 a. dC) acabdillà les 

ciutats aliades. Amor. III, 15, 9, 10.
20 P. Ovidii Nasonis, uita ex uetusto codice Pomponii Laeti, Ovidi ed. Lemaire, vol. viii. És una 

biografia d’un vell manuscrit que havia pertanyut a Pomponi Laetus.
21 Trist. IV, I, 71.
22 Trist. II, 93 seg.
23 Fast. IV, 384.
24 Trist. IV, 10, 34; si hagués estat dels «tresuiri monetales» Ovidi hi hauria al•ludit segu-

rament en els Fastos, en parlar de Junó Moneta.
25 Trist. IV, 10, 69.
26 Trist. IV, 10, 71 seg.
27 Amor. III, 13, I.
28 Owen, Ouid Tristia, book I, 1885, Introd. p. 18. El mateix creu Plessis, op. cit. p. 413. H. de 

la Ville de Mirmont (op. cit., p. 207, nota 3) suposa que és del tercer matrimoni, basant-se que 
Ovidi en l’autobiografia cita la seva filla després de la tercera muller. Creu que la segona no 
hauria estat repudiada tan de pressa si li hagués donat una filla. 

29 Trist. I, 319; IV, 10, 75; Pont, I, 8, 32; Fast. VI, 219 seg. Aquesta filla es casà dues vegades 
(Trist. IV, 10, 75) i el segon marit fou Fidus Corneli, senador i procònsol d’Àfrica (Sèneca, 
De Constantia, 17, I).
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Aquesta dona tercera, que tingué el coratge de restar muller d’un 
exiliat,30 pertanyia a la gens Fabia i era parenta de Pompeu Màcer31 i de 
Paulus Fabi Màxim.32 La muller d’aquest Màrcia era filla de l’orador Marci 
Filip i d’àtia Minor, germana d’Àtia Major, mare d’Octavi. Existia una 
gran amistat entre la muller d’Ovidi i Màrcia, que vivia en la intimitat de 
l’emperadriu Lívia.33

Dintre aquest ambient confortable i refinat, lligat a la societat més dis-
tingida, poeta elegant, admès entre els familiars de l’emperador, colpeix 
Ovidi de cop i volta, en l’any 834 «la pena de relegatio», una mena d’exili 
sense la «capitis deminutio» que aquesta comportava. Ha d’abandonar el 
món brillant i polit de Roma, que enyorarà sempre més, una Roma en el 
moment més exquisit, sense la solemnitat dels primers temps d’August, 
afinada i havent assimilat totes les essències gregues. Deixa les converses, 
les amistats, la moda, l’aurèola flonja de lloances i de prestigi, i marxa 
relegat a Tomes,35 a la Mèsia, vora la mar Negra.

La causa d’aquest càstig sobtat ha estat molt debatuda i molt incerta-
ment aclarida.36 Segurament fou curosament encoberta, i els mateixos 
contemporanis no en tingueren esment. Res no en diuen Suetoni i Tàcit, 
ni cap historiador; i Ovidi, tothora suplicant el perdó, no hi al•ludeix més 
que d’una manera velada. En dóna dos motius: «carmen et error».37 El 
primer és ben clar. La publicació de l’Ars amatoria s’entrebancava al mig 
de l’obra pacient de restauració de valors morals acomplerta per August. 
Amic i protector de Virgili i d’Horaci, aquell primer món literari li havia 
estat un noble i dòcil instrument. I heus ací que Ovidi, home d’una altra 
generació, llunyà i díscol, es consolidava un prestigi a basa de l’èxit, veri-
tablement inquietant, d’un poema desmoralitzador. Això podia predis-

30 Trist. IV, 10, 74.
31 Pont. II, 10, 10.
32 Pont. I, 2, 9, 12.
33 Trist. I, 6, 26 i seg.
34 Pont. IV, 6, 5.
35 Avui Kustendje.
36 Se n’han ocupat Bayeux, trad. des Fastes (Rouen et Paris, 1788) vol. ii; G. Boïssier, L’oppo-

sition sous les Césars, p. 107 i seg.; O. Ribbek, Geschichte der röm. Dichter, vol. ii, p. 313; Nageotte, 
Ovide, sa víe et ses oeuvres, París 1872, p. 183–185; Robinson Ellis, P. Ovidii Nasonis Ibis, Oxford 
1881, prolegom. p. xxviii i seg.; Plessis, op. cit., p. 414; E. Ripert, op. cit., p. 173 i seg.; Cocchia, 
La relegazione di Ovidio a Tomi, in «Atti della Academia di Arch.», Nàpols, vol. xxii.

37 Trist. II, 207.
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posar August contra Ovidi, però no determinar la «relegatio». L’any 8 en 
feia sis que la malifeta gaudia d’una plàcida impunitat. 

L’altre motiu, l’«error», resta molt fosc. De les explicacions d’Ovidi es 
desprèn que, contra la seva voluntat, els seus ulls veieren algun fet molt 
greu.38 «El meu pecat fou de tenir ulls», diu.39 Ha de callar per no exci-
tar la ira de l’emperador,40 i alhora la vergonya el força a amagar-ho.41 El 
seu delicte no és una ofensa directa contra August, ni té caràcter polític.42 
Ovidi, tan clar i explícit en la resta de la seva obra, no precisa més.

Moltes són les hipòtesis bastides damunt aquesta base minsa. Dei-
xant de banda gran nombre de solucions enginyoses que s’adapten pot-
ser massa servilment a les perífrasis i símbols emprats per Ovidi, cal tenir 
en compte la de Robinson Ellis, ben documentada però insuficient. Ellis,43 
basant-se que sovint, en parlar d’aquest infortuni, el poeta fa ús d’imat-
ges relacionades amb el culte d’Isis, conclou que en fou la causa una vio-
lació dels misteris de la divinitat aleshores de moda.

D’altres, entre ells Boissier,44 Ribbeck i Schanz, admeten que fou mes-
clat en l’escàndol de l’adulteri de la segona Júlia amb Silà. Coincideix en 
efecte amb l’exili d’Ovidi, i per altra banda no desdiu gens de l’explicació 
donada en les Tristes. Però no manquen objeccions.45 El càstig del menys 
culpable hauria estat en aquest cas el més greu. En temps de Tiberi, Silà 
torna a Roma, i és justament aleshores que Ovidi perd tota esperança.46 
Quan reclama la intercessió de personatges poderosos, no s’adreça mai a 
Lívia, ni a Tiberi, tot i que per mediació de Màrcia sembla que havia d’és-
ser ben acollit. És indubtable que Ovidi no era ben vist de Lívia, i pot-
ser aclaririen la causa d’aquesta animadversió les seves relacions amb 
Germànic i els que el voltaven.47 D’entre aquests té Ovidi gran nombre 

38 Trist. II, 103.
39 Trist. III, 5, 50.
40 Trist. II, 208.
41 Trist. III, 6, 31.
42 Trist. III, 5, 43.
43 R. Ellis, op. cit. prolegom. p. xxviii i seg.
44 Abans que Boissier dóna aquesta hipòtesi Bayeux. Vegi’s E. Ripert, op. cit., p. 175.
45 Plessis, op. cit., p. 417.
46 Nageotte, op. cit., p. 195.
47 Nageotte, op. cit., p. 189.
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d’amics: Carus, Silà, Sext Pompeu. I Germànic s’entravessava en el camí 
de Tiberi, que Lívia volia elevar, i elevà, al soli imperial.48

No hi ha dubte que Ovidi, indesitjat a causa dels seus poemes, es bar-
rejà amb poca traça en alguna intriga de la casa d’August, ja fos l’adulteri 
de Júlia o una altra, que potser Lívia o Tiberi aprofitaren per fer-li sentir 
el pes de llur rancúnia. Ovidi morí a Tomes l’any 17 dC.

Les Obres d’Ovidi

De les obres d’Ovidi que ens han estat transmeses, les que escriví pri-
merament són sens dubte els Amors i les Heroides.49 La publicació dels 
Amors sembla anterior a les Heroides. Seguint la tradició dels elegíacs, 
com Catul cantà Lèsbia, Tibul Dèlia, Properci Cíntia, Ovidi hi canta 
una misteriosa Corinna, potser inexistent, que almenys no ha pogut 
ésser identificada amb cap nom femení del seu temps.50 Gairebé tot-
hom admet que els Amors aparegueren en cinc llibres poc després de la 
mort de Tibul,51 en 19 aC.52 L’edició que posseïm seria la segona, en tres 
llibres, de l’11 o 10 aC modificada i amb gran nombre d’addicions. En el 
llibre segon dels Amors d’Ovidi cita vuit de les Heroides, que daten potser 
dels primers temps de la seva carrera literària, i eren aleshores inèdites.

És difícil d’escatir si les Heroides foren publicades totes alhora o bé en 
dues sèries.53 Les diferències que separen les quinze primeres de les darre-
res fan pensar en un espai de temps transcorregut entre unes i altres. Però 
per bé que en certes particularitats mètriques les darreres Heroides concor-
den amb les obres escrites en l’exili,54 seria estrany que Ovidi, aleshores 

48 E. Ripert, op. cit., p. 180 i seg.
49 Citades en l’Ars amat. III, 343 i seg.
50 Martinon (Les amours d’Ovide, p. x seg.) ha volgut demostrar l’existència d’aquesta dona: 

cf. Némethy, Ovid. Amor., p. 96.
51 Amor. III, 9.
52 Per la qüestió de la data dels Amors, vegi’s E. K. Rand, American Journal of Philology, 

XXVIII, 1907, p. 287 seg.
53 Purser, ed. de les Heroïdes de Palmer: Introducció p. i i seg. Sereno Burton Clarck, The 

Harvard Studies in classical philology, vol. xix, p. 151 i seg.
54 Hultgren, Observationes metricae, 1, p. 29, fa remarcar que es poden datar bé les obres 

d’Ovidi per les peculiaritats mètriques. Però cal fer la reserva que això no és absolut. El lli-
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lliurat exclusivament als seus planys, hagués recaigut en un tema frívol i 
tants anys abandonat. La segona sèrie pot, doncs, haver estat escrita entre 
II aC i 8 dC; però sembla més probable que sigui anterior a la publicació 
de l’Ars amatoria.55 Igualment anterior56 és el De medicamine faciei, poema 
didàctic del qual resten cent versos, sobre el mestreig i l’art dels cosmè-
tics. L’Ars amatoria,57 en tres llibres, fou exclosa per August de les biblio-
teques públiques el mateix any de l’exili58 d’Ovidi. El gran perill d’aquest 
poema es trobava, més que en el tema, en la gràcia dels detalls, en l’esperit 
encisador, absolutament amoral i irresponsable. L’èxit inquietà August, 
i Ovidi aleshores, potser per atenuar ingènuament el mal efecte produït, 
escriví el Remedium amoris liber, mena de palinodia tan poc moral com l’Ars 
amatoria, i més aigualida. L’Ars i el Remedium amoris poden ésser datats 
entre I aC i I dC.59 Entre 3 i 8 foren compostes les Metamorfosis i els Fas-
tos. Les Metamorfosis són quinze llibres d’hexàmetres dactílics on recull 
en un llarg enfilall, versificant-les deliciosament, una munió de velles 
faules que no tenen de comú altra cosa que l’acabament. Dels dotze lli-
bres dels Fastos, no en tenim sinó sis. El poeta incrèdul, galant i lleuger, hi 
canta solemnialment, seguint l’ordre del calendari, les festes religioses i 
nacionals de Roma. Aquest poema, d’una enutjosa llargària, com totes les 
obres d’Ovidi, és desproveït d’emoció religiosa, però s’hi sent almenys el 
respecte i el gust de les festes tradicionals i de les velles cerimònies. Des-
prés de l’exili, en un seguit de planys i de súpliques, vénen els cinc llibres 
del les Tristres i els quatre de les Pòntiques i entre les dues obres l’Ibis, llar-
guíssima imprecació farcida de la més difusa erudició ovidiana. No ha 
estat possible d’identificar l’enemic a qui anà adreçada, i el mateix Ovidi 
sembla oblidar-lo i reblanir la seva ira amb el goig de les reminiscències 
mitològiques. Les Halièutiques, inacabades, tracten de la pesca i dels pei-
xos, i tot el talent del vell Ovidi no les pot salvar de llur encarcarament 

bre III dels Amors, per exemple, té formes semblants a les darreres obres i el llibre I de les 
Tristes s’acosta a les primeres (Sereno Burton Clarck, op. cit., p. 154).

55 Sereno Burton Clark, op. cit., p. 152.
56 Ars Am. III, 205 seg.
57 És el títol donat pels manuscrits. En el primer vers Ovidi usa la forma «artem amandi».
58 Pont. IV, 6, 5.
59 Schanz, Gesch. der röm. Literatur, [símbol] 293.
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didàctic. Plini el Vell diu60 que les començà en els darrers temps de la seva 
vida «supremis suis temporibus incohauit».

No ha arribat a nosaltres la Medea, tragèdia anterior als Amors escrita 
els volts de l’any 22 aC. Sèneca61 i Quintilià,62 que en fan elogis, ens n’han 
conservat encara no dos versos. S’han perdut, demés, uns Phaenomena,63 
uns Epigrammata i Ludicra,64 un epitalami per les noces de Paulus Fabi 
Màxim,65 una elegia a la mort de Messala,66 un «carmen triumphale» en 
honor de Tiberi, pel seu triomf de Panònia l’any 13 dC;67 un poema con-
tra els mals poetes i un poema en la llengua dels getes sobre la família 
imperial.68

Les Heroides

Divuit lletres d’heroïnes a l’amat absent ens han previngut sota el títol 
d’Heroidum Epistulae, que alguns creuen poc escaient, per tal com des-
prés de la xv una lletra masculina precedeix i motiva la resposta. Això, 
unit a la major llargada de les darreres i a diferències mètriques i de llen-
guatge entre un grup i l’altre, ha promogut del Renaixement ençà ina-
cabables debats entre els estudiosos, i sovint ha fet condemnar l’auten-
ticitat d’aquestes epístoles dobles. Sabem per Ovidi mateix que un amic 
seu, sabí, emprengué de fer respondre els herois a les lletres de les heroï-
nes, i escriví epístoles d’Ulisses a Penèlope, d’Hipòlit a Fedra, etc.69 Potser 
això suggerí a Ovidi, després de l’èxit de la primera, de publicar-ne una 
segona sèrie, complicant i enriquint el soliloqui primitiu. Aquesta dar-

60 Plini el Vell, N. H. XXXII, II i 152.
61 Sèneca el Retor, Suas, III, 7.
62 Quintilià, VIII, 5, 6.
63 Lactanci, Div. inst. II, 5; Probus, ad Verg Georg., p. 349 i seg.
64 Baehrens, Fragmen. poet rom., p. 349 i seg.
65 Pont. I, 2, 131 seg.
66 Pont. I, 729 seg.
67 Pont. III, 4.
68 Pont. IV, 13, 19 seg.
69 Amor. II, 18–27. Angelus Quirinus Sabinus (1465) que escriví lletres (de Ulisses a Penélope, 

Demofoont a Fil•lis, etc.) ha estat confós amb el Sabinus amic d’Ovidi.
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rera podia portar el títol simple d’Epistulae. En tot cas el títol primer pot 
haver passat per extensió a totes dues sèries.70

Tenim les lletres de Penèlope a Ulisses, Fil•lis a Demofoont, Briseis a 
Aquil•les, Fedra a Hipòlit, Enone a Paris, Hipsípile a Jàson, Dido a Eneas, 
Hermíone a Orestes, Deianaira a Hèrcules, Ariadna a Teseu, Cànace a 
Macareu, Medea a Jàson, Laudamia a Potesilau, Hipermestra a Linceu, 
Safo a Faó. Després ve l’epistola de Paris i la resposta d’Helena, les lletres 
de Leandre i d’Hero, d’Aconci i de Cidipe.

Les qüestions d’autenticitat són abundoses i poques poden ésser ple-
nament resoltes. El primer que en féu un estudi fou Lachman71 que creu 
que solament són atribuïdes a Ovidi les peces que ell mateix enumera 
en el llibre II dels Amors. L’autoritat de Lachman, més que el pes els seus 
arguments, féu sostenible aquest punt de vista. Lehrs72 també rebut-
java fragments de gairebé totes les Heroides, i amb Müller73 molts d’altres 
neguen l’autenticitat de la xv de les epístoles dobles.

La qüestió de l’epístola xv (Safo a Faó) ha estat molt discutida. Es basa 
el dubte en la seva defectiva tradició manuscrita. En efecte, manca en els 
millors manuscrits74 i en la traducció grega de Màxim Planudes,75 i en la 
majoria dels que la donen sembla una peça a part, relacionada sovint amb 
altres obres d’Ovidi o d’altres poetes.76 Pren, per primera vegada, el lloc 
xv en l’edició de Daniel Heinsius77 (Elzevir 1629) i el conserva en la Vul-
gata fins a Merkel que, com Riese, l’exclou de les seves edicions d’Ovidi.

Hi ha una bona raó per a donar-li aquest lloc. En uns manuscrits de 
París del segle xiii78 amb «excerpta» de Tibul i Ovidi, sis versos de l’epís-
tola de Safo es troben entre «excerpta» de les Heroides xiv i xvi. S. G. de 
Vries79 demostra que els manuscrits dels «excerpta» de París deriven 

70 Purser, prefaci a l’edició de les Heroides de Palmer, p. x; Birt, Das Antike Buchwesen, p. 15; 
Tollkiehn, Quaestionum ad Heroides Ovidianas.

71 Lachman, Berlin Program, 1848, i Kleinere Schriften, II, p. 56–61.
72 Lehrs, edició d’Horaci, Leipzig 1869, p. 222–254.
73 Müller, De re metrica, 2a ed., p. 31.
74 No apareix en cap manuscrit abans del segle xiii.
75 Monjo de Constantinoble en la segona meitat del segle xiii.
76 El Francofurtanus, del segle xiii, que és el primer que la dóna, la situa immediata-

ment abans que les altres Heroides. D’altres la posen després.
77 L’edició prínceps de Bolònia (1471) la situava en darrer lloc.
78 París 17903–7647.
79 S. G. de Vries, Epistula Sapphus, Leyde 1885.
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d’un mateix arquetipus que remunta al segle x o potser al ix. Per tant, és 
indubtable que hi hagué una tradició manuscrita antiga en la qual l’epís-
tola de Safo es trobava en el «Corpus» de les Heroides amb el número xv.

Ovidi mateix, en un poema adreçat al seu amic Màcer,80 la cita. Era 
també coneguda de l’autor de la Consolació a Lívia81 i d’Ausoni.82 Ovidi, 
doncs, va escriure una epístola de Safo, però resta a saber si la que tenim 
és l’autèntica. Moltes raons s’han adduït en contra,83 d’ordre mètric84 i 
gramatical. Per exemple, el vers 107 ha estat acusat de mancar de cesura, 
però la té regularment després de dos peus i mig, per tmesis de -in- en 

-inuenit-. Lachman creia també, que la «furialis Erichtho» del vers 139 era 
manllevada de Lucà. La lectura molt probable «furialis Enyo» que dóna 
el manuscrit de Frankfurt bastaria per a rebatre l’argument. Ultra això 
Schanz demostra que «Erichtho» era ja coneguda abans de Lucà.85 Molts 
usos desuets són justificables per altres raons com «chelyn», «poetria» 
(183) pel coneixement del grec i el desig de donar un cert color local. Cal 
tenir també en compte que aquesta epístola ha estat molt modificada i 
corrompuda pels copistes, i que moltes formes sospitoses es troben en 
indrets que tenen lectures diverses.

Majors dificultats presenta la qüestió de les epístoles dobles,86 per gran 
nombre d’accidents externs diferents de les altres. Això no obstant, l’au-
toritat manuscrita d’aquestes sis epístoles és ben evident, i l’única difi-
cultat és en els fragments 39–142 de la de Paris i 13–248 de la del Cidi-
pe.87 Ni l’un ni l’altre figuren en la traducció de Planudes ni en els vells 
manuscrits. No hi ha dubte que aquestes omissions no basten per a con-

80 Amor. II, 18, 19, 22.
81 Primera meitat del segle i.
82 Cf. Ausonii, Epigrammat. 92–II. Vegi’s Ehwald, Bursians Jahr. 43 (1885), p. 245; Plotius 

Sacerdos (Grammatica lat. VI, p. 482, I) i Probus (Grammat. lat. IV, p. 30, 19) atribueixen a 
Ovidi l’epístola de Safo.

83 Després de Lachman (Kleine Schreiften, p. 56–57) i Müller (De re metrica, p. 31), Palmer en la 
seva primera edició de les Heroides la rebutjava en nom del sentit comú (Palm. Ovid. Heroides, 
ed. 1874, pref. p. 7), però en la segona, acabada pel seu deixeble Purser, hi ha un estudi favora-
ble a l’autenticitat (Palm. ed. d’Oxford 1898, p. 91). Plessis i Schanz l’accepten sense vacil•lació.

84 Birt, Rhein. Mus. xxxii, 1877, p. 390, nota 3; De Vries, op. cit. p. 141.
85 Farsàlia, VI, 508.
86 Per a la història de la qüestió, vegi’s Sedlmayer, Zeitschrift für die österreichischen Gymna-

sien, XXX (1879), p. 816.
87 El primer fragment féu la seva aparició en les edicions de Parma (1477) i de Vicenza 

(1480), i el segon, en els manuscrits del segle xv.
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demnar-les. Però la qüestió es complica —deixant de banda la inadequa-
ció del títol, la major llargada, i el fet que Ovidi no les citi enlloc— per les 
anomalies mètriques i de llenguatge que hi han estat trobades. Aquest 
mètode és evidentment perillós tractant-se d’un autor de l’extraordinà-
ria fecunditat d’Ovidi, que no podia tenir l’infinita cura d’un Horaci o  
d’un Virgili. 

No hi ha dubte que en esperit, i àdhuc materialment, aquestes epísto-
les són germanes de les altres. El suposat imitador ha arribat a una iden-
tificació perfecta amb el seu model, si no l’ha superat. Entre les sis darre-
res trobaríem potser les millors de tota la sèrie.

Les principals objeccions88 són els nominatius grecs que Lachman 
retreia en ă en lloc de ē: «Ledă, Aethră»: l’ús de paraules de més de dues 
síl•labes a la fi del pentàmetre, la forma de la cesura en alguns versos, 
l’adopció de «nihil» com a pírric i innumerables expressions que hom 
diu alienes a Ovidi.89

S. Burton Clark90 ha esvaït gairebé totes aquestes dificultats per un 
estudi comparatius de les heroides xvi–xxi amb les altres obres d’Ovidi. 
Forneix l’argument més fort la manera de tractar els dàctils i espondeus.91 
En efecte, un imitador pot haver copsat per l’orella l’ús ovidià dels pen-
tàmetres acabats en mot disíl•lab, però és difícil que inconscientment, o 
per un escrutini deliberat, arribi a resultats semblants en la combinació 
de dàctils i espondeus. Ovidi, en aquest aspecte, es troba a part de la resta 
de poetes llatins:92 usa els dàctils amb major freqüència que cap altre. I 
aquesta disposició del vers és en les seves obres independentment del 

88 Després de Lachman i Müller, Schanz les rebutja (Geschichte der römischen literatur, 24 
aufl. München, (899–296), així com Palmer que les creu d’un imitador d’Ovidi contem-
porani de Persi i Petroni (op. cit., p. 436) i Sellar (Horace and the elegiac poets, p. 334). Purser, al 
contrari, les ha acceptades (ed. de les Heroides de Palm., prefaci, p. xxxi), així com Plessis 
(op. cit., p. 433).

89 Veure el pacient estudi d’Alexandre Bilger: Paridis et Helenae epistulae sintne Ovidi quae-
ritur (Malpurgi 1888).

90 S. Burton Clarck, op. cit., p. 132.
91 Burton Clarck es recolza en l’obra de Drobisch sobre els hexàmetres Ein statistischer Ver-

such über die Formen des Lateinischen Hexameters, en els Berichte über die Verhandl. der königl. sächs 
Gesellschaft der Wissenchaften In Leipzig Philologisch-historische Klasse (1866) i per als pentàmetres 
en els estudis de Hultgren, Observationes metricae in poetas elegiacos.

92 El segueix el seu imitador Valeri Flac, però no ateny com Ovidi la xifra de 54,8 % dàctils 
en lloc d’espondeus. Només Tibul el sobrepassa en els pentàmetres, però no en els hexàme-
tres. Vegi’s Hilberg, Die Gesetze der Wortstellung im Pentameter des Ovids, Leipzig, 1894, p. 657.



104

caràcter del tema, la qual cosa li dóna una uniformitat que pot servir de 
base segura per a qualsevol examen comparatiu.

Les epístoles xvi–xxi coincideixen perfectament en aquesta preferèn-
cia pel dàctil, i és curiós que moltes de les anomalies notades els donen un 
paral•lelisme amb les obres de les darreries, especialment les Tristes i les 
Pòntiques, essent per moltes raons inadmissible que Ovidi compongués 
aquestes sis lletres escadusseres en els temps planyívols de l’exili.

Les fonts

Ovidi es vana d’haver inventat amb les Heroides un gènere nou.93 I efec-
tivament, entre tants defectes i algunes excel•lències, tenen el mèrit de 
la novetat. Suidas atribueix a Teòcrit unes Ηρώιναι que no han arri-
bat a nosaltres, però ningú, entre els grecs i els llatins, no havia tingut 
la idea de fer parlar les heroïnes, d’extreure’ls en un monòleg el contin-
gut psicològic.94 Com a precedent, cal citar la lletra d’Aretusa a Licotas 
de Properci,95 que hi té força analogies, però cal tenir en compte que no 
es tracta d’una ficció mitològica, sinó de noms sota els quals s’amagaven 
personatges reals i vivents. És possible que trobéssim exemples de lle-
tres d’amor en Cal•límac i els alexandrins, però sempre incidentalment i 
dintre la narració.

El material de les Heroides fou poat sobretot en la literatura grega. Són 
homèriques la lletra de Penèlope, amb elements de l’Ilíada i l’Odisea, la 
de Briseis basada en el llibre ix de l’Ilíada, la d’Helena i la de Paris. Pro-
vinents de la tragèdia grega, hi ha la Fedra, que segueix de prop l’Hipòlit 
d’Eurípides, la de Deianira, que pot haver pres alguna cosa de les Tra-
quínies de Sòfocles, per bé que la Font cabdal és potser Apol•lodor, i la 
de Cànace, sortida de l’Eol d’Eurípides. La d’Hipermestra, nodrida sens 
dubte de fonts diferents,96 deriva en gran part de la trilogia d’Èsquil, 

93 Ars. Am. III, 346.
94 Lunack en les Quaestiones Sapphicae, p. 43, suposa que era un gènere cultivat pels grecs, 

però no en coneixem cap exemple.
95 Prop. IV, 3.
96 És un mite molt conegut del qual tracten Higini (Fab. 168), Pindar, Lucreci (3, 1003), 

Properci (4, 763), Horaci, oda IX del llibre III.
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les Suplicants, els Egipcis i les Danaides. El model de l’Hermione és també 
Sòfocles i el de Medea, la Medea d’Eurípides i els Argonautes d’Apol•loni 
de Rodes. L’epístola de Laudamia es basa potser en el Protesilau d’Eurípi-
des. La de Fil•lis té fonts incertes; la seva historia no es troba en Homer ni 
en cap tragèdia grega; Higini la conta i hi al•ludeix Properci.97 D’Enone,98 
tampoc no en parla Homer. Potser trobà la faula l’obra de Parteni περί 
ερωτικων παθηματων. Apol•loni també en dóna un sumari. Quant a les 
de Dido i Ariadna, llurs fonts respectives són molt properes: el llibre iv 
de l’Eneida i l’Ariadna de Catul.99

L’epístola de Safo és resultat d’un gran coneixement de les obres de 
la poetessa grega.100 La història d’Hero i Leandre era inconeguda dels 
grecs clàssics, i el primer que en parla a Roma és Virgili en les Geòrgiques.101 
Museu en el s. v dC recollí la llegenda en els seu poema τα καθ΄Ηρώ καί 
Λέανδρον. La font d’Ovidi és potser Cal•límac.102 Per a les epístoles d’Aconci 
i Cidipe, no hi ha dubte que cal cercar el model en els αιτία de Cal•límac.103

Valor de les Heroides

L’Ovidi de les Heroides, més que cap altre poema, ha estat acusat mil vega-
des de convencionalisme, de falsedat. I en efecte, res no és més fals que 
aquestes lletres que no han d’arribar a llur destinatari, plagades de tòpics, 
de jocs de paraules, servilment retòriques a estones, i a estones delicio-
sament estilitzades. Tenen sovint un encarcarament com de composició 
escolar. Molts comentaristes d’Ovidi insisteixen en la filiació de les Heroi-

97 Prop. II, 24, 28.
98 Purser suggereix que si existien en temps d’Ovidi Cants cipris, pot haver estat presa 

directament d’aquest poema o d’un altre del cicle.
99 Catul, 64.
100 Vegi’s l’interessantíssim estudi de Jean Hubaux: Ovide et Sappho, Le Musée Belge, vol. 

xxx, p. 197, 1926. Carcopino en la Revue des Études Latines (p. 146–149 del fasc. II, 1927), creu 
que ve d’una font alexandrina.

101 Virg. Georg. III, 258.
102 Erwin Rhode (Der grieschische Roman, p. 133) creu que és una llegenda local de Sestos 

tramesa pels alexandrins. Joan Klemm (De fabulae quae est de Herus et Leandri amoribus foncte 
et auctoritate) conclou de la semblança de l’Heroida d’Ovidi amb l’obra de Museu, que tenen 
una font comú, potser Callímac.

103 El mateix Ovidi hi al•ludeix en l’Ars Am. I–457 i Remed. Am. 381–382.
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des sortides de les «suasoriae» de les escoles.104 I veritablement hom no 
pot estar-se de trobar-hi una retirança en aquestes històries ben constru-
ïdes, agradablement i puerilment diversificades, difuses del goig d’apli-
car-hi totes les regles i tots els trucs, de donar a cada idea un luxe de belles 
formes. Nodrit dels alexandrins, Ovidi estima el seu ofici i s’hi complau. 
Però és massa abundós, massa escollit i escollidor, per a arribar a preci-
osista. Li manca un cert abarrocament, una superació del bon gust. En 
el fons totes aquestes coses que treballa són essencials, essencials en el 
seu esperit frívol, no frivolitats volgudes i cultivades d’un esperit sòlid. 
Quan sembla riure una mica, llevar importància amb el seu enginy desa-
vinent a les tràgiques situacions, més aviat és que hi passa a frec sense 
penetrar-les, entretingut amb els seus jocs.

Però Ovidi no pot oblidar que és romà. D’on, sota l’artifici superficial, 
l’esperit pràctic defugint els salts mortals i el pur fantasieig. Aquest és un 
llevat agre en l’engrescament de la retòrica. Hi ha un realisme latent en 
aquests dibuixos flonjos, l’obsessió d’un bon sentit, que de tant en tant, 
damunt les ales meravelloses, sent vertigen. En aquest element dissonant 
trobaríem precedents de moltes coses. Tota la novel•la moderna, crua i 
precisa, rebaixadora de mites, hi és en germen. Sellar105 retreu com a argu-
ment contra l’autenticitat de les epístoles dobles, la vulgarització del 
mite, indigna d’Ovidi. Justament això és ben bé dintre el seu tempera-
ment, i no fa més que accentuar la trajectòria visible de les quinze prime-
res. Ovidi, per guaitar-lo a lloure, per introspeccionar-lo, havia d’abaixar 
el nivell del tema. Evidentment, en aquestes davallades els mites perden 
llurs essències.

Allò que fa gairebé il•legibles les Heroides en bloc és la monotonia. Tant 
com la varietat psicològica poc sensible, hi contribueix l’estil, llisquent 
però descolorit, terriblement difús. És clar que les virtuts d’Ovidi el pre-
sideixen: la facilitat, l’enginy agudíssim, el goig que s’hi sent del ben dir. 
I el sentimentalisme, a estones, ateny les cimes pures del sentiment. Hi 
ha una gran frescor jovenívola, una gran tendresa en la lletra d’Enone i 
en la d’Ariadna, una embranzida vigorosa en la Paris, enjogassada en la 

104 Carl. Brück, De Ovidio scholasticorum imitatore, Giessen Diss.; H. de la Ville de Mirmont, 
La jeunesse d’Ovide, p. 66 i seg.

105 Sellar, Horace and the elegiac poets, Oxford Clarendon Press., p. 334.
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d’Aconci. I les epístoles d’Helena i de Cidipe, potser les més ben tallades 
del recull, poden ésser posades entre els bons poemes d’Ovidi.

Com a document i com a precedent, les Heroides són inapreciables. El 
nucli psicològic, complicat ja en les darreres, és una cosa insòlita en les 
antigues literatures. Aquest intent d’introspecció s’arrossega per tota 
l’edat mitjana i transcendeix fins a nosaltres. Ovidi llegà a la llepolia 
medieval,106 amb tantes belles històries, amb tant de noms prestigio-
sos i meravellosos, un tipus femení que conegueren Chrétien de Troyes 
i Chaucer, que s’entaforà entre les mans de Bocaccio i àdhuc en l’infern 
de Dant.107

És una excursió primerenca al país del «tendre» feta per un home sub-
til, carregat de totes les eines de l’ofici. Aquest embalum el distreu de tant 
en tant, però tanmateix ens ha portat a una nova contrada. Més que la 
passió hi ha la bellesa assequible, epidèrmica, del dolç llagrimeig, del sos-
pir i el plany; i sobretot una casuística amorosa puerilment primfilada, 
embolicada en una florida fútil d’enginy i de gràcia.

[...]
Ara no ens resta sinó manifestar un profund agraïment als nostres pro-

fessors Joaquim Balcells, que tothora ens ha aconsellat en la revisió del 
text i ens ha resolt tota mena de dubtes, i Carles Riba, que ha repassat i 
polit la nostra traducció. Així mateix cal que regraciem al director de la 
Fundació Bernat Metge, Sr. Estelrich, que més d’una vegada ens ha hono-
rat amb el seu consell.

Barcelona, juliol de 1927

106 Edward Kennard Rand., Ovid and his influence, 1925, p. 112 i seg.
107 Per a la difusió de les Heroides a l’Edat Mitjana, vegi’s Sedlmayer, Beiträge zur Geschichte 

des Ovidstudien in Mittelalter, als Wiener Studien, II, 142. A Catalunya foren conegudes i llegides 
les Heroides. La reina Violant de Barcelona sembla que es plaïa en llur lectura (Rubió, Doc. II, 
p. xii). Hi ha una lletra de la reina Violant (Doc. 405, p. 361, vol. i), a Guillem Nicolau, rector 
de Maella, demanant-li la traducció que ha fet de les Heroides. En el Doc. 492, Joan I demana 
les epístoles d’Ovidi arromançades. A París es conserva el manuscrit de la traducció anò-
nima de les Heroides, propietat de Victorià Amer: París ms. esp. núm. 436. Vegi’s, ultra això, 
Ovidi: Fragment inèdit de la IV Heroida treballada al català en lo segle xv (La Renaxença, Barcelona 
1875, v, vol. i, p. 491).
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2

Carme Montoriol, «Breus notes d’introducció  
a la traducció completa dels sonets de Shakespeare»  

a Els sonets de Shakespeare (1928)

És en l’any 1598 que es parla per primera vegada dels Sonets de Shakespeare. 
En el Palladis Tamia (Wit’s Treasury), de F. Meres, aquest, després de 

glorificar el geni de Shakespeare —el poeta de la llengua de mel, en el qual 
reviu l’ànima enginyosa i dolça d’Ovidi—, al•ludeix, per a millor fonament 
dels seus elogis, als ensucrats Sonets (sugred Sonnets), que, en còpies manus-
crites, corrien de mà en mà entre els amics particulars del gran dramaturg.

Uns quants anys abans, però, dos sonets, el 138 i el 144 de la present tra-
ducció, havien estat inclosos ja en un recull de poesies de diferents autors, 
que duia per títol The Passionate Pilgrim.

Però és solament en 1609 que Tomàs Thorpe, llibreter de Londres, en 
publica la primera edició, edició que encapçala la dedicatòria misteriosa 
següent: «A l’únic inspirador d’aquests Sonets, Sr. W. H.»; dedicatòria que 
alguns segles més tard havia de promoure tantes apassionades controvèr-
sies entre els crítics del mestre anglès, i ésser l’objecte de tantes recerques 
inútils i conjetures improbables i àdhuc absurdes.

*

Qui fou l’enigmàtic W. H. de la dedicatòria? Fou, potser, l’amic cantat 
en els sonets ? Però, qui era aquest amic pel qual Shakespeare té una tal 
ardent idolatria? I, qui, encara, la «dama bruna» que encadenà ambdós 
amb uns mateixos llaços inics d’amor?

Entorn d’aquestes interrogants, els comentadors de Shakespeare, par-
ticularment els anglesos i els alemanys, han excel•lit a formular les més 
inversemblants de les hipòtesis.

Puix que cap d’ells no obtingué mai d’aclarir qui era l’amic, qui ella, ni 
a qui pertanyien les inicials W. H., tal arribà a veure en els Sonets un sím-
bol, i cregué que la «dama bruna» era l’Església, la Sulamita de Salomó; 

Nota: Els sonets de Shakespeare. Traducció completa de Carme Montoriol Puig. Barcelona: 
Llibreria Verdaguer, 1928, p. 15–22.
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tal descobrí en «l’home vell» l’humanitat ideal, la raó; i tal altre, més ori-
ginal encara, volgué pretendre que el poeta, usant d’una al•legoria filosò-
fica, s’havia descrit personalment, la qual teoria explicava fàcilment les 
inicials misterioses W. H. (William Himself ), Guillem Mateix, o sia Gui-
llem Shakespeare en persona.

Les suposicions més corrents, però, sobre la probable identitat del mis-
teriós amic i protector de Shakespeare recauen principalment en Henry 
Wriothesley, comte de Southhampton, al qual el poeta havia ja dedicat el 
Venus i Adonis, i la Lucrezia, amb paraules de devoció semblants a aquelles 
del sonet 26; i també en William Herbert, comte de Pembroke, al qual, set 
anys després de la mort de Shakespeare, en 1623, fou dedicat el primer 
infolio que contenia el recull de tots els seus drames.

Però ni l’un ni l’altre responen exactament a les descripcions que ens 
fan, els Sonets, de l’amic de Shakespeare. En efecte, el comte de Sout-
hampton no era bell, ni s’anomenava William. Molt jove encara, s’ena-
morà d’Isabel Vernon: doncs no hi havia lloc a la insistència amb què el 
poeta el conjura a emmullerar-se (1–17 sonets). Ultra això, en 1598, quan, 
segons Meres, els Sonets eren ja escrits, el comte tenia vint-i-cinc anys, i 
Shakespeare no podia, raonablement, adreçar-se-li amb els mots «dolç i 
bell infant» (sonets 108 a 126).

El comte de Pembroke, bell i llibertí, amant de Maria Fitton, potser 
s’identificaria amb una major versemblança al jove cantat en els Sonets, si 
no fos que el seu para visqué fins al 1601 i Shakespeare ens diu que el seu 
amic era orfe de pare (sonet 13)

Quant a la «dama bruna», els uns creuen probable que fos Isabel Ver-
non, amant del comte de Southampton; altres Mary Fitton, amant del 
comte de Pembroke; altres Lady Rich, germana del duc d’Essex.

Què en trauríem, però, de conèixer la vida i el nom del bell amic del 
poeta i de la dona bruna?

Potser això aclariria alguna al•lusió que avui roman fosca als ulls del 
lector de Sonets: en canvi, no augmentaria en res el gaudi estètic que ens 
procura la seva lectura.

Quina biografia, per exacta i minuciosa que fos, ens donaria compte 
dels fets que originaren les crisis sentimentals, els paroxismes de passió, 
les gelosies i les traïcions que narren els Sonets?
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Independentment de la coneixença de les circumstàncies precises que 
motivaven llur creació, la valor dels Sonets, com a obra d’art, radica en llur 
sentiment poètic i en la força extraordinària amb què són expressades les 
passions que agiten i somouen l’ànima de l’autor.

Si unes circumstàncies accidentals inspiraren els Sonets, llur argument, 
però, són els temes eterns de la Poesia: l’amor, l’amistat, l’esperança de 
glòria, el pensament angoixós de la Mort, que acaba tota cosa.

Diu Saintsbury, en el seu llibre, Elisabethan Literature (1560–1665), par-
lant de les conjectures i recerques dels crítics entorns dels Sonets:

«Les interpretacions més excèntriques i absurdes els han estat aplica-
des. Però si alliberem els Sonets d’aquestes tortures, i els estudiem llavors, 
sense prejudicis, no hi trobarem res de misteriós, llevat el misteri de llur 
beutat poètica.

Per part meva no trobo el més petit interès ni concedeixo la més 
mínima importància a si el senyor W. H. de la dedicatòria fou el comte 
de Pembroke, i, concedint que el fos, si era encara la persona a la qual van 
adreçats la major part dels Sonets; si la dama bruna fou Miss Mary Fitton; 
si el poeta rival era Chapman.

Tot això podria, probablement, ésser cert; com podria, igualment, no 
ésser-ho.

Són coses impossibles de provar i, si mai fossin provades, no afegirien 
res a la bellesa poètica i a l’interès humà dels Sonets».

*

Els Sonets han estat dividits en tres grups. El primer, que comprèn de l’1 
fins al 126 inclusiu, té per assumpte l’afecte intens i apassionat del poeta 
per un jove, amic i protector seu, de nom William, bell en extrem, ric i de 
noble llinatge. La lectura d’aquests sonets ens permet de reconstruir, si 
bé d’una manera fragmentària i incompleta, la història d’aquesta passió, 
història de devota i fidel amistat per part del poeta, de promeses trenca-
des i renovades, de sofriments per l’allunyament o l’oblit de l’amic, de 
gelosies envers un poeta rival que li era preferit i envers una dona que li 
robava, amb les seves males arts, l’amor del seu jove amic. El poeta, tan-
tost s’oblida en un himne d’apassionada devoció, com canta les pròpies 
esperances de glòria, com es lamenta amargament de la seva professió, 
que el condemna a ésser esclau del plaer públic.
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El segon grup (del sonet 127 a 152) fa referència a una dona amada del 
poeta, probablement la mateixa que havia allunyat d’ell l’amic.

Aquesta dona, esposa infidel, que per a la majoria no era bella, d’ulls 
i cabells negres, morena com Sulamita, hàbil en l’art de la música, sem-
blava posseir una fascinació estranya i invencible sobre els cors dels 
homes; i després d’haver-se divertit a torturar amb els seus falsos afa-
lacs el poeta enamorat, s’aplicà amb totes les forces a allunyar d’ell  
son amic.

Els dos darrers sonets (153 i 154) no tenen res de comú amb els prece-
dents, i són la paràfrasi d’un epigrama del poeta bizantí Marianus.

*

Els Sonets de Shakespeare, com tots els dels poetes elisabetans, es com-
ponen de tres quartets de rima alterna, deslligats entre si, i dos versos 
últims rimats a part. M’he subjectat a aquesta forma shakespeariana, 
com ja havia fet també, abans, en Morera i Galícia en la seva Selecta, per-
què, després de creure que la tal forma s’adapta perfectament al català, té 
el gran avantatge, segons el meu criteri, de conservar, en tot el que és pos-
sible en una traducció, una part, almenys, de la força que tenen en l’ori-
ginal aquests dos versos finals, que vénen a ésser la concreció de la idea 
exposada i desenvolupada en els dotze primers versos del sonet.

I ara quatre paraules, només, sobre la meva traducció.
Enamorada d’aquesta obra de Shakespeare, vaig transcriure al català, 

i per a mon sol plaer, alguns del Sonets, triats precisament entre aquells 
que encara no havien estat mai traduïts.

En tenia una trentena, quan un dia, a l’Institut d’Estudis Catalans, 
vaig llegir-los al meu estimat mestre Pompeu Fabra, el qual, benvolent, 
volgué no trobar-los massa dolents, i m’encoratjà a continuar-ne la tra-
ducció, amb el propòsit, fixat d’aquell moment, que aquesta fos completa.

La tasca era llarga i difícil, i confesso que sovint havia de flaquejar i 
creure que no arribaria a dur-la a terme.

L’admiració gran que els Sonets desvetllaven en mi, però, i el desig fer-
vent que aquells catalans que la desconeixença de l’anglès impossibi-
litava de fruir de llurs belleses en l’original poguessin, almenys, fer-se 
una lleugera idea de llur gran valor poètic, em sostingueren en el meu  
treball.
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Ignoro si hauré reeixit o no a dar aquesta lleugera idea. Per part meva 
m’he esforçat a fer el que millor he sabut, i espero que això farà la meva 
excusa.

Em plau una vegada més, i precisament des d’aquestes ratlles, de dar 
les gràcies al mestre Pompeu Fabra, que m’ha ajudat sovint amb el seu 
preciós consell i m’ha encoratjat a dur a terme la present traducció, per 
la qual cosa m’he pres la llibertat de fer-li’n ofrena, i sols com a prova de 
la meva més gran admiració i afecte.
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3

Maria Teresa Vernet, «Pròleg a la primera edició»  
a Dues o tres gràcies, d’Aldous Huxley (1934)

L’obra d’Aldous Huxley i la seva personalitat són a bastament conegu-
des a Catalunya, perquè jo tingui la pretensió de descobrir-les o àdhuc 
de voler-ne dir coses noves. Simplement quatre mots sobre la deliciosa 
novel•leta que és presentada en aquest volum.

Dues o tres gràcies pot ésser considerada com una de les obres més carac-
terístiques del talent d’Aldous Huxley. Les qualitats d’agudesa intel-
ligent, de sensibilitat i precisió curiosament aliades, de profunda «cru-
eltat» psicològica, la seva tan vasta cultura i el seu to senyorívolament 
simple en dir les coses, totes les qualitats evidents en la seva copiosa 
producció, podríem trobar-les en aquest joiell de novel•leta. L’autor de 
nombrosos volums de poesia, d’assaigs, contes, novel•la, teatre, l’autor  
de Point Counterpoint, i de Crome Yellow, una de les millors novel•les escrites 
a Europa en els últims temps, el podem fidelment endevinar a través de 
Dues o tres gràcies.

No importen les seves dimensions, ni l’aparent insignificança de l’as-
sumpte. Aquesta justament és una característica de l’autor: la manca de 
«grandiositat», si no de grandesa, dels seus temes i els seus personatges; 
la poca importància que dóna a la intriga, quan no en prescindeix. Allò 
que importa a Huxley és fer-nos el retrat dels caràcters, i dir-nos el que 
en pensa. Sobretot això últim: a vegades amb reflexions explícites; molt 
sovint indirectament, d’una manera subtil, només amb l’ajut d’un mot, 
d’un gir de la frase, que semblarien sense malícia i que ens provoquen les 
reaccions precises que ell volgué fer-nos sentir.

La idea fonamental de Dues o tres gràcies, senzilla i profunda, és ja reve-
ladora del temperament satíric de Huxley. Gràcia, la dona sense caràc-
ter propi que és influenciada i transformada profundament (sense, però, 
deixar d’ésser la Gràcia ingènua i bona), a cada nou amant, és un tipus 
vivent que hem conegut de sempre entorn nostre, i que Huxley ens pre-

Nota: Aldous Huxley. Dues o tres gràcies. Traducció de l’anglès per Maria Teresa Vernet. 
Barcelona: Proa, 1934, p. 5–10. (A Tot Vent; 67)
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senta, palpitant i amb un relleu que no té en la vida, amb una aureola de 
simpatia i de bellesa i una força dins la seva feblesa que no té en la realitat, 
purificant i engrandit: perquè Huxley, a més de psicòleg cruel, és poeta. 
La novel•la, tota de cap a cap, és una finor de poesia: no hi surten belles 
descripcions de paisatges, ni situacions de les anomenades poètiques, ni 
l’estil n’és emboirinat. Però és una novel•la que sembla escrita fàcilment, 
amb una mena d’abandó àdhuc en la precisa intenció de les frases, escrita 
seguint un cert ritme musical, amb el tema de Gràcia (aquells pocs mots 
que la descriuen: una noieta una mica lletja, però molt gentil, i a esto-
nes bonica gairebé) obrint cada nova frase de la narració. I l’al•lusió final 
a l’Arietta de Beethoven ens apar tan indispensable i com a coronament 
natural de l’obra, justament perquè l’obra tota és una Arietta deliciosa i 
patètica en la seva sobrietat. La poesia neix així de l’ànima mateixa de 
Gràcia; i la part d’intenció de l’autor (que en d’altres obres seves és massa 
visible) és fosa ací en l’harmonia de conjunt, que sembla tan espontània 
com l’harmonia d’un parterre de roses en un jardí francès.

I no és que una obra de Huxley sembli mai cosa espontània (donant 
al mot el seu sentit corrent, de cosa instintiva). Huxley és sempre una 
intel•ligència agudíssima en acció. I aquesta justament és la beutat de la 
present novel•la: en ella més que en cap altra de Huxley podem gustar 
la poesia autèntica, l’harmonia profunda d’aquest espectacle: una intel-
ligència en acció.

I també, una sensibilitat, no atemperant la intel•ligència cruel, sinó 
fonent-se de tal manera amb la intel•ligència que són una sola cosa: un 
cant únic, melodia i ritme, joia i pietat. Si mai ens vinguessin impulsos 
d’impaciència, o si ens irritava l’hàbil dissecció que Huxley ens fa d’una 
pobreta ànima, obrim el llibre en aquell punt on ens explica l’entrevista 
de Wilkes amb John Peddley a l’estació de Mòdena, sota la volta de vidres 
batuts sonorament per la pluja timbalera, tan nuament i patètica, o bé en 
aquell altre punt de l’escena final entre Kigham i Gràcia, o, més a l’últim, 
cerquem els paràgrafs finals del llibre...

És clar que Huxley no és solament una intel•ligència i una sensibilitat 
al servei dels personatges. És també, i sobretot, una personalitat «subjec-
tiva». Mai no deixem de sentir Huxley sota el cant; les paraules, és ell qui 
les diu. L’escoltem, a ell, no als personatges. El seu subjectivisme sembla 
accentuat ací pel fet d’ésser escrita tota l’obra en primera persona, però és 
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essencial de totes les seves produccions. No és un subjectivisme restric-
tiu, amb tot. Huxley, de nissaga d’homes il•lustres en coses de l’esperit (el 
Huxley biòleg fou pròxim avantpassat seu) i de cultura que semblaria 
innata, pot mostrar-nos un món vastíssim i ben definit i ric de profundi-
tats sense sortir del seu jo. En la present obra l’escoltem parlar dels per-
sonatges, i fer-nos reflexions sobre mil caires de la vida, com en aquells 
comentaris de la imatge que Kingham es forjà de Gràcia, amb els mots 
precisos sobre els «moralistes de manual»; en l’anàlisi del caràcter de 
Kingham, amb el tret justíssim de la seva obediència cega a la primera 
impressió, saborós tret accentuat a tall de farsa; i en tantes d’altres oca-
sions. I l’escoltem parlar sempre, i tenim la sensació que ens va mostrant 
el món tal com l’il•lumina el reflector de la seva intel•ligència: reflector de 
la forta llum crua i dura, i completament diferent de la llum del sol.

Car Huxley, tant com novel•lista, tant com poeta, és crític. Ja sabem que 
un crític no és pas sempre un senyor que escriu de llibres als diaris o revis-
tes, després de llegir-los o simplement de no llegir-los, i que es pot ésser 
crític sense haver escrit ni un mot. Sense voler definir el crític, prenent-ne 
l’aspecte que ací m’interessa, diria que és aquell que porta dintre seu un 
ordre d’idees, i que va prenent les manifestacions de l’art o de la vida i 
les col•loca seguint les lleis del propi cosmos, o bé constata que en resten 
a fora d’irreductibles a la pròpia unitat de concepció. En aquest aspecte 
particular, un novel•lista pot ésser també un crític (i de fet, tot home que 
ens narra quelcom és crític, ja que tria els elements de la realitat seguint 
els propis impulsos), però un novel•lista és ja per temperament senzilla-
ment «receptor», i crea d’una manera, diríem, més objectiva.

Huxley ens dóna uns personatges vivents, però retallats, rarament 
amb volum i carn i sang propis. I els veiem com es veuen certs micro-
organismes que, preparats per a l’estudi al microscopi, tenen un color 
diferent segons la solució emprada en la preparació. Els personatges de 
Huxley prenen també un matís especial que ell els ha donat per fer-los 
més aptes al seu treball d’estudi. 

Se l’ha comparat molt justament a Voltaire, amb qui té certament 
força punts de contacte. Però podríem dir que, en general, Voltaire és 
més unilateral i més rectilini, i Huxley és d’una complexitat més rica i 
diversa. I que, si bé el caràcter general de Voltaire és més aparent, no és 
menys certa la mateixa característica en Huxley, tot i que a vegades ens 
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enganyaria amb un vernís d’objectivitat. Vernís, però; car, què vol dir el 
fet de no prendre partit per cap dels seus personatges, o bé el de limitar-se 
a comunicar-nos les seves reflexions «al marge» de l’acció, sense demos-
trar-hi gairebé ni interès?

Resta sempre el fet que la vida ens arriba en distorsió a través del cris-
tall de la seva intel•ligència crítica.

Amb tot, Huxley és jove encara, malgrat l’enorme bagatge d’obres que 
porta sota el braç. I potser encara podem canviar una mica —no massa— 
les seves característiques. La maduresa moltes vegades porta, amb la ple-
nitud de facultats, una major aptitud per adaptar-se a formes de vida alie-
nes. Un novel•lista madur es pot «encarnar» millor en els personatges i en 
les coses, amb una mena de voluptat sensual i espiritual. Però Huxley no 
té res o gairebé res d’un sensual.

Dues o tres gràcies és potser l’obra on els seus dos aspectes de novel•lista i 
de crític es fonen més harmoniosament. Les produccions posteriors sem-
blen accentuar un predomini de la intel•ligència satiritzadora. Persistirà 
la tendència? No haig d’intentar ésser profeta.

Aldous Huxley és una de les primeres figures europees actuals, un 
home de cultura completa i profunda. En la novel•la present el podem 
endevinar gairebé tot. I això era simplement el que volia dir-vos, sinó que, 
em penso, pel camí he fet una mica de volta.

Gener de 1934
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3bis

Maria Teresa Vernet, «Pròleg a la segona edició»  
a Dues o tres gràcies, d’Aldous Huxley (1966)

Rellegint els «quatre mots» que vaig posar l’any 1934 com a pròleg a la 
meva traducció de Dues o tres Gràcies de Huxley, m’ha semblat que fóra 
oportú de completar-los, no pas perquè em semblin insuficients (ja que 
segueixo creient que potser eren fins i tot massa llargs) sinó per tal d’ar-
rodonir un xic al lector la figura d’un Huxley que ha viscut quasi trenta 
anys més després del meu petit treball.

En posar-m’hi, però, m’adono que només aconseguiria enganyar 
aquells que em llegeixin —ja que no enganyar-me jo mateixa. En efecte, 
els anys viscuts m’han confirmat en la meva convicció que no posseeixo 
qualitats de crític; i, alhora, la figura, ja gegantina, d’Aldous Huxley ha 
pres en els últims temps de la seva vida un relleu impressionant, ha atès 
les dimensions que li pertocaven. Actualment, per damunt de les seves 
nombroses novel•les —perfectes les unes, massa cerebrals les altres—, per 
damunt de les seves crítiques penetrants i encertadíssimes, i per damunt, 
també, dels podríem dir-ne «prejudicis d’home de ciència», que en certs 
moments ofuscaven aquella extraordinària intel•ligència, ha acabat 
dibuixant-se davant els nostres ulls una personalitat completa, total, 
equilibrada, amb la clara simplicitat de les coses riques i profundes.

Si m’atrevís diria que, The Perennial Philosophy, publicada l’any 1946, ve 
a ésser una mena de «summa» d’aquest gran esperit. Era realment impos-
sible que un home com Huxley, membre d’una família de científics i savis, 
no cerqués de trobar, com a base de la seva personalitat, una creença, pot-
ser diria millor una positura que donés unitat als seus múltiples aspec-
tes. Huxley s’ha passat la vida —potser com tots, més o menys?— cercant 
un «més enllà» filosòfic o religiós, que tant obsessionava el malaguanyat 
Camus. No, Huxley no ha volgut ser un nous Sísif, ha volgut descobrir el 
«secret». El secret, ens diu, és «la puresa del cor».

Nota: Aldous Huxley. Dues o tres gràcies. Traducció de l’anglès per Maria Teresa Vernet. 
Barcelona: Proa, 1966, p. 11–12. (A Tot Vent; 123)
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I, vés per on, aquesta novel•leta que tens a les mans, lector, pot ésser 
enllaçada, com una flor a l’arbre del qual s’alimenta, a l’obra filosòfica de 
Huxley. Gràcia, i la Gràcia que, pel fet de no tenir personalitat ben defi-
nida, n’adopta tantes com «aventures» li escauen, és un «cor pur, un cor 
senzill». No sap on va, és cert, de vegades rellisca, està apunt de sucum-
bir; però la gran pietat de Huxley la pren a les seves mans i ens la salva.

I és que l’última base de tot, no és potser la pietat, la misericòrdia, 
l’amor? 

Gener de 1966
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Maria Antònia Salvà, «Presentació»  
a Poemes de santa Teresa de l’Infant Jesús (1945)

Del Serafí encarnat per ben escriure 
caldria ser un altre serafí,

ha dit Verdaguer al començ del seu poema «Sant Francesc». I això 
mateix havia de dir jo quan, cedint a reiterades instàncies que no podia 
desatendre, emprenguí la versió catalana dels Poemes de santa Teresa de l’In-
fant Jesús. Per més que el cas no sigui ben igual, ja que el traductor no posa 
de part seva més que la fidelitat al text original, és el meu parer que tot 
bon traductor ha de sentir-se tan identificat amb l’esperit de l’autor, que 
l’obra d’aquest arribi a semblar-li creació pròpia. Però, ai! Que lluny està 
en el cas present una tal identificació!

La santeta de Lisieux és tota ella un prodigi de la munificència divina. 
Fins en l’aspecte material, se’ns ofereix com un ésser privilegiat: només 
d’esguardar-la en imatge, ens envaeix com una alenada de primavera. A 
través de la seva bellesa física, radiant de fina distinció, se’ns revela la 
flama espiritual que l’anima i la claredat d’intel•ligència que veiem con-
firmades en llegir la seva autobiografia.

Una amiga meva, que em fou també companya en l’estudi del francès, 
em regalà anys enrere aquell llibre deliciós Histoire d’une âme; i resseguint 
jo la seva lectura em sentia admirada que l’autora, una santa tan excelsa 
com santa Teresa de l’Infant Jesús, venerada ja per tota la cristiandat, ens 
fos coetània fins al punt que jo, que l’avençava de tres anys en la vida, em 
recordés de coses esdevingudes abans de la seva naixença.

Això, que tan poc té a veure, i les seves i les meves aficions a la natura-
lesa, a l’art, a la poesia, i a la neu, i a les flors del camp, i també (ja no cal 
dir-ho) a les fruïcions de l’ànima dins l’ordre sobrenatural, me la feren 
estimar particularment sense preveure que, amb el temps, la gemma pre-
adíssima del Carmel i de tota l’Església de Déu havia de tenir en mi una 
pobra traductora dels seus poemes místics.

Nota: Maria-Antònia Salvà. Poemes de santa Teresa de l’Infant Jesús. Barcelona: Balmes, 1945, 
p. 5–6.



122

Heus-la aquí, la meva humil traducció. Hi he posat tota la meva volun-
tat, tota la meva constància, tot esment a servar, tant com he pogut, la 
mètrica i fins la rima de l’original, cosa, de vegades, dificultosa; però la 
traducció és fidel.

Sigui tot a glòria de Déu i de la verge de Lisieux —alegradora dels cors 
i sembradora de roses— Santa Teresa de l’Infant Jesús.

Llucmajor, 18 de març de 1945
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Eulàlia Presas, «Pròleg» a L’americà pacífic,  
de Graham Greene (1965)

Si és veritat que, en termes generals, l’obra d’un autor és el reflex de la 
seva personalitat, aquesta veritat escau particularment a Graham Greene. 
Això no vol pas dir que els seus personatges siguin absolutament auto-
bio  gràfics, però sí que tots ells reflecteixen, més o menys fidelment, els 
problemes i les preocupacions del seu autor. Si resseguim la vida de Gra-
ham Greene des que, infant, anava a l’escola del seu pare, hi anirem desco-
brint una per una les constants que més tard trobarem en els seus llibres: 
rebel•lió contra una cega submissió als prejudicis que són la base de l’edu-
cació anglesa; consciència d’una frontera entre dos mons irreconciliables 
que simbolitzen la Gràcia i el Pecat, entre els quals Greene oscil•la sempre; 
esperit aventurer favorable als canvis d’ambient i de país, etc.

Graham Greene va començar la seva professió d’escriptor com a perio-
dista, i l’exercici d’aquesta professió li va donar una traça especial per a 
captar ràpidament els trets primordials i essencials d’una escena o d’un 
personatge. Graham Greene mai no descriu minuciosament una situació 
o un individu, però les quatre coses que en diu apunten tan radicalment 
a la seva essència que el seu coneixement, enriquit amb la part d’imagi-
nació que cal afegir-hi, és total. 

Un altre factor important derivat de la seva tasca de periodista és la 
diversitat d’ambients en els quals situa els seus personatges, ambients 
descrits amb una gran propietat i autenticitat pel fet que l’autor, cedint 
a la inestabilitat del seu caràcter, viatja molt. Mèxic li forneix el món de 
la novel•la que consolida la seva fama: El poder i la glòria; Lagos, el d’una 
altra novel•la famosa: El fons del problema, l’Indoxina, el de L’americà pacífic.

Entre El poder i la glòria, gairebé la seva primera novel•la, i L’americà pací-
fic, gairebé l’última, hi ha una lenta però segura evolució de l’autor cap a 
una major densitat de pensament. No en va, en l’endemig, Graham Gre-
ene ha escrit molts altres llibres que li han fet adquirir un mestratge que 

Nota: Graham Greene. L’americà pacífic. Traducció d’Eulàlia Presas. Barcelona: Vergara, 
1965, p. 7–9. (Isard; 27)
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es manifesta, evidentment, en L’americà pacífic: la seva facilitat aparent no 
és sinó el resultat d’un art consumat: la seva composició és perfecta.

La tècnica de Graham Greene per a mantenir viu l’interès del lector té 
en aquest llibre una plena eficàcia des de les primeres pàgines. És impos-
sible de començar-ne la lectura i no continuar-la; no ens podem assaben-
tar de la mort de Pyle —al cap de pocs minuts de llegir— sense que ens fibli 
el desig de saber-ne els motius, que l’autor ens fa conèixer amb una tèc-
nica magnífica, alternant episodis actuals amb episodis ja transcorreguts.

Si bé en aquesta novel•la es troben indubtablement les constants del 
pensament de Greene de què parlàvem, hi ha en ella un propòsit nou 
que té, però, també els seus orígens en un fet de la vida de l’escriptor: Gra-
ham Greene, que visqué uns quants anys d’estudiant a Oxford, va sofrir 
els efectes de la llei americana de Mc Carran per haver format part en 
aquells anys de la seva joventut d’una associació de tendència comunista. 
Cal aclarir que a Oxford és molt corrent que els estudiants s’inscriguin a 
clubs de partits polítics diferents per tenir l’oportunitat d’assistir a con-
ferències donades per conferenciants eminents que parlen d’idees noves. 
Graham Greene escriu la seva protesta contra la llei Mc Carran en forma 
de novel•la.

L’americà pacífic és, doncs, una sàtira d’Amèrica per a posar en evidència 
els dos defectes propis, segons Greene, dels americans: l’infantilisme i la 
innocència, que ell creu culpables dels errors comesos en nom de la civi-
lització occidental. Pyle, Joe —l’agregat d’Economia— i Granger són per-
sonatges americans típics, a vegades exagerats, però autèntics tanmateix. 
És, però, total l’antipatia de Greene per Amèrica o els americans? Després 
de llegir L’americà pacífic hom en pot dubtar. Pyle té tots els defectes que 
desagraden a Greene en els americans; però Fowler, el personatge cen-
tral de la novel•la, periodista com l’autor, malgrat tot, l’estima per aquests 
mateixos defectes que tenen indubtablement llur contrapartida. Al final 
de l’obra Fowler diu: «Vaig recordar el primer dia que vaig veure Pyle, 
quan, assegut al meu costat, al Continental, mirava fixament la granja 
que teníem davant. Des que ell era mort tot m’havia anat bé, però com 
desitjava de tenir algú a qui poder dir que estava trist!»

L’Indoxina, escenari en el qual es mouen els personatges de la novel•la, 
té, malgrat que només serveix de fons a la intriga i a desgrat, potser, del 
propòsit de l’autor, un valor documental que en l’actualitat, en què la 
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lluita encara continua, resulta també interessant. Així com també la des-
cripció accidental del paisatge, els costums i els personatges del país crea 
entorn dels protagonistes un ambient de poesia que ens guanya el cor.

L’americà pacífic és una obra prou important dins el conjunt de l’obra de 
Greene per a justificar-ne la traducció al català i amb això facilitar-ne el 
coneixement a un sector de públic que de segur ho agrairà.
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Maria Aurèlia Capmany, «Introducció»  
a Fenomenologia i existencialisme, de Jean-Paul Sartre (1982)

Jean-Paul Sartre i Schweitzer neix a París l’any 1905. Neix a la capital de 
França, però per herència i per vocació és un home de frontera. Ell mateix 
ens explica en Les Mots (Els mots), amb la barreja de sinceritat i teatralitat 
que el caracteritzarà sempre, com s’esdevé la seva infància a casa del seu 
avi Charles Schweitzer, alsacià, patriota francès, intel•lectual progressista, 
molt segle xix. Aquesta criatura privilegiada, creix agombolat per l’avi i 
per les dones de la casa, la mare i l’àvia: «Vaig començar la meva vida tal 
com l’acabaré, sens dubte: entre llibres. Al despatx de l’avi hi ha llibres 
pertot arreu. Prohibit treure’ls la pols, excepte una vegada l’any, quan 
s’acosta l’octubre i, per tant, el nou curs» (Les Mots, Els mots).

En la seva trajectòria vital primerament hi ha els llibres, després les 
paraules, més enllà, remots, els objectes. Ell mateix ens explicarà que 
aquest aprenentatge va ser una expressió vivent de la teoria platònica. 
Plató deia que primer són les idees i després les coses, que no són més que 
una ombra incerta; així mateix el petit Jean-Paul coneix primer l’univers, 
inventariat, classificat, ordenat als diccionaris, molt abans d’enfrontar-se 
amb la realitat quotidiana, plena d’atzar. L’inici escolar d’aquesta criatura 
privilegiada té un aspecte prou divertit: l’avi Schweitzer, professor de 
llengua francesa, s’ha descuidat d’ensenyar ortografia al seu nét i aquest 
fa un paper tan deplorable, que el director de l’escola vol col•locar-lo entre 
els pàrvuls. Charles Schweitzer, però, no ho permet: s’enduu el noi a casa 
i li posa un professor particular perquè l’ensinistri en l’ús de l’ortografia.

Malgrat totes les reserves, que no es descuida d’expressar, sobre l’en-
senyament oficial, l’avi es decideix i envia el nét al Liceu Henri IV, a París. 
Acabat el Batxillerat Jean-Paul Sartre ingressa a l’Escola Normal Superior. 
L’Escola Normal Superior és una cosa així com una superuniversitat. En 
la cultura i en la vida pública francesa els normaliens són un grau supe-
rior d’humanitat pensant, més elevat que el d’aquells que surten amb els 

Nota: Jean-Paul Sartre. Fenomenologia i existencialisme. Traducció i edició a cura de Maria 
Aurèlia Capmany. Barcelona: Laia, 1982, p. 17–33. (Textos Filosòfics; 12)
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títols de les universitats, com per exemple la Sorbona. Els normaliens són 
el cervell de França: polítics, homes d’estat, financers, intel•lectuals purs; 
no hi ha més enllà. Però a més, dintre de l’élite, Sartre crea encara l’élite. 
Simone de Beauvoir ens ha descrit en les seves memòries aquest grup 
d’amics: Herbaud, Nizan, el propi Sartre, la reben amb condescendència i 
simpatia. És Herbaud qui la introdueix al grup, per preparar junts l’agre-
gació, el que en diríem oposicions a càtedra. El grup atreu la Beauvoir, la 
«noia de casa bona», perquè no hi ha res que aturi aquelles intel•ligències 
posades en marxa. Es burlen de tot: de l’ordre burgès, de les sublimacions 
burgeses; desmunten implacables tot idealisme. No oblidem, de passada, 
que ha estat educats en el pensament que domina França, un pensament 
d’arrel positivista, de psicologia experimental, de materialisme prudent. 
Però, ben aviat, la relació Beauvoir-Sartre esdevé una altra cosa que no és 
una simple companyonia. Quan ja han estat admesos a l’agregació, Sartre 
li diu: «A partir d’ara la prenc a les meves mans.» I ella escriu a les seves 
memòries: «Sartre responia exactament al desig dels meus quinze anys, 
era aquell doble en el qual jo trobava, portades a la incandescència, totes 
les meves manies. Amb ell sempre podia compartir-ho tot. Quan ens sepa-
ràvem, a principis d’agost, jo sabia que mai més sortiria de la meva vida.»

Se separaven perquè cada un d’ells anava a ocupar la seva càtedra, Sar-
tre a l’Havre. Comença el periple burocràtic de tot professor d’institut, 
amb els ulls fits en la meta de París, mentre circula pels centres de la «pro-
víncia» del 1931 al 1939, amb l’interval de l’estada a Berlín el curs 1933–
1934. És el període de preparació, el període iniciàtic, com solien expli-
car-lo en els llibres de cavalleries; el cavaller de l’intel•lecte prepara les 
seves armes. S’ha de desprendre, com tota la gent de la seva generació, 
dels postulats d’una filosofia positivista, del predomini d’una psicologia 
experimental d’una elementalitat que no el pot satisfer. Descobrirà un 
nou mètode per encarar-se amb la realitat i es girarà d’esquena a la tradi-
ció sensista, tan francesa. Més tard explicarà aquest període de treball en 
profunditat, quan ja serà un home d’èxit multitudinari i s’atraurà acusa-
cions de tota mena: «En filosofia hi ha un factor essencial: el temps. Cal 
molt de temps per escriure una obra teòrica. El meu llibre L’Ésser i el No-
res, al qual es refereixen, era el resultat d’unes investigacions iniciades a 
partir del 1930; vaig llegir per primera vegada Husserl, Scheler, Heideg-
ger i Jaspers el 1933, durant l’estada d’un any a la Casa Francesa de Berlín 
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i va ser en “aquell moment” que vaig rebre la seva influència. Finalment, 
durant l’hivern del 1939–1940 jo ja em trobava en possessió del mètode i 
de les conclusions principals.»

El cert és que Sartre ja sap què va a buscar a Berlín. A Recherches Philo-
sophiques VI (1936), p. 85–123, apareix el seu treball «La transcendència de 
l’Ego. Esbós d’una descripció fenomenològica». El mateix any publica 
La imaginació a Alcan, París, obra en la qual hi ha el punt de partida de la 
investigació sartriana. És el trencament amb la tradició sensista a què 
fèiem referència; tracta de demostrar que una imatge no és una sensació 
recollida i remodelada per l’intel•lecte, sinó quelcom absolutament dife-
rent, per anar a trobar el que és el seu gran tema: un escriptor és sempre 
un home que ha escollit l’«imaginari».

Sartre ens ha donat els antecedents teòrics immediats de la seva vida 
pensant, però podrem anar a buscar encara més profundament els orí-
gens d’aquesta recerca en el seu intent d’autobiografia. Tanmateix, els 
especialistes tractaran de buscar les arrels de l’existencialisme molt més 
enllà del temps de la seva aparició com a tal. En la mesura que l’existen-
cialisme és un interrogant sobre l’home, més que sobre la naturalesa, no 
està de més recordar que, cada vegada que el pensament tracta de renovar 
de soca-rel els seus pressupòsits, ho fa amb una mirada de l’home devers 
si mateix. Recordarem Sòcrates i el seu «Coneix-te tu mateix!», i l’«home 
mesura de totes les coses» dels estoics, i, més concretament, recordarem 
Kierkegaard, amb la primacia de l’«angoixa» i el seu no! rotund a l’equa-
ció —real = racional— de Hegel. No existiria l’existencialisme i la seva pre-
tensió de sistema si no existís Husserl, amb la seva valoració, absoluta-
ment nova en l’univers pensant de segle xix; no existiria la nova manera 
de dirigir-se a la «realitat» sense la seva metodologia. Els existencialistes 
són, de fet, uns fenomenòlegs que intenten construir un sistema. Un sis-
tema que serveixi per explicar l’home que hi ha aquí, que es descobreix 
a si mateix, que és per-a-si, que s’adverteix projecte pur des del No-res, 
condemnat a la llibertat.

Durant aquest període Sartre prepara i escriu la seva tesi doctoral, que 
no publicarà fins al 1943, sota el títol L’Ésser i el No-res, assaig d’ontologia 
fenomenològica. Se li ha retret que no és més que una lectura de l’obra de 
Heidegger, però, a part que una lectura en profunditat és ja un fenomen 
creatiu, podem remarcar en la tesi sartriana dos aspectes que l’allunyen 
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de Heidegger: en primer lloc, una major fidelitat al mètode de Husserl, 
cosa que li concedeix una diafanitat d’exposició que no té mai Heideg-
ger, i, en segon lloc, el fet de centrar el seu discurs en dos punts bàsics: la 
determinació de la consciència i la definició de la condició humana com a 
condemna de la llibertat. La consciència no és dipositària d’imatges, no és 
reflex de quelcom prèviament existent, sinó punt de partida, pura rela-
ció intencional. La consciència es descobreix com a ser-per-a-si. Al terme 
de la intencionalitat de la consciència hi ha l’en-si, compacte, buit, sem-
pre idèntic a ell mateix. La consciència no és mai en-si, però de la mateixa 
manera que és per-a-si, és també per-a-un-altre. D’aquí la tendència de la 
consciència a objectivar l’altre, a reduir-lo a ésser-en-si, a fixar-lo, gràcies 
a la mirada, a l’amor, a l’odi. Cap consciència pot assolir-se en una altra, 
com a ésser-per-a-si, tal com ella mateixa es verifica. D’aquí que a la cons-
ciència no li toca altre remei que elegir; com diu Sartre, estem condem-
nats a la llibertat.

En aquest temps de creació, del que se n’ha dit «el primer Sartre», el 
professor de filosofia escriu contes i una novel•la. La novel•la, en la més 
pura tradició psicològica francesa, publicada el 1938 (Gallimard), porta 
un títol que l’emparenta amb la filosofia existencial: La Nàusea. El títol, 
suggerit per l’editor, arrenca d’un fragment de la novel•la en la qual 
Roquentin, el protagonista, mira fixament enfront seu: «La camisa de 
cotó blau es destaca alegrement sobre la paret de color de xocolata. Això 
també em produeix la Nàusea. Més ben dit, és la Nàusea. La Nàusea no és 
dintre meu: la sento allí, a la paret, en els elàstics, al meu voltant. Forma 
un tot amb la taverna: jo sóc a dins.»

Tant en la novel•la com en els contes, que publica el 1939 sota el títol de 
El mur (títol d’un dels contes), Sartre descriu, explica el món que coneix, 
denuncia apassionadament la vida anònima, la vida col•lectiva, l’ordre 
burgès, l’acceptació del present que converteix la facticitat en experièn-
cia, és a dir, el que ell anomena «la mala fe».

Quan li preguntaven, en un interviu, per què escrivia novel•les i tea-
tre, contestà, «perquè la filosofia m’avorreix». Encara dirà més, dirà que 
entre L’Ésser i el No-res i els seus nous escrits hi ha «la força de les coses»: 
«De totes maneres jo hauria d’haver descobert “la força de les coses” des 
de L’Ésser i el No-res, perquè en aquell moment ja m’havia convertit en 
soldat, quan en realitat jo no volia ser-ho. Havia fet, per tant, l’experièn-
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cia d’alguna cosa que no era la meva llibertat i que em governava des de 
fora. M’havien fet presoner del que m’hauria volgut alliberar. D’aquesta 
manera començava a descobrir la realitat de la situació de l’home entre 
les coses, que vaig expressar amb el concepte d’ésser-en-el-món.»

El cert és que el noi agombolat, que podia haver escrit com segles 
abans Descartes, que havia estat el millor deixeble, de la millor escola, 
del millor país del món, es troba de sobte convertit en un presoner que 
ja no recobrarà la llibertat malgrat que els alemanys vencedors el tornin 
a casa. Però ni tan sols París és ja la capital de França; la capital de França 
és Vichy, i Pétain ensenya als francesos el penediment i la submissió. El 
«jo» de Sartre es converteix en un «nosaltres», i la conversió és dolorosa 
i creadora. Cal afegir, però, que Sartre viu un procés que afecta un gran 
nombre d’intel•lectuals europeus. Es tracta d’un procés de radicalització 
d’actituds, d’una presa de consciència política, gairebé si et plau per força. 
A l’intel•lectual ja no li serà permès de viure per damunt o al marge d’allò 
que passa al carrer. Durant un llarg període que va des del temps de l’ocu-
pació alemanya fins a la dècada dels seixanta, Sartre dedicarà gran part del 
seu temps a la novel•la i, sobretot, al teatre. Les obres es succeeixen cada 
vegada amb més llargs intervals: Les mosques (1943), A porta tancada (1944) 
(en general s’ha representat fora de França sense traduir el títol Huis clos), 
Morts sense sepultura (1946), La puta respectuosa (1946), Les mans brutes (1948), 
El diable i el bon Déu (1951), Nekrasov (1955), Els segrestats d’Altona (1960).

Globalment podem dir que el teatre de Sartre trenca amb una tradició 
de teatre obvi, amable, fins i tot en els límits de la perfecció d’un Girau-
doux, tan car al públic parisenc. El teatre sartrià s’inscriu en una tradició 
melodramàtica, car el que ell vol fer és commoure, intranquil•litzar, asso-
lir situacions límit, remou el rerefons de la tragèdia, replantejant l’an-
tiga dicotomia de llibertat i destí. Sens dubte l’obra més perfecta, més 
incisiva, amb major agilitat dramàtica és A porta tancada (qualificació d’un 
judici que s’ha de fer sense assistència de públic); i d’un judici es tracta en 
el qual els personatges són jutge i part, car la condemna de cada un dels 
personatges no és altra cosa que la consciència dels altres. La mirada dels 
altres, condemna cada un d’ells a un ésser-en-si, a objectivitat pura: Gar-
cin, «el traïdor a la pàtria»; Estelle, «la infanticida»; Agnès, «la lesbiana», 
i al llarg de la progressió dramàtica els personatges descobriran que «l’in-
fern és els altres».
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Però on, sens dubte, Sartre posa la major part de si mateix és en la 
trilogia de novel•les (que havia promès ser una tetralogia) sota el títol 
expressiu Els camins de la llibertat: L’edat adulta (1945), L’ajornament (1945), 
La mort a l’ànima (1949). La quarta novel•la, que trobem moltes vegades 
anuncia da, L’últim cop de sort, de la qual només publicà un primer capí-
tol titulat «Estranya amistat» (en Les Temps Modernes, núm. 49, novembre 
del 1949), no arribaria a existir. El protagonista de les novel•les —de fet es 
tracta d’una única història—, Mathieu, la contrafigura del propi Sartre, 
és l’intel•lectual, el professor rigorós, que es creia amb el dret de viure la 
seva consubstancial ambigüitat, la seva absoluta llibertat, es troba pres 
en els fets i obligat a plantejar-se la brutal dicotomia que domina Europa: 
feixisme-antifeixisme. Els fets, rerefons de la peripècia novel•lesca, de 
l’aventura humana del protagonista, són: la formació del Front Popular 
a França, la guerra civil espanyola, el pacte germanosoviètic, l’entrada 
dels alemanys a París, la consciència de derrota. Més tard, Sartre jutjarà 
aquesta arriscada presa de consciència no sense una certa ironia: «Els 
esdeveniments polítics ens van permetre usar-los com una quadrícula, 
més còmoda que verídica, de l’esquema de “la lluita de classes”; però va 
ser necessària tota la història sagnant d’aquell mig segle per obligar-nos 
a captar la realitat i per situar-nos en una societat esqueixada. La guerra 
va fer saltar els marcs envellits del nostre pensament. La guerra, l’ocupa-
ció, la resistència, els anys que van seguir. Volíem lluitar al costat de la 
classe obrera, compreníem per fi que el concret és història i acció dialèc-
tica. Havíem renegat del realisme pluralista perquè l’havíem reconegut 
en els feixistes i descobríem el món.»

¿Per què, doncs, «l’existencialisme» ha conservat la seva autonomia? 
Per què no es va dissoldre en el marxisme?»

Quan Sartre escriu això ja han passat molts anys de l’experiència vital 
de l’intel•lectual d’esquerres durant i després de la guerra mundial. Ja 
s’han produït tots els enfrontaments, tots els desencants, totes les deser-
cions. Sartre ha viscut l’experiència exultant del temps de l’ocupació. No 
sols ha escrit teatre simbòlic, sinó que ha fundat, juntament amb Camus, 
la revista Combat i més tard Les Temps Modernes, a través de la qual s’ha 
convertit en el maître à penser de les noves generacions. Si volem seguir 
pas per pas els dies de Jean-Paul Sartre, durant l’ocupació, i durant l’exal-
tadora victòria dels aliats, l’angoixosa persecució dels col•laboracionistes, 
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des sales colabos, de les profundes decepcions de la postguerra, podem lle-
gir la puntual memòria de Simone de Beauvoir, i potser encara més la 
novel•la amb clau de la fidel companya: Els mandarins. Viuen en unes habi-
tacions d’hotel modest, cuinen frugalment, cosa que no preocupa massa 
Sartre que no ha estat mai un home de bona gana, i passen les hores al 
Cafè de Flor, on escriuen, llegeixen, xerren. En ple barri de Saint-Ger-
main-des-Prés, i al seu voltant, es forma un grup bigarrat, pintoresc, però 
amb una estranya coherència. Apareix la paraula «existencialista», «exis-
tencialisme», abans que el mateix Sartre es decideixi a assumir-la. La filo-
sofia de Sartre es converteix en una actitud, en un comportament, en una 
manera de vestir, de cantar, de beure, de parlar, en un vocabulari concret. 
Tanmateix, Sartre ha escrit: «Hi ha qui creu que la Filosofia és un mitjà 
homogeni: on els pensaments neixen, moren, els sistemes es construei-
xen per enfonsar-se més tard... De fet, hi ha filosofies. O, més ben dit... 
en determinades circumstàncies molt definides “una” filosofia es cons-
titueix per donar la seva expressió al moviment general de la societat: i, 
mentre viu, és ella qui serveix de mitjà cultural als seus contemporanis.»

L’«existencialisme» esdevé un mitjà cultural fins i tot per a aquells que 
no llegiran ni un borrall de filosofia. Des del nucli radiant del Cafè de Flor 
esdevé una actitud antinazi, que s’expressa en una manera de vestir que ja 
és una protesta contra l’agressiva netedat i eficàcia de l’ocupant; la joven-
tut que ronda a l’entorn del Cafè de Flor va vestida de negre, cabells llargs 
i deixats, fins i tot es posa de moda portar ratolins a les butxaques. Recor-
darem sempre uns quants noms estel•lars d’aquest món bigarrat: Albert 
Camus, Boris Vian, Juliette Greco, Mouloudji, Artur Adamov... La conse-
qüència d’aquesta popularització, més d’un vocabulari que d’uns concep-
tes, comporta naturalment una desnaturalització del pensament sartrià. 
Les crítiques, i més que crítiques les acusacions, li arriben de totes ban-
des. De la dreta, acusant-lo d’ateu, de pervers; de l’esquerra, atribuint-li 
el suport a l’élite intel•lectual burgesa. El 1946 publica un llibre en el qual 
tracta de respondre a les acusacions i exposa a l’abast de l’ingenu lector 
els punts essencials de l’ontologia fenomenològica, és a dir, de la seva ver-
sió de l’Existencialisme. El títol és, de passada, prou clar: L’existencialisme 
és un humanisme. Amb aquella rara capacitat d’el•lipsi, de llenguatge com-
batiu i precís, de desmitificació de la pedanteria escolar, Sartre publica 
aquest llibret que esdevé una cosa així com el catecisme de la nova filosofia. 
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La combativitat, el diàleg agressiu, el desafiament a camp obert i a tota 
ultrança, esdevindria l’espai vital del personatge Sartre. L’esgrimeix con-
tra Albert Camus, contra Maurice Merleau-Ponty —tots dos companys 
de lluita intel•lectual—, contra Gabriel Marcel, contra Mauriac; ompliran 
pàgines i pàgines de revistes i formaran part de nou volums sota el títol 
de Situacions. Per altra banda, no hi ha qüestió política o social que no 
obtingui la seva resposta. També «la força de les coses» l’obligarà a un 
diàleg amb els comunistes, a posar-s’hi d’acord, a enfrontar-s’hi de nou 
per denunciar l’esclerosi de l’anomenat socialisme real. Però el cert és que 
Sartre, hereu de la Il•lustració, descendent del més pur racionalisme carte-
sià, descobreix, tard, conscientment tard, els homes que han revolucionat 
el món actual: Marx i Freud. Ell mateix diu: «És incontestable que vaig 
sentir en la meva joventut una profunda repugnància devers la psicoanà-
lisi, cosa que he d’explicar, així com la meva cega ignorància de la lluita 
de classes. Sens dubte refusava la lluita de classes perquè jo era un petit-
burgès, i potser podria dir que refusava Freud perquè jo era francès.»

El cert és que li serà més fàcil d’integrar el pensament de Marx que el 
vocabulari freudià. Cal dir que Marx i Freud van penetrar amb dificultat 
en l’élite intel•lectual francesa. En recordar els seus anys de joventut, Sar-
tre subratlla que, del seu grup, només Nizan, el comunista, contestava 
el sistema que els contenia; i que només ell va ser capaç de refusar el seu 
propi èxit com a normalien, i que no va acceptar d’entrar en la maquinà-
ria burocràtica que el conduiria a la càtedra. Els delfins de la nova intel-
ligència francesa podien burlar-se de tot, excepte de la normativa dels 
cursos, de la validesa dels exàmens, dels concursos d’oposicions. (Això, 
sigui dit de passada, ens podria fer comprendre per què el maig del 68 
va ser tan supervalorat a París.) Però, de sobte, quan ja de fet ha construït 
la seva obra, Sartre descobreix Marx, i la descoberta l’ajuda a sortir del 
seu conscient negatiu, del seu ésser-per-a-si, de la intencionalitat pura. 
Assumir el marxisme el condueix a la segona part de la seva obra de filò-
sof: la Crítica de la raó dialèctica (1960). En la seva part introductòria, sota el 
títol «Qüestions de mètode», llegim: «Hi ha el moment de Descartes i de 
Locke, el de Kant i el de Hegel, finalment el de Marx. Aquestes tres filoso-
fies es converteixen, cada una en el seu moment, en l’humus de tot pen-
sament particular i en l’horitzó de tota cultura; són insuperables mentre 
el moment històric del qual són expressió no haurà estat superat. Ho he 
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pogut comprovar sovint: un argument antimarxista no és més que un 
rejoveniment aparent d’una idea antimarxista.»

Hi ha un període feliç, de fàcil adhesió a la política exterior de la Unió 
Soviètica. El Mal, sense fissures de cap classe, és al cantó del capitalisme 
ianqui i del subsidiari capitalisme europeu. Sartre s’arrisca a tot, a les 
possibles represàlies de l’OAS, pels seus manifestos a favor de la llibertat 
d’Algèria, i a l’escàndol de refusar el Premi Nobel, perquè el considera 
una maniobra de propaganda contra els països de l’Est. El crescendo del 
que es va arribar a anomenar «el poder jove» el troba ben disposat. Però 
aquest home intel•lectualment jove, pot encara girar en rodó i encarar-se 
amb el dogma marxista. No es tracta sols de rentar-se les mans davant la 
repressió d’Hongria, es tracta d’analitzar fins al fons els límits de la pro-
posta del marxisme. Ens explicarà que es tracta de l’única antropologia 
possible, que sigui a la vegada històrica i estructural, però denuncia de 
quina manera el marxisme ens ha deixat plantats: «Després d’haver-nos 
atret com la lluna a les marees, després d’haver-nos transformat totes 
les nostres idees, després d’haver liquidat en nosaltres les categories del 
pensament burgès, el marxisme, bruscament, ens ha deixat plantats; no 
satisfeia la nostra voluntat de comprendre; en el terreny particular en el 
qual ens trobàvem, ja no podia ensenyar res de nou perquè s’havia parat.»

D’aquí el greu problema, segons el pensador Sartre. No es tracta pas 
de condemnar una estratègia en la política internacional, no es tracta de 
condemnar l’acció imperialista de la Unió Soviètica, acció inevitable si vol 
sobreviure enfrontada al capitalisme ianqui, es tracta de quelcom molt 
més profund, que es troba en la mateixa problemàtica evolutiva del mar-
xisme. En la Crítica de la raó dialèctica, diu: «És en l’interior del moviment 
del pensament marxista on descobrim la falla, en la mesura que, a des-
pit de si mateix, el marxisme tendeix a eliminar l’investigador de la seva 
investigació, fent de la cosa investigada l’objecte d’un saber absolut.»

Aquesta falla, o dit d’altra manera, aquesta petrificació deshumanit-
zant del dogma marxista ens permet comprendre la tragèdia de les pur-
gues, de les confessions, de les revolucions en el si de la revolució, conver-
tida en raó d’estat. D’aquesta manera els conceptes oberts del marxisme 
s’han tancat, han deixat de ser uns esquemes interpretatius, per presen-
tar-se ells mateixos com a saber totalitzat. Com tots els reformadors de 
dogmes o d’entitats conventuals, Sartre torna a les fonts. Analitzant els 
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textos de Marx, ens diu, podem deduir que l’home, en període d’explo-
tació, és «a la vegada» el producte del seu propi producte i un agent his-
tòric que no pot de cap manera passar com a producte. És a dir, els homes 
fan la seva pròpia història a base de les condicions anteriors reals (caràc-
ters adquirits, deformacions imposades, alienacions) però són «ells» qui 
fan la història. El marxisme al segle xx és un intent gegant d’apoderar-se 
de la Història, unificant el moviment obrer. En prendre consciència de si 
mateix el Proletariat es fa subjecte de la Història, però el cert és que hi ha 
«proletariats», productes nacionals que s’han desenvolupat de diferent 
manera; subestimar aquestes divisions produeix enfrontaments brutals.

Hi ha una cosa que no podem oblidar, ens diu el pensador, i així reprèn 
el fil del seu anterior pensament, que l’home és «projecte». El projecte és 
la mediació entre dos moments de l’objectivitat, i només en ella és possi-
ble la «creació» humana. El projecte incideix en la naturalesa des d’unes 
«condicions de partida». En cada instant de la nostra vida superem les 
condicions materials de la nostra existència perquè hi fem entrar la nos-
tra infància. En aquest moment apareix en el pensament de Sartre l’he-
rència psicoanalítica que tant li ha costat d’assimilar. Però ens adonarem 
de seguida que recull la fórmula del subconscient freudià i que li dóna un 
nou valor existencial. En la infància es forja el subconscient que perviu 
en la nostra praxi, però, de quina manera? Segons Sartre, en el període 
de la nostra infància hem fet una aprehensió obscura de la nostra pròpia 
classe, del nostre condicionament social; hem assimilat cegament els ges-
tos del grup familiar, hem assumit els comportaments contradictoris que 
ens destrossen. Queden les cicatrius de les nostres primeres revoltes, de 
les nostres temptatives desesperades per superar la realitat que ens ofega. 
Superar tot això és també conservar-ho, pensarem «amb» les desviacions 
originals, actuarem «amb» aquests gestos apresos sense saber-ho, i que 
hem volgut refusar. En això Sartre dóna la raó a Freud —precisament en el 
que hi ha de més profund en la seva descoberta—: l’home no és el que diu 
ser, sinó allò que fa; i, en certa mesura, la descoberta és paral•lela a la tesi de 
Marx: una classe social no és el que diu ser, sinó el resultat de la seva praxis.

Sartre ens oferia la seva pròpia infància en un dels seus llibres més 
bells: Els mots (1964). Sartre anirà a buscar la seva infància a la casa del seu 
avi Schweitzer, descobrirà l’infant superdotat i lleig que ha de seduir tot 
interlocutor amb el seu art i les seves magarrufes. A Le Nouvel Observateur, 
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el 1970, li preguntaran si continuarà la seva autobiografia: «No. Crec que 
una continuació d’Els mots no tindria massa interès. Si vaig escriure Els 
mots va ser per contestar a la mateixa pregunta que faig en els meus estu-
dis sobre Genet i sobre Flaubert: de quina manera un home es converteix 
en algú que escriu, en algú que vol parlar de l’imaginari?»

L’idiota de la família (3 vols., 1971–1972) tanca el periple creador de Jean-
Paul Sartre. Una vegada li van preguntar per què havia escollit Gustave 
Flaubert per fer aquest treball en profunditat, i va contestar: perquè no 
m’agrada.

Si ens enfonsem en aquesta basta meditació sobre el món de Flaubert, 
tenim la impressió que és la veu del propi Sartre allò que sentim, una veu 
ràpida, incontenible, excessiva, abundant, disposada a dir tot el que al 
llarg de la seva existència pensant ha acumulat. Què es pot arribar a dir 
de Flaubert i del seu univers a través dels camins marcats per la psicoanà-
lisi i el marxisme? Des que l’avi Schweitzer li va posar a les mans Madame 
Bovary, convençut que li oferia la novel•la perfecta de la perfecta literatura 
francesa, fins que no es troba amb el treball ingent de penetrar en el món 
del «més gran estilista», s’ha preguntat una i altra vegada: com ha pogut 
existir un home així? El descobriment que Gustave Flaubert no s’agrada 
a si mateix —cosa que el fa ser cruel amb els mateixos personatges que 
crea, entre els quals no trobarem mai ningú que sigui atractiu o simpà-
tic, ningú que sigui esplèndidament bell i noble— l’atrau amb un estrany 
miratge. L’idiota de la família parteix de l’anàlisi de l’experiència neuròtica 
de Flaubert tal com ell la va viure, realitat única, histèria assumida, clara-
ment diagnosticada a través de les seves pròpies paraules, però, sobretot, 
a través de la seva conducta. L’histèric, ha dit Freud, no és el que s’explica, 
sinó el que actua malgrat el que sap de si mateix. Allò que Sartre tracta de 
comprendre, a través de la neurosi de Flaubert, és la condició histèrica de 
la societat del vuit-cents, la condició de la nova classe que tracta no sols 
d’afiançar-se en el poder, sinó, sobretot, d’autodefinir-se.

En l’anar i venir, en les giragonses del pensament de Sartre perseguint 
la realitat home-Flaubert, a través de les seves obres, de les seves cartes, 
del seu comportament, trobem la passió bàsica del filòsof: assolir a través 
de l’home concret la possibilitat d’una ontologia, com de passada ens ho 
insinua en el seu últim llibre: «S’esdevé que un home mai no és un indi-
vidu: més valdria anomenar-lo un “universal singular”; totalitzat i, per 
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això mateix, universalitzat per la seva època, ell la totalitza de nou en 
reproduir-s’hi com a singularitat. Universal per la universalitat singular 
de la història humana, i singular per la singularitat universalitzant dels 
seus projectes, reclama que sigui estudiat de manera simultània des dels 
dos extrems.»

*

L’antologia que oferim al lector, com a introducció a l’obra del pensador 
Sartre, té per objecte posar de manifest els temes essencials en la seva tra-
jectòria intel•lectual. Edmund Husserl i Martin Heidegger són els pun-
tals del seu pensament, però cal no oblidar l’herència del racionalisme 
que Sartre, com a bon francès, mai no abandonà del tot.

A manera de pròleg a la seva pròpia obra hem situat L’existencialisme és 
un humanisme, publicada el 1946, quan Sartre té ja feta la part més impor-
tant de la seva tasca de pensador, perquè el breu llibre va dirigit al gran 
públic i assoleix una claredat extraordinària sense disminuir-ne el rigor.

La versió original té acotacions al marge que en aquesta edició aparei-
xen en negreta com a subdivisions al text.

Segueixen, per ordre cronològic, els treballs del que s’ha anomenat «el 
primer Sartre», i hem escollit aquells treballs que tenen una unitat en si 
mateixos i la brevetat adient per formar part d’una antologia.

La transcendència de l’Ego. Esbós d’una descripció fenomenològica (1936) és la 
seva primera tesi, la base per a la seva filosofia futura. Sartre, partint del 
comentari de les obres fonamentals de Husserl: Recerques lògiques, Medita-
cions cartesianes i sobretot Esbós d’una fenomenologia pura i d’una filosofia feno-
menològica, es planteja el que ha de ser la base de la seva filosofia futura, 
és a dir: no hi ha un jo previ als estats de la consciència, el jo subjecte de 
vivències, no és una tabula rasa on s’inscriuen i es manipulen les imat-
ges. L’Ego, el Jo transcendent que la tradició filosòfica ha mantingut, és 
el fruit de l’experiència com els mateixos objectes, és a dir, un objecte més 
per a la consciència. Per tal d’explicar la inexistència d’aquest Jo, suport 
previ dels estats de consciència, Sartre distingeix «Je», subjecte de l’ex-
pressió primera «Jo penso», punt de partida des de Descartes de tot estat 
de consciència, del «Moi», Jo reconegut com a tal per la mateixa conscièn-
cia. Tenint en compte que la nostra llengua no utilitza el concepte de «Jo» 
si no en el segon sentit, i que en el primer, l’ús habitual del llenguatge ve 
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especificat per les desinències verbals, se’ns ha plantejat com traduir la 
distinció «Je»-«Moi»; hem decidit expressar en el primer cas «Subjecte», 
i en el segon simplement «Jo». Ens ha semblat que és l’única manera que 
el text conservi tota la seva significació.

Els textos que segueixen aprofundeixen en el diàleg amb Husserl, 
posant en relleu la qüestió de la intencionalitat com a determinant dels 
fets psíquics. Una clara manifestació de la filiació cartesiana apareix en 
el text crític «La llibertat cartesiana», en el qual descobrim, més enllà del 
diàleg, l’hereu del racionalisme que és Sartre.

Pel que fa a les notes, ens hem permès d’adaptar-les al nostre lector, 
deixant de banda la reiteració de cites que remeten a textos de Sartre que 
no presentem o a treballs als quals no hi ha fàcil accés, revistes especialit-
zades, etc. En canvi, hem afegit algunes aclaracions que per alguns ver-
sats als termes de l’«argot» filosòfic seran òbvies, però que hem cregut 
que seran útils al lector normal.
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7

Maria Àngels Anglada, «Introducció»  
a Les germanes de Safo. Antologia de poetes hel•lenístiques (1983)

1 Una veu nova: la gran predecessora

Aquest llibre de divulgació d’una poesia poc coneguda entre nosaltres és 
fruit d’una tasca feta per plaer; no essent cap treball d’erudició, és desti-
nat a les lectores i als lectors corrents, a les persones a les quals interessa 
la poesia i la vida quotidiana dels homes i de les dones a través de la his-
toria. És, doncs, amb elles que dialogo en aquestes ratlles, sobre un món 
molt llunyà i alhora acostat al nostre.

Efectivament: l’obra d’art que són La mort a Venècia de Luchino Vis-
conti i el llibre de Thomas Mann que la inspirà són, al capdavall, fills de 
la cançó de Safo «Em sembla igual que els déus...», la qual ens descriu per 
primera vegada en la poesia que anomenem occidental els efectes de la 
passió amorosa nascuda de la contemplació de la bellesa. L’èxtasi mortal 
del vell artista a la platja del Lido ens era anticipada —amb conseqüències 
no tan devastadores— ara fa uns dos mil set-cents anys... I, val a dir-ho, 
amb més subtilesa, perquè ara veiem directament o llegim l’encís de Tad-
zio, i Safo ens reflectí la bellesa de la noia a través d’un doble mirall, com 
remarca Wolfang Schadewaldt:1 l’un, clar i serè, l’home feliç que s’asseu 
davant seu; l’altre, més opac, la torbació i gairebé la pèrdua dels sentits, 
el cor commogut de la poeta.

Safo, Corinna, Cleobulina, Telesil•la, Parxil•la, Mirtis... la primera 
onada, tan fragmentàriament coneguda, de poesia lírica escrita per 
dones; no oblidem que, al mateix temps, eren músiques i sovint allò que 
avui anomenaríem coreògrafes. El primer moviment de la lírica monò-
dica, és a dir, per a una sola veu, a la Grècia continental té com a repre-
sentants justament dones poetes; la mateixa classe de poesia a les illes 
ens ha donat els noms de Safo, Alceu i Anacreont. Amb raó diu Virginia 

Nota: Maria Àngels Anglada. Les germanes de Safo. Antologia de poetes hel•lenístiques. Barce-
lona: Edhasa, 1983, p. ix–xli. ). [Totes les notes són de l’autora.]

1 Wolfgang Schadewaldt, Safo: Mundo y poesía, existencia en el amor, trad. de María Rosa 
Labastié de Reinhardt (Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1973). 
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Wolf, referint-se a les grans figures d’escriptores més actuals, que cadas-
cuna és una hereva, però alhora una innovadora. Podem situar aquestes 
poetes-músiques cap als segles vi i v aC, i és perfectament lícit d’imagi-
nar-nos-les, cada una a la seva contrada, a l’albada de la poesia lírica, diri-
gint els himnes del culte a les divinitats locals, mentre a la veu solista 
acompanyada de la cítara o de la flauta, responia el cor de noies guarni-
des per a la festa. Els mots bellíssims eren només part de l’encantament.

Aquestes dones havien après el seu art a consciencia —res d’impro-
visacions ni de guspireig sentimental— i eren honorades pels seus con-
ciutadans; els autors antics en parlen amb molt més respecte i generosi-
tat —o simplement amb més justícia— que no pas la que han aconseguit 
en temps molt més propers les escriptores. Afirmacions com les que 
hem hagut de sentir fins fa quatre dies, i sovint de llavis no pas insen-
sibles —penso, a tall d’exemple, en Pavese— sobre una suposada manca 
de disposició de les dones per a la poesia, eren impensables a l’Argos on 
cantà Telesil•la, a la Sició de Praxil•la, a la Beòcia on rivalitzaven Mirtis, 
Corinna i Píndar; com ho haurien estat a l’època de les nostres poetes 
hel•lenístiques. A Atenes, en canvi, on la dona vivia molt més reclosa, no 
coneixem gairebé cap dona poeta, si no és Hèdile, i encara en un petit 
fragment, que a través d’Ateneu Bergk va reconstruir.2

Els complicats esquemes de la mètrica no tenien secrets per a elles i 
n’inventaven de nous; només cal pensar en les múltiples variacions que 
el dímetre coliàmbic, posem per cas, revestí en els poemes de Corinna: 
multiforme (πολυσχημάτιστα) és el nom amb què les designa Hefèstios. 
És de doldre que no disposem sinó de minsos fragments d’aquesta lírica, 
que ens deixen entrellucar, però la digna bellesa de l’àmfora harmoniosa. 
Eren també expertes mitòlogues, i, quan Praxil•la enumera, en un himne 
d’Adonis, les coses que ella ha de deixar en morir:

la llum bellíssima del sol
i les estrelles resplendents i el rostre de la lluna

no és cap ingenuïtat ni cap canvi de to el fet que hi afegeixi tot seguit:

i les figues madures, i les pomes i les peres

2 Theodorus Bergk, Antolhogia lyrica (Leipzig, 1868).
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sinó la conseqüència que Adonis era una antiga divinitat lligada amb el 
món vegetal i la fecunditat de la naturalesa. Si la lírica, però, com diu 
Joan Ferraté,3 ens mostra «les arrels del fet quotidià, la transparència de 
l’instant», així com la lluna «eclipsa totes les estrelles / i la seva claror s’es-
campa damunt el mar salat / i els camps florents», la resplendor de Safo, 
«coronada de violes, dolça-rient», en mots d’Alceu, lluu per damunt de 
les altres poetes que ens canten els mites i les llegendes. La seva veu és 
agosarada i nova, s’oposa sovint als autors del seu temps, i davant l’admi-
ració per un estol de naus o per un exèrcit lidi, ella dreça com la cosa més 
bella del món la persona estimada; si els/les altres canten els mites, ella és 
la primera que usa un mite, el d’Helena, com a exemple de la seva afirma-
ció. És també la primera que fa entrar amb ciselleria d’art un marc florit 
i minuciós com a escenografia de l’aparició d’Afrodita o com a testimoni 
de la seva enyorança: la veiem, ja que la seva poesia assenyala, sotjant la 
lluna damunt la mar que separa la suau illa de Lesbos de la riba asiàtica, 
pensant en la seva dolça Anactòria.

Safo ha estat traduïda al català per l’hel•lenista Manuel Balasch; aviat, 
em penso, ho tornarà a ser, amb el conjunt dels poetes arcaics, en una tasca 
d’investigació sobre els darrers papirs, segons les meves notícies. Espero 
que també es traduiran, doncs, els fragments de Corinna i de Praxil•la 
conservats. De data més «moderna», tot i que un xic incerta, una veu 
també suggestiva i colpidora ens ha arribat, només en unes quantes línies 
melòdiques: Erinna de Telos, precursora de la poesia hel•lenística, com 
alguns l’han qualificada. Amb ella començaré, doncs, aquestes notes, i 
Erinna ens durà, amb el seu art, des dels himnes de Safo i els fragments de 
cançons de les seves companyes èns als dístics de les poetes hel•lenístiques.

2 Erinna de Telos: l’epigrama

Com que les poetes hel•lenístiques conreen sobretot l’epigrama, potser no 
serà inútil de dir uns mots sobre aquesta forma de poema tan freqüent 
en la poesia grega. Com és sabut, el mot significa «inscripció», i en el seu 
origen era primordialment funerari i votiu, en forma de dístic elegíac, 
alguns dels quals s’han conservat gravats en monuments arqueològics. 

3 Joan Ferraté, Líricos griegos arcaicos (Barcelona: Seix Barral, 1968).
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Ben aviat s’hi afegiren altres temes, i pocs foren els lírics grecs que no van 
escriure epigrames: el seu moment àlgid fou representat per Simònides 
de Ceos.4 Aquesta forma va plaure, més que no pas cap d’altra, als poetes 
de l’època hel•lenística, amants de cisellar-los com petites obres d’art. Diu 
Albin Lesky que es va convertir en el reflex fidel de la varietat i de la limi-
tació de la vida hel•lenística.

Els autors moderns acostumen a distingir diverses escoles, en una divi-
sió basada sobretot en la geografia: hi hauria, doncs, una escola dòrico-
peloponèsia, que comprendria els i les poetes del Peloponès, de la Magna 
Grècia, de les illes del sud del mar Egeu, de la Grècia del centre i el nord; 
una segona escola jònica, amb poetes procedents de l’Àsia Menor i els que 
s’aplegaren a l’Alexandria dels Ptolomeus; i, finalment, una altra de més 
tardana, que Fernández-Galiano adjetiva d’escola sírio-fenícia.5

L’epigrama grec va perviure, però, fins a una època ja molt avançada, i 
així ho testimonien alguns que n’he inclosos d’Agatias, ja del vi dC. Els 
autors ja no es limitaren, pel que fa a l’extensió, a dos versos, i se’n troben 
de força més llargs, amb tres o quatre dístics elegíacs. També evoluciona-
ren en el fons i en la destinació: fins a tal punt que van passar, des de la 
seva primera finalitat —escrits per a una làpida o per a allò que en diríem 
un exvot— a un veritable i peculiar gènere literari que recull tot l’alaba-
tre de la vida quotidiana, divers, multicairat. Hi sentim i hi veiem l’ale-
gre seguici dels convictes, hi olorem les garlandes de flors en el cabells 
perfumats de les noies, escoltem el soroll dels telers de les filadores, els 
planys de dol davant de les tombes. Imaginem els jocs alegres i efímers 
dels infants, sentim els crits de la dona que infanta. Als epigrames s’hi 
belluguen els peixos en les arts dels pescadors, hi brunzeixen les abelles 
dels qui viuen de la mel i de la cera, s’hi barregen els estris dels jardiners 
i dels pagesos humils, minuciosament descrits, l’aixovar de plaure de les 
cortesanes, els atuells de les bevedores alegres. Llegint-los ens fiquem en 
cambres plenes de fills o buidades per la mort, mirem el paisatge que 
plau als grecs, a la mesura humana; hi brolla l’aigua sovint de mal trobar. 
Hi batega, ras i curt, la vida.

4 Cal•límac, Epigrames, ed. i trad. de P. Villalba (Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1979)
5 Antología palatina, I: Epigramas helenísticos, trad. i introd. de M. Fernández Galiano, 

Biblioteca Clásica Gredos 7 (Madrid: Gredos, 1978).
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El reflex de la vida i l’ombra de la mort, indestriables, ens colpeixen en 
els versos d’Erinna de Telos, i una enyorança de la infantesa, potser per pri-
mer cop expressada, concretada en els records dels jocs d’infants i l’amis-
tat de la tendra Baucis: no, doncs, un enyorament només del propi para-
dís perdut, sinó del temps compartit amb l’amiga morta als dinou anys.

Primera qüestió: és Erinna certament filla de l’illa de Telos? En això 
segueixo l’acurat estudi de J. Vara Donado,6 que addueix raons importants 
per inclinar-se cap a una afirmació força segura. La poeta, per començar, 
usa el dialecte de Telos, lligat al de Cos i no pas al de Rodes. D’altra banda, 
Asclepíades, Meleagre, Antípater, tots ells poetes que han lloat Erinna, 
han sojornat a l’illa de Cos. L’estàtua de la poeta fou encarregada a Nàuci-
des, escultor d’Argos —d’on eren els millors bronzistes—, ciutat molt vin-
culada a Telos, per tal com era la seva aliada i antiga metròpoli. Aquí ve a 
tomb d’esmentar, com una prova més del respecte dels grecs per les seves 
escriptores, que Lisip de Sició havia esculpit Praxilla, i Cefisòdot, fill de 
Praxíteles, l’estàtua d’Ànite. Afegeix Vara que Erinna, poeta consumada, 
en possessió d’una refinada tècnica, molt possiblement aprengué poe-
sia a l’illa de Cos, famosa també pels seus metges, alguns dels quals eren 
alhora poetes. Dues illes lligades econòmicament i social, distants només 
23 milles i acostades per la varietat lingüística. L’autor ho documenta 
amb algunes formes emprades per la nostra autora, lligades amb la llen-
gua de Cos i Telos, com la forma εύσαν del verb ειμι, el sufix hipocorís-
tic femení en -ιννα, que és el mateix que el del nom Фιλιννα (així es deia 
la mare de Teòcrit), i algunes altres que fóra prolix de numerar ací. Per 
totes aquestes raons i per algunes notícies de fonts antigues, és ben lícit 
de lligar, doncs, Erinna amb Telos, que els grecs actuals anomenen Tilos, 
petita illa de les Espòrades, al mar Egeu, a la banda més oriental, a unes 
quaranta milles marines a ponent de Rodes, i entre les menudes Nísiros, 
Simi i Khalki. Segons el testimoni de Plini el Vell (Història natural, 23–3), 
el seu nom antic havia estat Agatussa «Venturosa», i era coneguda per 
les móres; però tot i que alguns altres autors antics també pensaven que 
Telos era un nom més modern, en realitat sembla que ja era prehel•lènic.

Sigui com sigui, l’illa Venturosa fou escenari dels primers anys d’una 
infantesa també venturosa de la poeta i de la seva amistat amb Baucis. 

6 J. Vara Donado, «Notas sobre Erina», Estudios Clásicos 16 (1972).
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Aleshores era, segurament, més habitada i rica que en els nostres dies, ja 
que la seva població ha anat baixant, i en 1970 hom hi comptava uns qua-
tre-cents habitants, repartits en escassos poblets, pintorescos tots ells; el 
que fa de capital, Megalo Khorio (“poble gran”), té 175 habitants i conserva 
algunes restes antigues: muralles pelàsgiques, l’acròpolis al cim d’una 
muntanya, ara convertida en església de l’arcàngel Miquel. Els altres cims 
solen anomenar-se Profeta Elies i les ermites prop del mar Sant Nicolau. 
El paisatge que s’oferia als ulls d’Erinna no devia diferir gaire de l’actual: 
turons i petites valls, moltes fonts, bells conreus fruiters, vinyes i hortes, 
i, a manca de blat, camps de civada, amb la qual els pobladors de Telos 
fan el seu pa. Són molt bones les ametlles de l’illa, que fins i tot expor-
ten, i no hi manquen ramats d’ovelles. La pesca abundant i les possibili-
tats de cacera, sobretot de la perdiu, acaben d’arrodonir els seus recursos.

Possiblement del port de Livàdia, petit i arrecerat, on l’aigua s’arrissa 
només pel vent del nord-est, l’únic que hi arriba, sortí la poeta cap a l’illa 
de Cos on es perfeccionà en el seu art; ja devia saber quelcom de música, 
que sovint aprenien les noies a casa mateix; en són testimonis plàstics 
alguns vasos de ceràmica, on escenes d’aprenentatge de la cítara i de 
la flauta ens posen davant dels ulls, vívidament, la vida quotidiana. Al 
mateix port arriben avui els vaixells de línia regular que uneixen Telos 
amb Rodes, en quatre o cinc hores de viatge, així com els que fan possible 
una navegació fins al port del Pireu. Entorn del port viuen uns 170 grecs, 
i, no gaire lluny, però ja enfilat a la muntanya trobem el «Poble petit». 
Tots aquests records devia tenir present la noia en escriure el poema «La 
filosa», tan fragmentari en el seu estat actual, però que revela una infan-
tesa feliç en una llar benestant, reflex d’un moment de més prosperitat de 
l’illa a la qual ha restat definitivament vinculat el seu nom. 

La segona pregunta que susciten els testimonis poètics sobre Erinna 
és si en realitat ella morí als dinou anys. Sembla que aquesta afirmació 
pot provenir d’una confusió amb la seva amiga Baucis, de la qual plany la 
mort prematura; allò que sí que es pot deduir és que escriví a aquesta edat 
els poemes a la mort de la seva companya, ja que l’epigrama de l’Antologia 
que ens en parla amb un coneixement directe així ho esmenta: aplica a les 
noies els mots συνεταιρίϛ i αμφήλιϰεϛ. No es diu, però, en aquest poema 
que l’autora morís als dinou anys, i les afirmacions posteriors ho inferei-
xen sense fonament cert; d’una manera semblant, algun autor li diu lèsbia 
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perquè l’epigrama esmentat la compara amb Safo. De totes maneres, pos-
siblement no va tenir una vida llarga, ja que la seva obra, tan bella, és breu.

Poques coses més sabem sobre la seva vida; l’hel•lenista Vara, tantes 
vegades citat, creu que no es va casar, ja que pels fragments arribats del 
seu poema en hexàmetres «La filosa» es veu una actitud més reticent 
envers el matrimoni, al qual dóna la culpa primer de la separació i des-
prés de la mort de la seva amiga; en realitat sembla clar que imputa la seva 
dissort i el dol per la felicitat perduda amb la mort de Baucis a Himeneu 
i Afrodita.

Quant a la data de la vida d’Erinna, és molt insegura i no mereix cap 
de crèdit l’afirmació de la compilació Suda, on llegim que era amiga i con-
temporània de Safo: ve, innegablement, d’un malentès. Eusebi la situa 
cap a l’any 350 aC, que ja és una data més probable; això concorda amb la 
cita literal que en fa Leònidas en un dels seus epigrames i caldria, doncs, 
situar-la potser en una època prehel•lenística.

La fama d’Erinna, a més a més dels epigrames dedicats a Baucis, li vin-
gué del poema de tres-cents versos «La filosa», del qual dissortadament 
només ens han arribat alguns esquinçalls de versos, d’una força i d’un 
poder d’evocació poc corrents, i d’una art poètica que, en mots d’alguns 
estudiosos, l’acosten als més grans, com Safo i els tràgics. En els hexàme-
tres fa servir variants homèriques i dòriques, amb lleugeres concessions, 
per acolorir, a l’eòlic de Safo. En els epigrames dóna preferència al jònic, 
molt propi del dístic elegíac, amb quelcom de dòric.

El gran poeta italià Salvatore Quasimodo fa una versió d’aquest frag-
ment de «La filosa» amb restitucions —sempre polèmiques— d’A. Vog-
lia no. Heus-ne ací algunes mostres:

Els blancs cavalls agitats es dreçaven sobre les peülles
amb gran brogit; el so de la cítara
ressonava sota els porxos amples de l’eixida.
Baucis dissortada, jo sanglotant ploro en recordar-ho.
[...]

...les nines són abandonades
damunt els llits nupcials; i, a punta de dia
la teva mare ja no disposa filant el floc a la filosa
[...]
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a tu, de menuda, et feia por la Mormò,
que té grans orelles i amb els seus quatre peus
es belluga...

Els versos, molt mutilats, ens deixen pressentir la força del conjunt i 
la perfecció formal que féu dir a un poeta hel•lenístic que Erinna, en els 
hexàmetres, superava Safo. Un gran poder de suggeriment i d’evocació 
unides al talent imaginatiu i, no cal dir-ho, a una fonda sensibilitat, sí 
que s’evidencien en aquests versos. Per sort, disposem de tres epigrames; 
l’un, molt curt, per a un retrat, i els altres dos dedicats a la companya 
morta. En el primer d’aquests dos, la poeta posa els seus mots en els lla-
vis de la mateixa morta; en el segon, en boca de l’urna que guarda la seva 
cendra, procediment que era en part innovador.

Recursos d’estil com l’enumeració i l’anàfora, en els mots de la núvia 
que morí el mateix dia del seu casament, contribueixen a la força expres-
siva del primer epigrama, així com el del verb en segona persona, forma 
ja coneguda de poetes anteriors, amb una innovació al que mira la 
tomba, com en Simònides. El segon poema comença amb una frase breu i 
rotunda, gairebé diríem objectiva, com posada en el llavis de l’urna, i con-
tinua amb una altra frase d’estil directe que és una imprecació a l’Hades.

Després, amb un ritme més pausat, es narra «el destí funest» de Baucis, 
amb dues fortes antítesis entre l’alegria del casament i el dol de la mort; 
per reforçar el contrast, encara, hi ha una invocació a l’Himeneu, com en 
els epitalamis —recordem els que escriví Safo i recreà Catul. Aquest epi-
grama fou imitat per molts poetes posteriors, com veurem.

Realment, donem tota la raó als autors hel•lenístics, els epigrames dels 
quals trobareu, que lloaren Erinna amb més coneiximent de causa que 
nosaltres, celebrant «l’obra de bellesa dels seus poemes», la seva «prima-
vera de cançons», el seu cant tendre i poderós alhora.

3 Ànite de Tegea

Amb Ànite ens trobem ja en plena època hel•lenística; l’any 323 aC morí 
Alexandre Magne, però, com observa Carles Miralles7 ja des del 399, data 
la mort de Sòcrates, «la faç política i moral de Grècia sofreix una sèrie de 

7 Herodes, Mimiambs, ed. i trad. de C. Miralles (Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1970).
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canvis determinants». Ha passat l’època de la plenitud d’Atenes i de la 
polis, canviada pel caràcter «més dispers, extensiu i urbà de la civilització 
hel•lenística». No és qüestió de sospesar amb una balança els guanys i les 
pèrdues; alguns autors remarquen que, en certs aspectes —com l’actitud 
envers els esclaus—, la nova etapa més aviat dotarà el moviment favora-
ble que es troba en els sofistes anteriors a l’hel•lenisme; les guerres múl-
tiples continuen. Tot i això, en altres caires hi va haver transformacions 
interessants: en esguard de l’educació i la consideració de la dona. A les 
capitals dels successors d’Alexandre, els diàdocs, la dona té una posició 
més lliure: així, a les festes d’Adonis, Teòcrit8 ens presenta unes dones 
decidides, d’origen dorí, a Siracusa, anant soles a la festa; comença una 
relació nova, visible també a través dels epigrames, un cert festeig. Les rei-
nes s’interessen per la cultura, i, sobretot, les noies van a les escoles i als 
gimnasos i prenen iniciatives. La famosa Hipàrquia s’enamora del filòsof 
Crates, assisteix als àpats amb ell, un cop s’han casat, i hi discuteix públi-
cament sobre filosofia. No és un cas corrent, però hi ha un començament 
d’emancipació de la dona, que segurament s’inicià a les ciutats impor-
tants, com Alexandria, Antioquia, Pèrgam, les «ad claras Asiae volemus 
urbes» (“volem a les il•lustres ciutats d’Àsia”), en mots de Catul.

Més tard, segles més tard, aquesta evolució s’aturà, s’anà endarrere, 
com ho revela un poema d’Agatias, que Marguerite Yourcenar anomena 
«Plany de les noies ben vigilades»: elles es queixen de la seva situació 
d’isolament casolà, en comparació amb la llibertat dels seus germans. 
Però ja no correspon a aquesta etapa. Podem dir, doncs, que la civilització 
hel•lenística en el món grecooriental continuà impulsant el desenvolu-
pament d’un veritable humanisme: Epicur tingué noies i dones com dei-
xebles. A més a més, les ciutats s’interessaven per les escoles, que rebien 
freqüents donacions i per les quals vetllaven els magistrats. Ara, no ens 
imaginem un idíl•lic món escolar: en molts epigrames votius, oferts per 
mestres, els instruments del seu ofici són sobretot vares, fustes i altres 
estris per apallissar els alumnes que «abandonen les tauletes entre el llit i 
la paret», com en un mimiamb d’Herodes. De vegades, però, les coses sur-
ten més bé: un noi espavilat ofereix, agraït, a les Muses que l’ajuden en els 
seus estudis, una màscara tràgica, en un epigrama de Cal•límac. Potser el 

8 Teòcrit, Idil•lis, ed. i trad. de J. Alsina (Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1963).



150

seu mestre, en aquest cas, no va haver de recórrer a la fèrula, al bastó, a la 
corretja ni a la sola de la sandàlia per pegar-li.

Nois i noies tenien, però, temps per jugar: tabes (astràgals), pilotes, 
nines articulades, animals domèstics. Les joguines eren ofertes a Àrte-
mis just abans del casament per part de les noies, sovint gairebé nenes. 
Vivien ja en cases més àmplies que les primitives —si tenien sort— amb 
cambres que donaven a la claror d’un pati central, de vegades fins i tot 
amb un bell jardí: els molts epigrames dedicats a jardiners que «es jubi-
len» així ho demostren. Els xicots s’ho passaven més bé, en els banquets 
i en els seguicis alegres que els continuaven i als quals era difícil que par-
ticipessin les noies, si no eren heteres. Però a les festes, pompes, i proces-
sons, així com a altres espectacles, també elles hi treien el cap. Un airet de 
llibertat començava d’alenar.

Les flautistes, les ballarines i les actrius són molt lloades en tota l’Anto-
logia, i ens en resten, com veurem, bells noms i joioses descripcions. Altres 
dones es guanyaven la vida filant i teixint, amb més dificultat. Una època 
canviant, de vegades desorientada, a estones semblant a la nostra, es reflec-
teix en una poesia també diversa i que es comença d’interessar pel poble 
menut, abans absent, i en el qual són immersos els epigrames de la nostra 
Ánite i de Leònidas: les seves preocupacions, la quotidianitat, els cultes 
privats, molt vius, el maliciós Pan, els exvots i les nimfes. Un món bigar-
rat i bullint de vida, lluny dels poderosos: aquests se servien banquets de 
plats innombrables en vaixelles d’or i d’argent, abillats com déus, mentre 
cors de cent homes disfressats i de ballarines vestides de nimfes i d’amors 
divertien el seu oci, espès amb les libacions del vi de Tassos i de Lesbos.

No és aquest certament l’entorn de la nostra escriptora, acostada a 
senzilles formes de vida que també emmirallaven altres epigrames; cal 
remarcar-hi una atenció especial envers els animals domèstics (cigales, 
perdius, gosses, llagostetes), de companyia o bé de treball. Així tenim 
algun humaníssim epigrama en el qual un pagès deixa envellir en pau, 
un cop ha treballat prou anys, el bou que l’ajudava a llaurar, content de 
veure’l pasturar tranquil•lament fins que la mort natural se l’endugui. 
Era un costum força estès i que honora aquell món, per contrast amb el 
nostre. Hi ha un interès, també, pels bells objectes de cada dia, com una 
joguina particularment ben construïda, un gerro de terrissa per al vi, o 
un gran perol «on hi cabria un bou sencer», en mots d’Ànite.
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La poeta visqué a Tegea, aleshores capital de l’Arcàdia, cap al 300 aC. 
De la seva ciutat sols ens queden les ruïnes, prop de Piali: restes d’un tem-
ple, del conjunt del recinte, d’un teatre. El temple era important, dedicat 
a Atenea Alea i tenia dret d’asil; fou reconstruït per Scopas el segle iv aC.

A l’època de la nostra poeta l’Arcàdia havia perdut molt de la seva 
antiga riquesa, i ja hi havia gran quantitat d’antigues polis abandonades, 
a causa de les guerres civils. En realitat, però, la idea tòpica de l’Arcàdia 
com un petit món bucòlic i pastoril s’ajusta en part als anys que corres-
ponen al floriment d’Ánite, per tal com la ramaderia i els boscos predo-
minaven aleshores per damunt dels conreus. En canvi, a l’època clàssica, 
la contrada era molt rica i amb abundància en ciutats; de les runes i de la 
desolació d’aquestes antigues viles ens en parla Pausànias, així com altres 
autors. Per contrast amb la visió que presenta als nostres ulls, fins i tot 
la mitja i la baixa muntanya devien ser, en canvi, molt més emboscades 
que ara; en travessar l’Arcàdia veiem moltes carenes sense arbres, al volt 
de les petites valls tancades, les cubetes, on, al redòs de les fonts, fileres 
de pollancres es drecen damunt la terra roja, formant paratges acollidors 
com els que canta Ánite. A l’Arcàdia occidental hi ha boscos d’avets i de 
roures, a les serres de Megalòpolis, i les arbredes són frondoses entorn del 
curs del llegendari riu i dels rierols que s’hi aiguabarreguen.

En realitat la contrada nadiua de la poeta és força diversa de les comar-
ques gregues més abocades al mar. Altes serres l’encerclen pels quatre cos-
tats —Erimant, Eleó, Celidòrea i Penó— i els cims que la separen de l’Ar-
gòlida riallera arriben de vegades als dos mil metres i escaig, el Zíria. Els 
grecs no eren pas amants de pujar als cims de les muntanyes: a les valls i 
als vessants ja no tan elevats els conreus i els ramats poblaven —i poblen 
en part— un marc més avinent per a la vida de les polis. Però les altes mun-
tanyes fan de la contrada un país ric en aigua, amb llacs com el d’Estimfà-
lia i el Fèneas, amb deus de vegades amagades (a l’Arcàdia oriental) o amb 
fonts, torrents i rius a la banda de ponent.

El clima de la contrada és sec i saludable per al cos i per a l’esperit, i, 
segons els grecs, fa els seus habitants valents, de bona raça i amants de la 
llibertat —φιλελεúθεροι. Així eren, segurament, l’Amíntor que morí per 
defensar un amic amb el seu escut i el coratjós Proarc, cantats per Ánite. 
La poeta, però, fou també molt coneguda fora de les fronteres de la seva 
muntanyosa pàtria, com ens ho demostren alguns dels seus epigrames, 
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escrits possiblement per encàrrec, que celebren paisatges a tocar del mar, 
lluny dels espadats i de les valls closes de l’Arcàdia.

Fins i tot tenim un testimoni de Pausànias (10, 38, 13), força curiós, el 
qual ens conta que ella féu un llarg viatge fins a Naupacte, i va curar un 
home gairebé cec. Tenia, doncs, fama com a guaridora? Era, potser, entesa 
en tota mena d’herbes remeieres, de les quals en trobem tantes a Grècia? 
És possible que la seva anomenada fos relacionada, ultra la poesia, amb 
un poder de tipus religiós, lligat de vegades a certs antics poetes, ja que 
Pausànias ens diu que va fer el viatge per indicació d’Asclepi, el déu de 
la medicina, que se li va aparèixer en somnis. Medicina i poesia anaven, 
sovint, lligades, com hem vist a l’escola de Cos, i tenim a l’Antologia bon 
nombre d’epigrames escrits per metges o a ells dedicats, entre els quals 
alguns que celebren metges que han escrit en metre heroic sobre la cura-
ció de les malalties. Pel que fa Ànite, però, res de segur no podem afir-
mar, ja que pot ser que l’episodi sigui simplement fabulós, testimoni de 
la fama d’Ànite, confirmada també per l’estàtua que va cisellar-li el fill 
del gran Praxíteles. L’única cosa segura que ens resta de la poeta, sense 
ombres, són el esplèndids dístics que formen els seus poemes.

Temàticament trobem a la seva obra cinc epigrames dedicats a les fonts, 
en dos del quals apareix directament el déu Pan, amable habitant dels 
boscos i dels prats, veu de la naturalesa que estima la poeta; set, tracten 
d’animals: la llagosta i la cigala, que aleshores els infants domesticaven, 
el gall, el boc, una grosseta, un dofí i un cavall. N’hi ha vuit funeraris i tres 
de votius, amb dedicació diversa. Formalment, tots són de quatre versos, 
llevat dels dedicats a les noies de Milet i al dofí mort; en això s’assembla 
a la seva contemporània Nossis.

Festugière9 i altres estudiosos han remarcat com en el epigrames 
d’Ànite hi batega un sentiment autèntic, que s’uneix a la puresa i la grà-
cia de la forma. El tema de l’arbre i la font, el locus amoenus no és pas nou en 
la poesia grega, el trobem ja des d’Homer; però Ànite innova convertint 
la naturalesa en interlocutor, i introduint-hi un déu que parla en primera 
persona tot reforçant la impressió de pau i repòs exterior i interior. Són 
molt bells els seus epigrames sobre el topos fatigatus ab itinere: la font, o el 
déu Pan, o les nimfes, conviden a reposar el vianant fatigat, o el campe-

9 A. J. Festugière, La vie espirituelle a Grèce a l’èpoque hellenistique (París: A. et J. Picard, 1977).
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rol que ha treballat sota un sol roent. Com que la poesia d’Ànite no com-
para, ni és metafòrica en aquests epigrames, sinó directa, quan diu que 
les nimfes ofereixen aigua al caminant podem entendre lícitament que 
unes imatges es dreçaven en el paratge ombrejat i l’aigua s’escolava a tra-
vés de les seves mans.

Per a la lectora/lector d’avui dia, que obre la gelera i hi troba begudes 
poc o molt refrescants, potser és més difícil de remarcar la importància 
de les fonts per als grecs, per als pastors, els negociants i els camperols 
de l’Arcàdia. Res, però, com l’aigua d’una font fresca i viva després d’una 
llarga caminada; a Grècia no sempre, a l’estiu, era fàcil trobar-ne. Tenim 
un bell epigrama votiu, en el qual el caminant ofereix una granota de 
bronze com a exvot, agraït perquè, quan estava assedegat i no trobava la 
font, el raucar de la bestiola li indicà el camí de l’aigua. Jo recordo encara 
amb un plaer gairebé físic les fonts de la plana de Vic i l’alegre sorpresa 
de descobrir-ne de noves.

No és, però, només la frescor de l’aigua: l’entorn de la font ens posa 
davant dels ulls el paisatge que plau als grecs; uns arbres verds, un llo-
rer, un bosc frondós però no massa feréstec, un hort ben regat, i el mar 
mai no gaire llunyà. A més a més, l’obra dels homes: una petita estàtua 
de Pan l’entremaliat, o de l’Hermes que protegeix els viatgers; possible-
ment, un banc per seure. Les fulles dels arbres, que indiquen tendror, són 
sempre belles: ϰαλά; el lloc és άνεμόεντα «orejat», les muntanyes xopes 
de rosada, com a antítesi de la temible secada i del càlid estiu. També els 
verbs són els més avinents i expressius, l’aigua fresseja però baixet, l’aire 
murmura, el mar albeja d’escuma. La font és, doncs, un espai de bellesa i 
de repòs, i amb els pollancres que l’ombregen forma un lloc sagrat, remo-
rós amb l’amagada presència de Pan i de les nimfes.

També en els epigrames dedicats als animals hi ha una viva tendresa 
expressada amb gràcia ràpida i amb delicadesa; són veritables retrats, 
definits per un o dos trets característics, amb gran precisió en els adjec-
tius, sovint compostos com és corrent en la llengua grega. Les compara-
cions són curtes i avinents, i sempre indiquen una acció a través de la qual 
veiem literalment la bestiola: i cadascuna en el seu marc, la llagosteta als 
rostolls, la cigala a l’alzina, el gall agitant les ales a punta d’alba, la gossa 
caçant entre la màquia de moltes arrels. I el més bell ens mostra el dofí 
primer en la plenitud de la vida, amb els seus salts agilíssims entorn dels 
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vaixells, després inanimat, dut a la platja suau, sense vida. Finalment, el 
dedicat per Damis al seu coratjós cavaller té una força i un regust d’Ho-
mer en la nua descripció de la seva mort.

Els votius i funeraris, ja podríem dir més «clàssics», dintre l’escola del 
Peloponès, són sovint dedicats a noies, mortes encara malaguanyades; 
entre ells és remarcable la força emotiva del que posa en boca d’Èrato i la 
tendresa del que destinà a Antíbia. Molt famós és el tema de les noies de 
Milet, mortes per la seva pròpia mà per tal d’evitar la violació i/o el matri-
moni forçat amb els gàlates, invasors de la seva ciutat; també desborda els 
dos dístics. Juntament amb el desig que una llança reposi al temple i no 
vessi més sang, ni que sigui d’enemics, revela un cert pacifisme. Pel que fa 
al molt breu per a la tomba de Manes (un sol dístic) que sembla expressar 
la filosofia de l’escola cínica, alguns dubten de la seva atribució a la gran 
poeta de l’Arcàdia, de qui deia Meleagre que era l’Homer de les dones; 
potser, però, no cal dubtar-ne, atesa l’amplitud de registres d’Ànite, que 
van des de la lloança de les fonts, «regalada treva en l’estiu roent», fins a 
celebrar la mort coratjosa dels joves Proarc i Amíntor.

4 Nossis de Locres i Mero de Bizanci

Al sud d’Itàlia, cap a la punta de la bota, «la punta dello stivale» s’alçava 
al segle iii aC l’encara aleshores pròspera ciutat de Locri, com l’anomenen 
els italians, gairebé el bell mig de la riba entre Capo Spartivento i Punta 
Stilo. Era una fundació dels Locris Epizeferis i formava part del conjunt 
de colònies gregues de la Magna Grècia, algunes de les quals, com la lle-
gendària Síbaris, eren famoses per la seva riquesa i joiosa i plàcida vida. 
Avui la Calàbria es considera, en canvi, la contrada més pobra d’Itàlia, 
font d’emigració. Cal pensar que les fundacions gregues que coneixem 
eren totes de la costa, centre d’itineraris i d’intercanvis marítims; a poc 
a poc, hom començà a deixar de banda les ribes calabreses en aquestes 
rutes, sobretot a causa dels atacs de la població indígena —els bretis, dels 
quals parla Nossis en un epigrama— que lentament s’imposà damunt les 
comunitats hel•lèniques.

La influència grega, però, persistí a través de la dominació bizantina, i 
noms hel•lènics puntegen encara l’extensa contrada, com el molt bell de 
Pentadattilo, és a dir, de cinc dits, nom d’un poble muntanyenc de la serra 
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de l’Aspromonte. Encara, entorn de Bova, hi ha pobles de parla grega. 
Ben a prop de l’antiga Locres, cap a les ribes del mar Jònic, s’hi troben 
plantacions com jardins, de tarongers i llimoners; i als vessants de les 
muntanyes, les bergamotes, fruita destinada només a la perfumeria. Hi 
persisteixen, però, els antics conreus mediterranis: l’olivera, escampada 
a tot arreu, i la vinya, que dóna el vi Girò, el més apreciat a Calàbria. Ens 
diuen els geògrafs italians Gambi i Ginzburg que, d’ençà de la colonitza-
ció grega, aquesta regió només retrobà quelcom de la seva antiga pros-
peritat quan estigué sota el domini dels nostres reis de la confederació 
catalanoaragonesa, els quals afavoriren l’artesania i el comerç; tornà a 
decaure en passar al domini espanyol.

Cal que reculem, però, molts segles, quan Locri era una ciutat encara 
plena de vida, que havia fundat altres colònies; els temples d’Afrodita i 
sobretot el de Persèfone eren plens de delicats exvots i de quadres, que 
Nossis ens pinta en els seus poemes. Les vinyes treien ufana, els olivets 
eren treballats com jardins; les dones gaudien de molta llibertat, segons 
ens conten els historiadors antics, i això afavorí l’eclosió de poetes com la 
nostra, per a la qual «Eros ablaní la cera de les tauletes».

L’actual zona arqueològica de Locri és molt vasta, les muralles tenen un 
perímetre de més de quatre quilòmetres. Ara, per fer-se càrrec de la seva 
antiga bellesa, cal anar un xic lluny: per exemple, al museu de Nàpols, 
que guarda les dues bellíssimes escultures dels Dioscurs, en marbre de 
Paros, que serviren d’acròteres al temple de Persèfone. De totes mane-
res, un passeig per les ruïnes de la ciutat antiga és encara abellidor, per la 
vegetació i els panorames que s’hi albiren, i amb una mica d’imaginació 
podem reconstruir els escenaris de la vida de Nossis: el temple petit d’Ate-
nea damunt d’una calm o altiplà, les restes de la ciutat a la plana, el tea-
tre molt capaç, situat al vessant d’un turó i amb la mar Jònica com a fons. 
Prop del carrer que hi dóna, del δρόμος, un pagès que volia plantar una 
vinya va ensopegar amb una troballa inesperada, no fa massa anys (1966): 
un cilindre de pedra buidada, tapat amb una pedra també, amb quatre  
anelles de bronze gairebé intactes; a dintre hom hi ha trobat un docu-
ment capital per conèixer la vida d’una ciutat hel•lenística, trenta taule-
tes de bronze amb inscripció de l’entitat equivalent a l’actual municipi. 

Al costat de les muralles, les anomenades avui centocamere; en altres 
mots: el barri residencial grecoromà. De les excavacions que s’han dut a 
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terme a Locri tenim també el pinakes o tauleta votiva de ceràmica, deta-
llista i molt suggeridora de la vida quotidiana de les dones gregues de la 
colònia. També belles monedes y altres objectes, gairebé tots al museu 
de Reggio-Calàbria.

Tota la Magna Grècia, com és sabut, és testimoni d’un passat esplendo-
rós. Aquí ens interessa recordar especialment, però, una antiga tradició 
de dones cultes i educades: les dones pitagòriques. Se’ns han conservat els 
noms de Teano, Perictione, Fínties, Melissa, Mia, així com els d’Arígnota 
i Damo. Aquestes tres darrerres eren, segons sembla, les filles del filòsof 
Pitàgoras i de Teano, la qual escriví sobre el nombre i deixà també poe-
mes, perduts de temps ençà. Se li atribueixen moltes cartes, de les quals 
n’hi ha tres que podrien ser autèntiques. Damo, segons testimonis antics, 
comentà Homer, i Arígnota era poeta. Aquest floriment correspon a una 
època molt anterior a Nossis, el segle vi aC, però la persistència d’una tra-
dició, des de la famosa ciutat de Crotona, sovint rival de Locri, favorable 
a l’educació superior de les dones, es possible que influís en totes aques-
tes riqueses colònies gregues; oi més quan sabem que el filòsof passà a 
Locri algun temps de la seva vida. Això s’uní amb l’altra tradició que ens 
ha arribat, la del matriarcat o ginecogrup propi de la ciutat de Nossis.

Pel que fa a la nostra poeta, coneixem el nom de la seva mare, «la noble 
Teòfilis», i el de la seva àvia, Cleoca; com veieu, la pota segueix el costum 
pel qual els noms i les cases es transmetien per línia femenina. Podem 
situar-la, com es dedueix d’algun dels seus epigrames —les lluites amb 
els bretis, el dedicat a Rintó— entorn del 280 aC. Cal remarcar que en tres 
dels seus epigrames ens parla d’ella mateixa, així com que es manifesta 
bona coneixedora de la poesia de Safo, a la qual uneix el seu nom en un 
bell poema. Crida l’atenció la seva afirmació rotunda: «això ho diu Nos-
sis», que revela una seguretat en el seu art, com aquella altra «jo só aquest 
qui em dich Áusias March», o

Fetz Marcabru lo vers el son.
  Aujatz que di! 

d’un dels grans trobadors occitans. Tornant a Nossis, Meleagre, en la 
seva Garlanda, compara aquesta escriptora amb la flor de l’iris.

Poques dades, quan a la seva vida, podem deduir dels seus poemes, tan-
mateix: un viatge, no massa llarg, seguint la riba del mar Jònic, fins a 
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la ciutat grega de Crotona, a onze quilòmetres de la qual es dreçava el 
famosíssim temple d’Hera Lacínia, sagrat per a tots els pobles grecs del 
sud d’Itàlia. Prop del mar, ran del mar, al Capo Colonna o delle Colonne, 
s’alçaven les seves quaranta-vuit columnes dòriques, que foren ender-
rocades d’una manera bàrbara... en ple segle xvi, al Renaixement! per 
construir el moll y embellir la catedral; en deixaren dues, i l’una no 
resistí el terratrèmol del 1638, així és que només en resta una de dreta, 
de 8,29 m, molt erosionada, lleument inclinada. També hi havia colum-
nes d’or, i tot el temple era ple d’obres d’art, entre les quals destacaven 
les pintures de Zeuxis, amb el retrat d’Helena. Per trobar el model ade-
quat, es convocà un concurs de bellesa entre les noies de Crotona, famo-
ses per la seva boniquesa. Entre els objectes votius, es troben les singu-
lars «dones-flors», en ceràmica: podem pensar que els epigrames de 
Nossis no sempre es refereixen a pintures, sinó que algun podria evo-
car una d’aquestes fines figures de terrissa, un bust de dona que s’acaba 
en forma de corol•la de flor damunt dels cabells, sempre ondulats i amb  
ratlla al mig.

Nossis i la seva mare, doncs, teixiren una túnica de lli per ofrenar a 
la divinitat a qui era dedicat el temple; coneixem l’afecció dels grecs 
per construir-ne prop del mar, en els caps, com el tan cantat de Súnion. 
Aquest d’Hera Lacínia és notable —era notable— a més a més de la seva 
riquesa i proporcions, per la situació i les atractives i canviants coloraci-
ons del mar en aquell indret. En podeu observar la columna conservada i 
les dones-flor en les il•lustracions de l’interessant llibre Cività sepolte d’Ità-
lia de Luciano Zeppegno i Luigi Vacchi. Si hem de creure l’epigrama de la 
poeta, el paratge era també ple de flaire de les herbes aromàtiques.

La fama de Nossis entre els seus conciutadans era innegablement 
molt estesa: fou l’encarregada de redactar els dístics que acompanyaven 
un exvot cívic; és gairebé l’únic epigrama seu on surten homes, els locris 
àgils i coratjosos que han rebutjat l’atac dels bretis i els han fet fugir; des-
prés han penjat les llances abandonades pels enemics al ràfec del temple. 
No sabem si Nossis es casà; en tot cas gaudí de l’amor i de la llibertat de 
costums que hi havia a la colònia. La insistència a deixar constància del 
seu nom i la seguretat del seu art i en el seu art ens fan pensar en una dedi-
cació prolongada a la poesia, i en una vida, segurament, més llarga que 
la d’Erinnna de Telos.
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Els seus epigrames, no massa nombrosos, ens la presenten en relació 
amb un món de dones, ja que gairebé tots són dedicats a elles; la filiació 
matrilineal dels locris ens fa deduir també que eren dones les seves ami-
gues i «clients»: per a elles escriví ben construïts dístics, gairebé tots des-
tinats a descriure i/o acompanyar exvots a Afrodita, la deessa de l’amor i 
de la fecunditat. Les descripcions dels retrats, en les quals es lloa sobre-
tot la semblança i la gràcia aconseguida pel pintor o la pintora, revelen 
un temperament sensible a l’art plàstic. Els seus adjectius tenen tots con-
notacions atractives: «gentil», «amable», «límpid». Entre la garlanda 
de noms de noies (Melina, Sabetis, Calo) destaca l’epigrama dedicat a la 
graciosa i alegre Tamàreta: en veure el seu retrat —afirma— fins i tot la 
gosseta domèstica mouria la cua reconeixent la seva mestressa. Té, d’al-
tra banda, dos epigrames de tema literari, que sovintejaven a l’època hel-
lenística: el dedicat a Safo, situant-la a la seva ciutat de Mitilene, i el des-
tinat a la tomba de Rintó, ja esmentat, tendre i irònic; com que l’autor 
havia suscitat l’aplaudiment i la rialla amb les seves paròdies, la poeta ens 
diu, posant-ho en boca del mort, que cal riure alegrement en passar prop 
del seu sepulcre, i el fa autoqualificar-se de «petit rossinyol de les muses».

L’obra tan breu de Nossis suscita, però, tot un món ple de sensacions 
vivents per als nostres sentits; a la musicalitat dels seus versos, fins i tot 
els de tema més «d’encàrrec» —com el dedicat a Samita, el segon vers del 
qual és com una melodia, en grec—, s’hi uneix la pintura dels terrats, la 
flaire de la diadema dels cabells que ofrena Samita «com el nèctar amb 
què ungí a Adonis Afrodita», l’olor que envolta el temple d’Hera al pro-
montori del Lacínium, el gust de la mel, inferior, però, al de l’amor, i la 
flama encesa de les roses d’Afrodita.

Segons la divisió en escoles, caldria incloure-la en la dòricopeloponè-
sia, els poetes de la qual escrivien sobretot epigrames votius i funeraris; 
Nossis té poemes votius, però a penes de funeraris. La seva llengua pre-
senta, naturalment, formes dòriques. Sembla, en canvi, que es dedicà 
també a la poesia amorosa, segon els mots de Meleagre de Gàdara, tot i 
que només ens ha arribat un epigrama amorós, prou expressiu, però, de 
frases curtes i rotundes i amb un final bellíssim.

Pel que fa a Mero de Bizanci, poques coses en podem dir en aquest 
recull d’epigrames, ja que l’Antologia només ens n’ha conservat dos. 
Sabem però, que va escriure poemes en hexàmetres, elegies i poesia 
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lírica. Formà un matrimoni d’intel•lectuals amb el filòleg Andrònic. Fill 
seu fou el dramaturg Homer (és escaient que posessin aquest nom a llur 
fill), conegut amb el nom d’Homer de Bizanci, que formà part de l’ano-
menada «plèiade tràgica»: Sosífanes, Licofró, Alexandre, Filicos, Sosis-
teu, Homer i Eufroni. En la «Descripció de Cristodoros», un poeta de 
Coptos, a la Tebaida, molt posterior a l’època que ens ocupa —fou con-
temporani de l’emperador Anastasi (491–518)—, hi trobem uns versos 
referits a Mero. Aquest poema és, com indica el seu nom, una descrip-
ció en hexàmetres, molt minuciosa, de totes les estàtues que ornamen-
taven el Zeuxip, és a dir, les grans termes o banys públics que hi havia 
a Bizanci, entre l’hipòdrom i la basílica de Santa Sofia. En aquesta 
descripció o εϰφρασις ens diu Cristodoros: «Hi havia a més a més un 
altre Homer, que no crec que fos el príncep dels poetes, / el fill diví del 
Meles que flueix bellament, /sinó aquell que prop de les ribes de Tràcia 
infantà la seva mare / la famosa Mero de Bizanci, a la qual d’ençà que 
era infant / ensenyaren les lleis de la poesia heroica les Muses. / Ell con-
reà l’art difícil de la tragèdia / i fou pels seus versos ornament de Bizanci,  
la seva pàtria.»

Entre els versos escrits per Mero destacà un himne a Posidó, el déu del 
mar. La seva vida probablement es desenvolupà entorn de l’any 300 aC. 
Meleagre, en la seva corona, l’aparella amb Ànite i li dóna com a flor sim-
bòlica el lliri blanc. Els dos epigrames que ens en resten tenen quatre ver-
sos, com gairebé tots els de la poeta de l’Arcàdia, i el dedicat a les nimfes 
hamadríades realment ens fa pensar en la seva companya d’art, sobretot 
pel tema del locus amoenus i per l’entorn de bellesa suggerida pels adjec-
tius. L’epigrama dedicat a l’ofrena tan senzilla d’un penjoll de raïms és de 
forma elaborada, d’adjectivació plàstica i sensual, amb una graciosa per-
sonificació del raïm i de la seva mare, la vinya.

Finalment, per al lector o lectora curiosa, cal dir, referent a Nossis, que 
el poeta francès André Chenier imità amb finor els dos darrers versos del 
seu epigrama amorós, els quals reprodueix Marguerite Yourcenar a la 
seva obra La couronne et la lyre:

Celle qui n’aime pas Venus sur toutes choses,
Celle -la ne sait pas quelles fleurs sont ses roses.
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5 L’«Antologia palatina»

El nom d’antologia —άνϑολγια— volia dir primitivament recull o ram de 
flors; ja molt més tard passà a significar aplec de peces triades, o extrets 
d’un o de diversos escriptors. En la literatura grega, a l’època postclàssica, 
hi ha un gran nombre d’obres d’aquest gènere; de fet, però, només s’han 
conservat antologies d’epigrames.

La més antiga que es coneix és la de Meleagre —corona o garlanda— 
i molts crítics consideren que és, doncs, el fundador del gènere. S’han 
trobat, però, papirs egipcis on hi ha reculls semblants i tan antics com 
la seva garlanda o més. La innovació de Meleagre, en tot cas, fou haver 
editat per al públic una obra com les que havien tingut fins a ell un ús 
només personal. Més tard, Filip de Tesalònica, imitant Meleagre, va orde-
nar els seus propis epigrames per ordre alfabètic. Un gran nombre de 
sèries n’han estat trobades a l’Antologia palatina. Alguns altres poetes van 
fer ells mateixos reculls de llurs poemes, com Leònidas d’Alexandria; 
més endavant les antologies foren aplegades per autors de compilacions 
que ja no són res més que els editors: vull dir que es diferencien força de 
les antigues, fetes per poetes que enquadraven els seus versos amb els 
dels antecessors.

Entre el segle ix i el segle x dC hi ha diverses temptatives d’anar cap a 
un «monument únic». El primer a acomplir aquesta idea fou Constantí 
Cèfalas, alt funcionari eclesiàstic a Bizanci l’any 917, el qual recollí epigra-
mes de les garlandes de Meleagre i de Filip, així com de la col•lecció d’Aga-
tias; els manuscrits primitius s’han perdut. La seva antologia és la base de 
la famosa i tantes vegades esmentada ací Antologia palatina i sembla que 
és a ell que devem l’ordenació temàtica; contenia poesies amoroses (Ant. 
pal. 5), inscripcions votives o de dedicació (Ant. pal. 6), epigrames funera-
ris (Ant. pal. 7), i els denominats epigrames espidíctis o demostratius (Ant. 
pal. 9), és a dir, poemes on es desplega la imaginació i l’humor, relacionats 
amb famoses obres d’art —sobretot escultures— o amb personatges histò-
rics. Se suposa que també es trobava a l’obra del mateix compilador el lli-
bre 6, que recollia les corones o col•leccions més antigues que he esmenat 
abans. Pel que fa als altres llibres de la Palatina, els esmentaré en parlar del 
còdex. Cal dir, però, que hom parla per comoditat d’un suposat llibre 16, 
que en realitat és material proporcionat per l’Antologia planúdea, la qual 
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pren el seu nom del filòleg bizantí Màxim Planudes (1301), i és una obra 
conservada a través del còdex 481, de la Biblioteca Marciana de Venècia.

L’Antologia palatina, o Codex palatinus 23, va aparèixer cap l’any 1600 a 
Heilderberg, quan Claude Saumaise el va descobrir a la biblioteca dels 
electors del Palatinat; d’aquest fet procedeix el seu nom. És un document 
cabdal per a l’estudi de l’antologia grega. Té 351 fulls, per l’escriptura i per 
les dates dels poetes més recents, sembla que es remunta a la segona mei-
tat del segle x, segons l’opinió de Spaletti, avui generalment admesa. Amb 
tot, és difícil de precisar que sigui tot sencer del mateix autor i que no hi 
hagi intervals prou considerables que separin la confecció de les diverses 
parts. Aquest còdex preciós va ser portat a Itàlia l’any 1623, perquè Maxi-
milià de Baviera el va regalar al papa Gregori XV. A Roma fou relligat en 
dos volums desiguals, que Napoleó va fer dur a París l’any 1797. Després 
de la caiguda de Napoleó tots dos volums havien de retornar a Heidel-
berg, però l’un d’ells restà a París (Bibliothèque Nationale, Suppl. gr. 384).

Si afegim als epigrames del manuscrit palatí els de Màxim Planudes, 
ens trobem amb un conjunt de 3.700 epigrames, dels quals només 395 
corresponen a l’Antologia planúdea —amb un total de 22.000 versos pel 
cap baix. Com hem vist, són poemes que daten d’èpoques molt diver-
ses, encara que potser hi predomina l’alexandrina, per tal com la poe-
sia epigramàtica s’adaptava exactament als gustos i a l’esperit dels medis 
hel•lenístics. En conjunt l’obra és dividida en llibres, sense seguir un cri-
teri cronològic. El llibre 1r conté epigrames critians; el 2n descripcions 
de les estàtues del Zeuxipos, del qual ja he parlat, i no revesteix forma 
epigramàtica. El 3r és molt curiós, i és format per inscripcions gravades a 
Cízic, al temple que dedicaren a Apol•lonis, mare seva, dos dels seus fills; 
Apol•lonis, vídua d’Àtal I, rei de Pèrgam, esdevingué il•lustre per l’educa-
ció excel•lent que donà als seus fills, i aquests, en el temple que li dedi-
caren, van aplegar-hi escenes en baix-relleu que representaven els trets 
d’amor filial del mite i de la llegenda heroica que els semblaren més col-
pidors. Ja he esmenat abans allò que contenen el llibres 4t, 5è, 6è i 7è. El 
8è té epigrames de Gregori Naciancè, el 9è descriptius, el 10è exhortatius, 
l’11è bàquics i satírics; el 12è la Μοΰα παιιδιϰή d’Estrató, poemes eròtics 
dedicats a nois; el 13è peces en metres diversos, el 14è problemes, enigmes 
i oracles, el 15è epigrames de tema divers, i el darrer, com s’ha esmentat, 
ja no forma part del manuscrit palatí.
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En els còdexs conservats hi intervingueren els lematistes, és a dir, redac-
tors de títols per a cada epigrama, coneguts amb el nom de lema; seguint 
el criteri de Page no els he traduït generalment, perquè sovint hom no en 
pot fer massa cas quant al contingut dels poemes, que de vegades llegien 
massa de pressa o bé en males condicions.

L’Antologia palatina ha constituït sempre una mena de repertori inex-
haurible de temes i de tòpics literaris. Els mateixos autors grecs hi feren 
collita, després els autors llatins tampoc no vacil•laren a utilitzar-la, com, 
d’ençà que fou redescoberta, bona part d’autors «moderns» —ho hem vist 
en el poema d’André Chenier. Sobretot ha fornit temes per a obres erò-
tiques i bucòliques. Se n’han fet múltiples edicions, en diverses llengües, 
així com innombrables estudis parcials o més generals. Algunes vegades 
també hom ha trenat garlandes temàtiques, és a dir, antologies de l’An-
tologia. En el moment de redactar aquestes ratlles no ha estat traduïda 
al català.

Jo m’he servit dels textos següents: Epigrammata graeca, de D. L. Page, 
Oxford Classical Texts (Oxford: U.P., 1975); Anthologie grecque, de Pierre 
Waltz, Jean Guillon i altres autors (París: Les Belles Lettres [fins 1960, Fun-
dació Guillaume Budé], 1928). També, naturalment, he consultat l’edició 
modèlica d’A.S. F. Gow i L. Page, The Greek Anthology: Hellenistic Epigrams 
(Cambridge: U.P., 1965). He llegit les traduccions dels autors francesos 
esmentats i les de Manuel Fernández Galiano (Antología palatina [Madrid: 
Gredos, 1978]), les notes de les quals també m’han estat útils. Són molt 
belles les versions d’Erinna de Telos incloses al llibre Lirici greci, de Sal-
vatore Quasimodo (Roma: Arnoldo Mondadori, 1971); les de Marguerite 
Yourcenar, a La couronne et la lyre (París: Gallimard, 1979), en perfectes ver-
sos francesos, són força lliures. Per als dos epigrames de Cal•límac inclo-
sos, com a excepció, he seguit la versió catalana de Pere Villalba, dins Epi-
grames (Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1979), amb molt pocs canvis.

Pel que fa al conjunt de les meves versions dels originals grecs, fetes 
sobre els textos esmentats, m’he guiat pel criteri de la literalitat, en tot 
allò que m’ha semblat possible, respectant sempre el nombre de versos, 
i mirat de conservar sovint l’ordre dels mots i la composició dels adjec-
tius fins on he pogut. Conec les limitacions de tota traducció però espe-
cialment les meves, i per això no he cercat de reproduir en català el dístic 
elegíac en un gènere tan condensat com és l’epigrama; ara, he donat un 
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ritme als versos, per provar de reflectir una boirosa imatge, sé prou bé 
que llunyana i entelada, de la graciosa música original.

He inclòs, de primer, els epigrames de les poetes  —dissortadament en 
tenim un nombre força limitat— per ordre alfabètic d’autores, i després 
una bona mostra dels poemes que els són dedicats a l’Antologia, que ens 
informen de l’alta opinió que van merèixer als seus compatriotes poetes i 
estudiosos. Cal dir que Safo i Erinna són també incloses a les inscripcions 
de Cristodoros, i és probable doncs, que tinguessin estàtues dedicades a 
les termes de Bizanci; no hi he posat aquestes inscripcions, perquè són 
d’una època molt tardana i no pas en forma d’epigrama. A la tercera part 
he traduït epigrames, ordenats lliurement per temes, amb la voluntat 
de donar un marc quotidià a la vida de les autores de l’època hel•lenística. 
Tots ells, com veureu, es refereixen als diversos caires de la vida de les 
nenes, noies i dones gregues sobretot del iii aC, encara que n’he inclo-
sos uns quants d’una etapa força posterior que sovint en són una deriva-
ció. La tria és feta amb un desig il•lustratiu, però naturalment també hi 
ha intervingut el factor estètic i la simpatia per algun autor concret, com 
en el cas de Meleagre de Gàdara, que, a més a més, va ser el primer «tre-
nador de garlandes».

És un plaer agrair la col•laboració de la Pilar Heras, la Maria Pilar 
Anglada i l’Anna Casassas en la recerca d’algunes dades concretes, així 
com les facilitats que he trobat a la biblioteca del Departament d’Estu-
dis Hel•lènics de la Universitat de Barcelona, i la tasca, com a lectora, de 
Rosa Geli. Em penso que no hauria gosat embrancar-me en aquest lli-
bre sense l’estímul d’algunes companyes, com la Montserrat Minobis i la 
Cinta Montagut; i sobretot i molt especialment agraeixo el suport de la 
Marta Pessarrodona, a qui han seduït, com a mi, les veus de «les germa-
nes de Safo».
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8

Carme Serrallonga, «Nota del traductor»  
a Ròmul el Gran, de Friedrich Dürrenmatt (1983)

Llegim, a la Gran Enciclopèdia Catalana, l’article signat per l’historiador 
Miquel Coll i Alentorn: «Odoacre (?343–Ravenna 493). Príncep bàrbar 
d’origen obscur, potser rugi o escita, fill d’Edicó, que havia estat conse-
ller d’Àtila. Al servei de l’imperi romà, el 476 reclamà el terç de les terres 
d’Itàlia per instal•lar-s’hi. Havent-s’hi oposat Orestes, que tutelava l’em-
perador infant Ròmul Augústul, es proclamà rei d’Itàlia després d’ha-
ver incendiat Pavia al capdavant d’un exèrcit integrat principalment 
pels bèruls i els brucilingis. Féu morir Orestes i el seu germà Pau, deposà 
Ròmul Augústul i envià les insígnies imperials a Zenó, emperador  
d’Orient, amb la qual cosa posà fi a l’imperi d’Occident. Zenó en certa 
manera reconegué els fets consumats i li donà el tractament de patrici. 
Governà en pau i moderació i, tot i ésser arrià, tractà els catòlics amb 
benignitat. El 489 fou atacat per Teodoric. Assetjat a Ravenna durant tres 
anys (490–493), hagué de capitular i morí, sembla que juntament amb el 
seu fill Telà.»

Això és el que ens conta la història. Però Friedrich Dürrenmatt ha 
escrit una comèdia històrica que —ens avisa— és antihistòrica i no ens 
han de sorprendre, doncs, les llibertats que s’hi ha pres. Vol dir, això, que 
tot serà pura invenció i fantasia? Els mots de Lichtenberg que posa en epí-
graf són reveladors: amb totes les petites desviacions que calgui, ell ens 
ofereix una veritat, i ens la presenta en forma divertida i a estones quasi 
de farsa, potser per fer més digeribles les coses amargues que ens serveix.

D’aquestes desviacions la més gran és la de presentar-nos l’emperador 
Ròmul com un home havent passat ja la cinquantena. El Ròmul històric 
era un noiet de 14 anys que el seu pare, Orestes, féu nomenar emperador 
i que no governà ni un minut durant l’any únic que durà el seu regnat. I 
el motiu, crec, d’aquesta «desviació» és que el tema de Ròmul el Gran no és 
la història d’un personatge més o menys autèntic —en aquest cas la lliber-

Nota: Friedrich Dürrenmatt. Ròmul el Gran. Traducció de l’alemany de Carme Serra-
llonga. Barcelona: Institut del Teatre / Edicions del Mall, 1983, p. 5–7. (Biblioteca Teatral; 15)
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tat que s’ha pres Dürrenmatt fóra excessiva—, el seu tema és la fi del món 
antic a les mans dels germànics. I no és pas un tema de comèdia, ans de 
tragèdia. Tant de tragèdia el veig, que fins i tot em sembla reconèixer-hi 
unes pistes deixades astutament per l’autor que ens portaran sense entre-
bancs, per una selva poblada de personatges bufonescos i a la vegada ter-
riblement humans, allà on ell vol: que el Ròmul personatge de comèdia 
sigui vist per nosaltres com el que en realitat és: l’espectador lúcid, ado-
lorit i fastiguejat d’un món que no pot funcionar bé perquè l’afany de 
domini, la buidor d’ànima, l’oblit dels drets dels pobles hi senyoregen. 
Aquest Ròmul s’erigirà en jutge de Roma i la condemnarà, però ell serà 
vençut pel destí, la força misteriosa que mou els fils de la vida dels homes 
i que coneixem només pels efectes i contra la qual, en l’antiga tragèdia 
grega, és inútil de rebel•lar-se ni de lluitar. Unes paraules de Ròmul a Odo-
acre ho deixen ben clar: «Odoacre, amic meu, jo he volgut jugar al destí 
i tu has volgut eludir el teu, però resulta que el nostre destí era el de fer-
nos representar el paper de polítics prudents i llestos. Hem cregut que 
podíem deixar caure el món de les nostres mans, tu la teva Germània i jo 
la meva Roma, i ara ens hi trobem les seves runes. I no ens en sabem des-
fer. Jo he executat Roma perquè el seu passat m’esfereïa i tu vols executar 
la teva Germània perquè et fa horror el seu futur. Ens hem deixat menar 
per dos fantasmes: no tenim cap poder damunt del que ja ha passat ni 
damunt del que ha de venir...»

Aquesta farsa còmicotràgica té encara d’altres punts que la relacionen 
amb la tragèdia, aquests formals. Esmentaré el de les tres unitats. Les de 
lloc i d’acció hi són potser tan sols al•ludides, més que seguides: el lloc 
és la casa de camp de l’emperador, però en diferents espais: el gabinet 
de Ròmul, el seu dormitori, el parc. L’acció és un trenat de diversos fils, 
tots motivats, però, i que per tant no la dispersen, ans ens ajuden a veure 
com Ròmul es va definint als nostres ulls, la irritació i el desdeny que 
sent davant la bestiesa i la mesquineria humanes, la tendresa envers la 
seva filla i Emilià, també, als quals voldria evitar de ser dues víctimes 
més entre tantes d’altres. La unitat de temps, en canvi, és mantinguda 
amb rigor: l’acció transcorre dins el terme d’un dia, del matí dels idus 
de març de l’any 476 en què Ròmul es pren, per esmorzar, un ou de les 
seves gallines, fins al matí següent en què el veiem de nou esmorzant i 
prenent-se un altre ou. Entre esmorzar i esmorzar s’acumulen les situa-
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cions còmiques, grotesques i dramàtiques que ens condueixen al desen-
llaç —ja sabem que la tragèdia presenta el conflicte quan el desenllaç és 
imminent— i és el tercer acte el que em sembla el punt màxim de tensió: 
els diàlegs de Ròmul i l’emperadriu, de Ròmul amb la filla, de Ròmul 
amb Emilià i els conjurats són l’explicació de la seva conducta i de la seva 
veritat. I sabent com sabem que els idus de març és el dia —històric— de 
l’assassinat de Cèsar, ¿per què no veure una altra d’aquelles pistes que ens 
mena pel camí de la tragèdia, aquest cop shakespeariana, i ben transpa-
rent ja que Dürrenmatt en una acotació ens detalla la col•locació dels con-
jurats a l’entorn de Ròmul, i com va tancant-se el cercle, tal com ens ho 
han explicat sempre la literatura i la pintura? La diferència és que aquí 
els heroics i valents assassins en sentir el crit d’alarma de la vinguda dels 
germànics arrenquen a córrer i desapareixen, sí, fins i tot Emilià, l’únic 
d’ells que despertava compassió i respecte.

L’obra es clou amb la trobada de Ròmul i Odoacre. Tots dos es desco-
breixen moltes afinitats: els agrada la vida senzilla, la cria de les gallines, 
desconfien dels grans discursos ampul•losos incitant a l’heroisme... Si 
ells dos s’han pogut entendre parlant de gallines, per què no s’han d’en-
tendre parlant dels seus pobles? Però ai, sempre sorgirà algun Teodoric 
ambiciós i carregat de bona fe que engrescarà el seu poble i voldrà fer una 
nova Roma que dominarà el món.
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Maria Antònia Oliver, «Nota sobre la traducció»  
a Moby Dick, de Herman Melville (1984)

Traduir una obra tan suposadament popular i, en realitat, tan profun-
dament desconeguda com Moby Dick ha estat una navegació apassionant, 
però plena d’esculls, en la qual més d’una vegada he estat a punt de per-
dre el nord i la paciència. La complexitat i la riquesa del lèxic emprat per 
Melville, la varietat i la mescladissa dels nivells de llenguatge, l’envitri-
collament sintàctic de molts fragments, m’han meravellat i m’han des-
concertat tot sovint.

Traduir és, malgrat el traductor, trair una mica. També és enfonsar-se 
en una lectura profunda i minuciosa que fa descobrir matisos, els quals, 
en una lectura normal, per molt atenta que sigui, passen de llarg al lector. 
Però és, sobretot, traslladar un text d’una llengua a una altra, servant el 
màxim de fidelitat a totes dues. Dit en altres paraules, intentar trair com 
menys possible l’original i que la versió sigui intel•ligible, tot conservant 
el ritme, l’estil, les intencions literàries i l’esperit de l’autor.

Aquesta fidelitat, aquest respecte a Melville, ha estat allò que sempre 
he tingut present en el moment de treballar. Però fidelitat, en el món de 
la traducció no vol dir literalitat. Una traducció literal trairia tant l’autor 
com la llengua a la qual tradueixes, perquè seria inintel•ligible i, en con-
seqüència, no es conservaria res del que un autor ha abocat a una obra 
i, a més, la llengua de la versió seria una llengua inventada seguint el 
model de la llengua original de l’obra. Així doncs, el secret d’una bona 
traducció rau, precisament, a defugir la literalitat i mantenir la fidelitat. 
La descoberta d’aquest secret (potser encara una descoberta només par-
cial) ha estat la meva aventura personal, enrolada al Pequod durant més  
d’un any.

Afortunadament, en algun port especialment remot s’han embarcat 
amb mi algunes persones, a les quals vull agrair públicament la seva bona 
companyia:

Nota: Herman Melville. Moby Dick. Traducció de Maria Antònia Oliver. Barcelona: Edi-
cions 62, 1984, p. 11–12. (Les Millors Obres de la Literatura Universal; 30)
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A Josep M. Casablanques, que m’ha assessorat i orientat en tot el que 
fa al lèxic de marineria i en l’art de la navegació. En aquest punt, cal acla-
rir que part de les paraules utilitzades, en ser exclusives del baleneig i, 
encara més, dels baleners que salpaven de Nantucket, no tenen un cor-
responent exacte en català. De manera que hem hagut de trobar mots 
aproximats.

A Ramon Folch i Guillén, que m’ha cercat el nom català, a vegades 
també forçosament només aproximat, de molts animals i plantes.

A Jaume Gabarrí, que a més de corregir el meu treball amb molt de 
seny i respecte, m’ha ajudat en les referències bíbliques que surten al text.

A Josep M. Pujol i Sanmartí, que m’ha orientat en qüestions de frases 
fetes i de nivells de llenguatge.

A Mary Ann Newman, amb la qual m’he perdut a vegades per compli-
cacions estilístiques i sintàctiques, però que gràcies a ella i al seu conei-
xement de l’obra, hem trobat el camí de sortida.

Finalment, als meus amics que han aguantat amb estoïcisme la pallissa 
de sentir-me parlar obsessivament de la Balena Blanca i del capità Ahab 
durant tot el temps que he treballat en la traducció.

He cregut convenient la inclusió d’un vocabulari de termes mariners, 
l’explicació dels quals fa referència només al valor que tenen al text. La 
terminologia marinera és poc fixada, entre d’altres coses perquè canvia 
força d’una zona a l’altra de la costa, i la intenció d’aquest vocabulari no 
és, ni de molt, fixar-la, sinó orientar el lector que vulgui acompanyar els 
personatges en les tasques quotidianes del baleneig. Naturalment, m’he 
basat en les definicions que he trobat a diccionaris, enciclopèdies i voca-
bularis, però he intentat simplificar-les al màxim, perquè Moby Dick, en 
definitiva, no és un tractat de marineria, ni un estudi de l’art del baleneig, 
sinó una aventura humana que el lector, per viure-la, s’hi ha d’embarcar 
tot sol, només amb l’equipatge de la pròpia imaginació.
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10

Marta Pessarrodona,  
«Pròleg. El món vist per Gertrude Stein»  
a El món és rodó, de Gertrude Stein (1984)

Diuen que Eugeni d’Ors —Xènius— en algun lloc ha escrit que la filosofia 
és com la trufa (o tòfona), que quan una persona en comença a menjar l’ar-
rel ja està menjant la trufa. Estenent una mica més la imatge de la trufa, 
podríem dir que qui comenci a llegir Gertrude Stein a través d’El món és 
rodó ja haurà començat a conèixer aquesta autora donat que, per bé o per 
mal (els lectors jutjaran), ja hi ha en aquest conte allò que distingeix l’estil 
de l’autora, un estil que, per cert, si bé ara pot sorprendre, va deixar atò-
nits els lectors (i també els escriptors, els col•legues de l’autora) al primer 
quart del nostre segle.

Segurament serà bo d’adreçar-nos a la biografia per explicar-nos —si 
és que cal— la idiosincràsia de la seva aportació indubtable a la història 
de la literatura. Nascuda el 13 de febrer de 1874 a Allegheny, Pennsylvania, 
Estats Units, en el si d’una família rica, va estudiar al Radcliffe College 
(i recordem que college no és col•legi, ans facultat universitària), on tin-
gué de professor William James, filòsof i psicòleg, germà del gran novel-
lista Henry, escriptor transterrat voluntàriament a Europa i entusiasta 
ciutadà britànic. William James aportà a la psicologia un concepte que 
faria forrolla en la crítica literària, stream of consciousness, que traduït lite-
ralment és «corrent de conscienciació» i que, abreujant, en literatura 
s’aplica a la incorporació al text d’elements anteriors a la parla (pensa-
ments, sensacions i d’altres elements que no sempre es poden traduir per 
frases de subjecte, predicats i complements que, això no obstant, qual-
sevol de nosaltres sabem que existeixen). Aquesta aportació de William 
James va ser molt útil, amb el pas del temps, per qualificar l’obra de l’ir-
landès James Joyce, de l’anglesa Virginia Woolf i del compatriota de la 
Stein, William Faulkner. I si bé no podem parlar de «corrent de cons-
cienciació» a l’obra de Gertrude Stein, no ens sembla excessiva presump-

Nota: Gertrude Stein. El món és rodó. Traducció i pròleg de Marta Pessarrodona. Barce-
lona: Laia, 1984, p. 5–10. (El Nus; 50)
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ció pensar que en alguna mesura l’ensenyament del psicòleg va influir en 
la seva alumna, fent que trenqués amb la manera, tan corrent en tota la 
literatura del segle xix, d’incloure en la matèria literària només allò que 
és posterior a la parla i que resulta en una gramàtica ortodoxa. Gertrude 
Stein, a més, va cursar dos anys de medicina a la facultat de la universitat 
Johns Hopkins, estudis que va interrompre per traslladar-se i afincar-se 
a Europa, a París, visquent a França durant tota la seva vida (dues guerres 
mundials incloses), tret del parèntesi dels anys 1934–35, anys en els quals 
viatjà per Estats Units com a conferenciant, conferències aplegades pos-
teriorment en volums que suposen la seva aportació assagística.

Des que Stein es va instal•lar, el 1903, a París, a la mítica casa del 27 de la 
Rue de Fleurus, també va començar allò que ja seria decisiu per a la his-
tòria de la cultura del nostre segle i que és l’amistat i protecció als pin-
tors desconeguts aleshores afincats a París, com Picasso o Matisse. No 
és gens estrany que si Stein protegia aquell tipus de pintura que tren-
cava amb els motlles establerts també ella intentés, quan escrivia, tren-
car amb la rutina imperant. És al 1903 quan escriu Q. E. D., una novel•la 
que no es publicarà fins uns anys després de la seva mort. I d’aquest any a 
1911 s’esmerça en la redacció de la seva obra més ambiciosa, que podríem 
titular Ésser americans (el títol és The Making of Americans; or, The History of a 
Family’s Progress), que no es publicarà fins l’any 1925 i de la qual es diu que 
un jove escriptor americà, també voluntàriament exiliat a Europa, Ernest 
Hemingway, en corregir les proves d’impremta, va aprendre tot allò que 
li calia i li donaria un estil d’autor propi. La intenció de Stein en aquesta 
obra fou la de parlar de tots i cadascun dels americans que havien existit, 
encara que el resultat n’és una crònica personal i de la seva família, molt 
distant, per cert, de les «sagues» familiars a les quals els lectors estaven 
acostumats gràcies a Arnold Bennett o John Galsworthy, manera de nar-
rar amb la qual tampoc estava d’acord Virginia Woolf, com ho demostrà 
a la novel•la que coneixem sota el títol d’Els anys. 

Cal dir, també, que l’aportació de Gertrude Stein no és sols en la forma, 
sinó també en el contingut. Així a Tres vides (Three Lives, 1909) exposa la 
problemàtica de la gent de color americana de forma força insòlita per a 
l’època. A la seva obra més popular, L’Autobiografia d’Alice B. Toklas (1933), 
inventa una nova manera de fer biografia o de fer autobiografia, com vul-
guem. El cas és que Stein, des de 1907, compartí la seva vida amb una 
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altra dona americana, Toklas, que utilitzà per escriure una autobiografia 
simulant que qui l’escrivia era Toklas. I no acaba aquí la desfeta de gène-
res literaris o d’estil narratiu establert. Els famosos portraits (retrats) de la 
Stein establiren un nou gènere, desconegut fins al moment i que, sortosa-
ment, ens ha apropat els més rellevants pintors, escriptors i públic notori 
en general que tingueren relació amb l’autora. 

Gertrude Stein, pel que podem veure, fou una escriptora prolífica, 
encara que publiqués relativament poc en vida, una vida que va trobar la 
seva fi el 27 de juliol de 1946 a Neuillysur-Seine, encara que les seves des-
pulles es troben al famós cementiri parisenc del Père-Lachaise. A més de 
novel•la, «retrats», narracions, peces teatrals, la seva producció poètica és 
abundosa i, naturalment, també la seva aportació al conte que podríem 
qualificar de juvenil, com és el cas del present El món és rodó on, com els 
lectors podran comprovar, compareix una de les seves invencions més 
famoses, «una rosa és una rosa és una rosa...». Segurament el que cal en 
aquest conte —com en tota la producció de l’autora— és enfrontar-s’hi 
sense la passivitat amb la qual, sovint, ens encarem a la lectura. En lle-
gir El món és rodó tinguem més present com pensem i com parlem, que 
no pas allò que llegim correntment i que sempre s’adiu a les més estric-
tes regles gramaticals. Alliberats d’aquest prejudici, veurem que també 
nosaltres, en ocasions, hem tingut acudits del tipus de preguntar-nos per 
què una noia es diu Rosa i no pas Blava, o bé ens adonarem, també, que 
el nostre pensament s’adiu més a «Guillemet una vegada més es va parar 
i una vegada més començà a cantar», que no pas «Una vegada més, Gui-
llemet es va parar i va cantar», com podríem llegir tradicionalment. Per 
altra banda, pel que fa a la possibilitat d’encabir un elefant en una barca 
de rems, recordem l’enorme tradició literària que manlleva la realitat que 
vivim, i sense els quals uns viatges de Gulliver, per exemple, no s’haurien 
escrit mai.

Amb tot això no volem sinó suggerir la necessitat, que ja hem apuntat 
abans, de prescindir de molts hàbits de lectura per tal de treure el millor 
partit de la present.

Ens convé aïllar la temptació de considerar que Stein, en la seva obra, 
partia de la pura arbitrarietat. No, darrere de multitud d’elements que 
ens poden semblar casuals, triats a l’atzar, hi ha una ment que si ha triat 
s’oferir-nos-els així, és després d’uns esquemes que cal que nosaltres des-
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cobrim o, senzillament, ens deixem emportar pels mots que els represen-
ten. Ens cal fer un món al compàs del món que ens marca Stein. Ens cal 
compartir amb Guillem o Rosa allò que podem —o volem— compartir i 
deixar, en la mesura d’allò que és possible, que l’estil tan únic de Stein 
també sigui per a nosaltres, una bona influència.
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11

Helena Valentí,  
«Introducció» a Un home casat i altres crueltats,  

de Katherine Mansfield (1984)

En posar-me a escriure sobre Katherine Mansfield el cap se’m converteix 
en una gàbia plena d’ocells i tot de mots, llum, esclat, entrellum, centella, 
llampec, fulgor, voleien d’una banda a l’altra i es pengen dels filferros. I 
se m’acut de comparar la seva obra literària amb la vessant de solana i els 
seus diaris amb la d’obaga, i dir que els seus contes fan l’efecte de remo-
lins de llum que xuclen el lector vers el cor negre d’un cercle tancat i abso-
lut, o bé que em fan pensar en un curtcircuit, que d’una llum esclatant 
et transporta a la més negra foscor. O bé que llegir les seves narracions, 
diaris i cartes d’una manera sistemàtica ha estat com navegar riu amunt 
i ben aviat he perdut el sentit de l’orientació, he tingut la impressió que 
la deu era sempre a tocar, en cada imatge, gairebé en cada mot. I així em 
passa que si d’una banda tinc la sensació de trobar-me davant una obra 
massa breu i incompleta, d’una altra penso que en cada narració hi ha el 
sentit de tota l’obra condensat. Que de vegades, fins o tot, només caldria 
una frase, una imatge, potser, i que per això mai no va arribar a escriure 
una novel•la llarga.

Però els elements per a construir una novel•la llarga hi són: una extra-
ordinària capacitat d’observació de detalls i de transformació dels detalls 
en mons de vegades fabulosos, d’una orella molt receptiva als ritmes de 
la parla viva, i un joc entre diversos nivells de realitat que donen gruix i 
lliguen el tot creant la il•lusió d’un mon. La filosofia, per dir-ho d’alguna 
manera, que fa d’entrellat, arrenca de la seva visió de conflicte entre els 
personatges, els seus somnis i fantasies, i el paper que la realitat fa fer. És 
un joc, i en definitiva és l’acció, entre el voluntarisme dels individus i el 
destí que els encarrila. En alguns contes és claríssim, com en «Felicitat» i 
«Je ne parle pas français», on el joc és grotesc i els personatges fan el ridí-
cul. En d’altres, com «Viatge», el personatge es veu conscientment acla-

Nota: Katherine Mansfield. Un home casat i altres crueltats. Traducció i pròleg d’Helena 
Valentí. Barcelona: Laertes, 1984, p. 7–13. (Els Llibres de Glaucos; 20)
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parat pel que ell mateix reconeix que no acaba d’entendre, i l’efecte és 
d’un lirisme commovedor sobretot perquè el protagonista és una cria    tu-
 ra, com en «Una mica infantil, però ben natural». «A la Badia», en canvi, 
el joc queda al rerefons, acció i personatges es fonen gairebé en el movi-
ment natural de les coses. «A la Badia» és una narració més llarga que les 
altres i, com a «Prelude», li manca poc per a poder ser considerada com 
una novel•la curta, i ens és fàcil d’imaginar que com a novel•les totes dues 
serien més aviat uns retaules.

El concepte de personatge de Katherine Mansfield corprèn en la nar-
ració inacabada «Un home casat», on el personatge s’explica a si mateix 
a través del seu passat, analitza fredament (com en «Je ne parle pas fran-
çais») la crueltat amb què tracta la seva dona com a contrapès del seu 
record d’infància. L’individu es presenta com un ésser que s’adona del 
seu descontrol i de la seva condició de peça manejada per la força de la 
situació.

Però el tema més característic de l’autora és la mort. La mort com l’altra 
cara de la vida i com la força que la fa escriure amb un delit i una intensi-
tat que arriba a fer trontollar les línies impreses del full. És un delit que 
trenca la sintaxi («aquesta dona no sap escriure», va exclamar una vegada 
Virginia Wolf ) i es converteix en un crit de vitalitat que de sobte li en nue-
 ga l’esglai. A la seva vida hi ha naturalment les dades que expliquen això: 
la primera guerra mundial i la tuberculosi que la va matar. A la guerra hi 
van morir gairebé tots els amics que voluntàriament s’hi van incorporar, 
entre ells el germà que ella més s’estimava; i la tuberculosi la forçà a exi-
liar-se del món literari londinenc i separar-se pràcticament del marit per 
lluitar sola contra el mal per assolellats poblets del sud de França.

Gran part de la seva obra va ser escrita durant aquest exili que, al 
començament, no va ser forçat per la malaltia, sinó pel xoc de la mort del 
germà. La notícia la va rebre a Londres, l’octubre de 1915, i al cap d’unes 
setmanes va decidir que li calia allunyar-se i estar sola. Se’n va anar a 
Bandol, al sud de França, i el marit la va seguir. Va ser potser l’època més 
tranquil•la de la seva vida en comú i ella va escriure «Prelude», la narració 
llarga que havia començat amb la idea de fer una novel•la de la seva infàn-
cia a Nova Zelanda. Pel que es dedueix dels fragments de diaris i cartes, la 
mort del germà va significar un tomb molt important en la seva manera 
de prendre’s l’ofici d’escriure, i la vida mateixa:
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Crec que d’ençà de bastant temps jo ja sabia que la meva vida s’havia acabat, 

però mai no me n’havia adonat o no ho havia reconegut fins que morí el meu 

germà. Sí, encara que ell jegui enterrat al mig d’un bosquet de Franca, i que 

jo continuï caminant amb el cap al sol i a l’aire del mar, jo estic tan morta com 

ell. El present i el futur no tenen cap sentit per a mi. La gent ja no m’inspira 

«curiositat», no desitjo anar enlloc i l’únic valor que encara tenen les coses és 

que de vegades em recorden algun esdeveniment del passat o del temps en 

què tots dos érem vius.
 Per què, doncs, no em suïcido? Perquè sento que tinc un deute pendent vers 
el temps meravellós en què tots dos vivíem. Jo vull escriure sobre aleshores i 
ell també ho vol.

La malaltia li va descobrir el fet terrible de la soledat de tots enfront 
de la mort i, en concret, l’actitud dels sans vers els malalts i la relació dels 
vius amb els morts. Dues situacions que lògicament es convertiren en les 
més reveladores de la idea que ella ja s’havia fet de l’individu, de la seva 
incapacitat d’afrontar la realitat. Veu les persones creant-se tota mena d’il-
lusions per amagar-se el fet ineludible de la mort. A «Les filles del coro-
nel», per exemple, la situació està tractada amb un sarcasme que fa fere-
dat: dues dones, òrfenes de mare des de petites, que a la vida no han fet 
altra cosa que cuidar el pare malalt i que, un cop mort aquest, prefereixen 
imaginar-se que encara viu amagat al calaix de la roba abans que afron-
tar els camins que la vida els obre al davant. És el sarcasme de la situació 
d’unes bledes menys vives que el pare mort. De com la mort pot ser més 
viva que la vida. El conte es contraposa al titulat «La mosca» on, en canvi, 
les ganes de viure d’un home vell arriben a esborrar el record i la pena 
del fill jove que morí, sis anys enrere, a la guerra. El fill havia estat la raó 
única del treball i la vida del pare, i un cop mort, la vida i el treball tenen 
més força que el record del mort. La imatge de la mosca atrapada en un 
plat de crema, o dins un tinter com en el conte, surt més d’una vegada en 
el diari i en les seves cartes com a imatge que descriu la seva situació per-
sonal de dona malalta lluitant per sortir-se’n.

Afrontar la realitat és font de sofriment, però també de vida. Esperança 
i desesperança són, com per la mosca, les dues vies possibles que en defi-
nitiva poc tenen a veure amb el final. Són merament dues formes de viure 
que depenen de la sensibilitat de l’individu. És comprensible, doncs, el to 
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amarg amb què ella comenta la vida i determinades novel•les de la que fou 
reina de l’élite literària de Londres, Virginia Woolf. El seu amarg i contra-
dictori discurs sobre la Woolf es dispara amb la lectura de la novel•la que 
Woolf va escriure en ple temps de guerra, Night and Day, i que Mansfield 
ha de comentar en un article per a la revista literària que dirigeix el seu 
marit. Katherine Mansfield comenta, esgarrifada, l’olímpica indiferèn-
cia exhibida per la insigne escriptora davant els esdeveniments històrics. 
Mansfield ho comenta convençuda que la guerra, com la mort, i en defi-
nitiva la història, il•luminen la vida, la intensifiquen, i que tancar els ulls 
a la mort i a la història implica una altra mena de mort, la mort de qui 
prefereix fer la viu-viu, anquilosar-se i negar la realitat:

Per a aquesta setmana estic fent la novel•la de la Virginia. No m’agrada gens, 
Bogey. La meva opinió és que és una mentida de l’ànima. La guerra no ha esde-
vingut: vet aquí el seu missatge. No és que jo desitgi (Déu me’n guard!) la 
mobilització general, ni la invasió de Bèlgica, però la novel•la no pot deixar de 
banda la guerra. En l’esperit s’ha produït per força un canvi. Fa basarda ado-
nar-se com els éssers humans aconsegueixen «emmotllar-se». Jo sento, en un 
sentit molt profund, que d’ara endavant res no pot tornar a ser com abans —
que, com a artistes, som uns traïdors si no ho sentim així: ho hem de tenir en 
compte i hem de trobar noves formes per expressar-ho, nous motlles per a les 
noves idees i per als nostres sentiments—. Penses que exagero? El que s’ha fet 
és vàlid, però Jane Austen no podria haver escrit Northanger Abbey avui —i si ho 
hagués fet, no m’interessaria.

Continua donant detalls de la «seva absoluta fredor i indiferència» (de 
la Woolf ) i acaba dient de si mateixa:

El meu fracàs es deu al fet que no afronto res. Estic gairebé convençuda que si 
estic malalta és per això: la por ens ve d’això; vull dir que la por ens destrueix 
els mecanismes de defensa degut precisament a aqueta raó. Hem d’assumir les 
conseqüències de les nostres opinions i arriscar-nos a perdre-ho tot per elles.

La qüestió vitalista, la de com cal morir per viure millor, i destruir-nos 
en el sexe i en l’amor per ressuscitar com un fènix, són idees molt d’aque-
lla època, el principal sacerdot de les quals fou, recordem, D. H. Lawrence. 
Durant un temps la parella Lawrence i Frieda es va tractar molt íntima-
ment amb la formada per la Mansfield i el seu marit Murrey, i heus aquí 
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la carta que s’endevina que l’amic escrigué a Katherine quan ella ja vivia 
sola i malalta al sud de França:

Avui he rebut carta de Lawrence. M’escup a la cara i m’omple de brutícia i em 
diu: «Et detesto. Em fa fàstic de veure com et rebolques en la teva tesi.»

El que s’endevina, a més, de la lectura de diaris i cartes és que entre tots 
ells hi va haver una mena de rivalitat per veure qui arribava a ser la pare-
lla perfecta, més autèntica i vital. Els insults que s’engeguen els uns als 
altres posen en evidència, tanmateix, el punt de frustració de cadascú. I el 
cas més commovedor és, segurament, el de Mansfield. Khatherine Mans-
field no amaga la recança que sent en sospitar que no ha sabut aprofitar 
l’ocasió de viure feliç amb el seu marit i enveja l’estabilitat de la parella 
Virginia i Leonard Woolf. Qui té raó?, es pregunta de vegades. Ella!, no 
pot estar-se d’exclamar, perquè en refusar el compromís ha mort per res-
suscitar diàriament més viva que els altres. Però també hi ha moments 
en què no veu la cosa tan clara i sospita que no hagués estat, justament, 
la mateixa intensitat del seu desig de viure i de ser autèntica, o, dit d’una 
altra manera, la intensitat de la seva vida imaginativa, el que féu inviable 
la convivència amb el marit. I un cop malalta el crida perquè vagi a aju-
dar-la a recobrar la fe:

Vine a dir-me exactament què cal que faci per recobrar la fe. Jo era sempre qui 
dels dos en tenia un excés; tu ho detestaves en mi; aparentment negava moltes 
de les teves emocions més subtils. Em feies sentir grollera: per culpa d’aquella 
fe meva que res no feia trontollar.

És un retrat d’ella mateixa, la dona protagonista del conte «Felicitat?», 
ens preguntem en llegir això. I no és «Je ne parle pas français» una irò-
nica descripció del seu afer amb un tal Francis Carco amb qui va anar 
a viure un breu temps a París desil•lusionada per la relació amb el seu 
marit? I no és massa casualitat que l’únic conte explícitament d’amor que 
hagi escrit sigui pràcticament un conte de criatures? Els dos personatges 
d’«Una mica infantil, però ben natural» són tan joves que viuen necessà-
riament marginats de l’entrellat social i en un món purament de fantasia. 
Però tot i això els dos esculls a tota vida amorosa adulta, la por del sexe i 
la dificultat de fer diners, suren en els seus inconscients i converteixen el 
somni d’amor en un somni de mort.
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La por del sexe la tornem a trobar simbòlicament representada en el 
crit d’esglai del nen de «Sol i lluna», en veure la destrossa de la voracitat 
dels adults, en la destrucció de la caseta del pastís gelat. I és que la inca-
pacitat d’acceptar la crueltat inherent a la vida, de lluitar per ser un dels 
vencedors i no una de les víctimes, em sembla la clau per entendre el que 
va ser la vida i l’obra d’aquesta dona atrapada en el moment de transició 
de dues formes de sensibilitat que podríem descriure com la d’una dona 
a l’antiga i la d’una dona moderna.

La tria de les narracions d’aquest recull ha estat feta seguint el fil del 
que acabo d’exposar en aquesta introducció. Només els dos contes finals, 
«Natalici» i «La dona de la botiga», són d’una època anterior, de quan 
l’autora encara no havia trobat l’estil que li és personalíssim. En certa 
manera m’ha semblat útil precisament incloure’ls per fer ressaltar la per-
sonalitat del seu vertader estil. Aquests dos contes són molt més directes 
en el pla teòric, d’un sentit molt més simple i d’un estil més eixut. En ells 
manca aquell ai del cor que enlaira les altres narracions i les transforma 
en una mena de bombolles que peten als ulls o a la boca del lector; tra-
duir- les ha estat molt més fàcil, no m’ha obligat a la meticulosa recerca 
del mot just. Confio que com a traductora hagi reeixit prou perquè el lec-
tor s’adoni de la diferència.
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12

Monika Zgustová, «El poeta de la seva nació»  
i «Nota de la traducció» a El crit dels fantasmes i i altres poemes,  

de Jaroslav Seifert (1984)

El poeta de la seva nació

Paral•lelament a la consolidació de l’Estat txecoslovac, la literatura txeca 
experimenta una puixant renaixença entre les dues guerres. En inde-
penditzar-se Txecoslovàquia de l’imperi austrohongarès, l’any 1918, la 
literatura en llengua txeca es va poder desenvolupar lliurement, sense 
haver de lluitar, com gairebé sempre al llarg de la seva història, contra 
la dominació de la cultura alemanya. Els prosistes txecs d’entreguerres, 
Karel Capek i Jaroslav Hašek, per exemple, són avui prou coneguts i tra-
duïts a totes les llengües europees, però poca gent coneix la riquesa i la 
varietat de la poesia txeca. No crec exagerar si dic que, en la cultura txeca 
d’aquesta època, la poesia és superior a la prosa: a més a més de Seifert, cal 
esmentar Holan, Nezval, Biebl, Halas i Hrubín, entre els millors poetes.

La literatura txeca d’aquest segle es desenvolupa, a grans trets, en dues 
direccions: l’una reflecteix els esdeveniments mundials, sobretot a través 
de la pròpia Bohèmia (la Primera Guerra Mundial, la creació d’un estat 
independent, la Segona Guerra Mundial, la creació de la república soci-
alista, l’stalinisme, el «desglaç», la Primavera de Praga, l’ocupació soviè-
tica, les «purgues» dels 70...), estudia la influència d’aquests fets sobre 
l’home, cerca les arrels dels canvis, de les vicissituds que ha conegut la 
vida de la nació txeca, les causes de les alteracions econòmiques i les cri-
sis individuals en una època en què tremolaven aquells valors que fins 
aleshores semblaven inqüestionables. L’altra tendència, més que per la 
problemàtica ideològica, es decanta pels àmbits formals a la recerca de les 
fonts d’una poesia absoluta. De vegades, aquestes tendències es desenvo-
lupen paral•lelament; en altres moments es creuen i conflueixen.

Nota: Jaroslav Seifert. El crit dels fantasmes i altres poemes. Versió i pròleg de Monika Zgus-
tová. Barcelona: Edicions del Mall, 1984, p. 9–13. (Poesia del Segle xx; 2)
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Així s’anava mantenint la tensió creadora, l’ambient de competèn-
cia artística, les baralles i discussions tan característiques de l’època, les 
quals eren indispensables, sobretot, per a l’eclosió d’uns veritables valors 
literaris.

Pel que fa als poetes, cal remarcar l’existència d’una generació que ha 
dominat l’escenari de la poesia d’aquest segle: és la generació a la qual 
pertanyen els poetes suara esmentats —Jaroslav Seifert, Vladimír Holan, 
Vítĕzlav Nezval, Konstantin Biebl i František Hrubín—. Aquests joves 
poetes van crear, als anys vint, el grup artístic «Devĕtsil» (“Nou forces”) 
que parteix de l’art proletari i aviat es converteix en un moviment més 
específic anomenat «poetisme». El poetisme és la variant txeca de les ten-
dències avantguardistes occidentals; en ell s’ha format Seifert i els seus 
contemporanis. El poetisme revaloritza tot allò que s’havia fet en poe-
sia fins aleshores i cerca la renovació: nova estructura del vers i de tot el 
poema, noves metàfores (Nezval escriu el 1927: «En quants poemes heu 
llegit —L’home fa música al jardí per a les roses i elles escolten—. Molt 
més us emocionaria el mateix fet sense personificació —L’home tocava 
per a les roses i elles feien olor—.»). Karel Teige, el teòric del poetisme, el 
defineix així: 

El poetisme no és literatura. A l’edat mitjana s’escrivien en vers fins i tot els 
manuals de lleis i les regles de gramàtica d’ús escolar. Els versos ideològics 
i tendenciosos amb contingut i argument són els darrers vestigis d’aquesta 
mena d’escriptura. La bellesa de la poesia és incompatible amb els propò-
sits, grans frases, intencions profundes i postulats. És joc de paraules velles, 
encadenament d’imatges, teixit de metàfores, i potser podria existir sense les 
paraules. Exigeix l’esperit lliure i joglaresc que no intenta aplicar regles racio-
nals a la poesia ni contagiar-la amb ideologies; més que filòsofs i pedagogs, els 
poetes moderns són pallassos, ballarines, acròbates i turistes.

Teige dividí el món en dues esferes: la de la raó, el treball i la quotidiani-
tat; i la de la irracionalitat, el joc, la gresca i la festa. A la poesia li adjudicà 
obertament el paper del joc i de la festa, expressant així el que ja havia dit 
Voltaire molt de temps abans: «Le superflu, chose très nécessaire.»

Jaroslav Seifert (Praga, 1901) és el representant de la primera genera-
ció de literats entusiasmats per la creació de la República txecoslovaca. 
La inspiració bàsica de la seva obra és la nostàlgia de la joventut perduda, 
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la mort, la inutilitat de la vida; des d’aquest laberint de pessimisme, però, 
el poeta fuig cap al món de la bellesa, de l’idil•li i del paradís; amb el pas 
del temps, aquest univers adopta progressivament la forma del seu país 
natal, Bohèmia, i, juntament amb la seva ciutat, Praga, es converteix en 
el símbol de l’única i última certesa que el poeta té del món.

Tot i així, en el seu primer recull de poemes, Ciutat de llàgrimes, Sei-
fert expressa el seu rebuig de la civilització, personificada per la ciutat de 
Praga. Seifert serà fidel a aquest sentiment al llarg de tota la seva obra, i 
sovint descriurà la bellesa del camp, dels paisatges de Bohèmia, malgrat 
que, amb els anys, sabrà descobrir també l’encís de la seva ciutat natal (Ves-
tida de llum, El pont de pedra, El casc de fang, Llibre de Praga).

El sentiment que recorre la seva obra, i que hi és reiteradament evocat 
amb passió i tendresa, és l’amor («...jo em moriria / si no estimés fins a 
la mort»). És a través de l’amor que el poeta descobreix la sublimitat de 
la vida i per això pot dir que «totes les coses del món són belles». En els 
reculls El rossinyol canta malament i Coloma missatgera, però, el lector té la 
sensació que darrere la bellesa del món hi ha una «tristesa del món»; el 
poeta hi comença a expressar l’ofec del temps que passa, adquireix cons-
ciència de la creació i de la fi de totes les coses. Els reculls La poma caiguda 
de la falda, Les mans de Venus i Primavera, adéu són el resultat de la verita-
ble maduresa poètica de Seifert. En comptes de l’excitació i la indignació 
d’abans, hi ressona la placidesa dels records; el poeta s’acomiada de la pri-
mavera de la seva vida.

A la vetlla de la guerra, i després, durant la conflagració, el poeta s’uneix 
en l’exasperació al poble txec (Apagueu els llums) i, en aquell moment de 
perill per al futur de la nació txeca, Seifert troba la inspiració per a la seva 
obra en la tradició popular del seu país (El ventall de Božena Nĕmcová, La 
cançó de Viktorka). Durant els difícils anys de la postguerra i de l’stalinisme, 
el poeta aplega un seguit d’homenatges als grans artistes txecs en La mà i 
la flama i El pintor pobrament anà al món.

Seifert inicià la seva tasca d’escriptor en una època en què tots els seus 
col•legues se sentien atrets per les innovacions poètiques i pels experi-
ments formals. Seifert no n’és una excepció, però, essent d’un tarannà 
tradicional, s’interessa més aviat pel passat que no per l’avenir. Aquest fet 
es fa també palès en la seva poètica: molts dels seus versos estan escrits 
en forma de cançons populars txeques o de cançons en general (després 
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que Seifert hagués escrit els tretze rondós de Mozart a Praga, i havent estat 
acusat per un col•lega de «cantar en una època en la qual la poesia hau-
ria de brogir com una tempesta de neu i xisclar com els ocells salvatges», 
el poeta va fer aquest comentari: «Segurament tenia raó. Però jo no en 
sabia! M’agrada Mozart i volia creure que el cant d’una flauta pot obrir 
la porta del temple de la Saviesa.»). No és fins ben avançada la seva vida 
que el poeta canvia de tema i d’estil. Un concert a l’illa, El cometa Halley, La 
columna de la pesta, El paraigua de Piccadilly i Ser poeta representen una mena 
de confessió íntima del poeta que pressent a prop la seva fi. El símbol de 
la mort el persegueix contínuament. Aquestes obres constitueixen un 
interessant canvi d’expressió poètica per mitjà del qual Seifert tria no tan 
sols una nova escriptura en prosa rítmica sinó també un nou ús de metà-
fores incisives en les quals concentra les experiències de tota la seva vida.

Una de les darreres obres de Seifert és un extens recull de memòries 
titulat Totes les belleses del món. Aquesta és, de fet, l’autobiografia literària 
del poeta, i el seu primer llibre escrit en prosa. Igual que tota la seva obra 
anterior, aquest recull presenta dos temes predominants: l’amor, que el 
poeta desitja inexhaurible, sempre vivent i dispensador de plaer, i vel 
que oculti la segona idea bàsica —el caràcter efímer de totes les coses i 
l’eterna amenaça de la mort. En definitiva, el motiu primordial que plana 
damunt tota l’obra de Seifert és la malenconia, una malenconia incura-
ble, un cercle viciós de volences, recerques, desigs i fretures que mai no 
podrà apaivagar.

Nota de la traducció

Per a la realització del present recull he adoptat el criteri de presentar al 
lector català un ventall de poemes que, de la forma més clara i explícita 
possible, donés una visió entenedora dels elements i del sentit general 
que caracteritzen l’obra de Jaroslav Seifert. Cal esmentar, però, un cert 
nombre de dificultats amb les quals es confronta qualsevol estudiós o 
exegeta de la poesia d’aquest escriptor txec: primerament, l’obra de Sei-
fert, que comprèn un munt de llibres escrits al llarg de més de seixanta 
anys de creació literària, presenta diverses etapes que corresponen tant 
a l’evolució del seu estil literari com als canvis que el temps, en el sentit 
més ampli, li anava imposant. Els límits materials d’aquest recull m’han 
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obligat a simplificar l’exposició d’aquestes diverses alternatives, simpli-
ficació que no afecta tanmateix, al meu parer, la fidelitat que un llibre 
d’aquestes característiques ha de mantenir. En segon lloc, la morfologia 
i la sonoritat de la llengua txeca, que Seifert elabora de vegades als seus 
poemes d’una manera equiparable, si es pot dir així, a allò que representa 
l’escriptura carneriana a l’àmbit català, difícilment podien trobar una 
versió adient si no era prescindint ocasionalment de determinats parà-
metres originals que estructuraven alguns dels seus poemes. Això m’ha 
fet, també, rebutjar certs poemes força representatius que haurien pogut 
perdre d’aquell fet una gran part del seu sentit.

Una altra qüestió insoluble ha estat la de la cronologia dels poemes 
inclosos en aquest recull. Cap de les edicions txeques disponibles ac tual-
ment no feia constar les dates, i he cregut més encertat de no aventurar-
 ne pel meu compte.
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13

Esyllt T. Lawrence, «Nota» i «Pròleg»  
a La masia del turó, de Tegla Davies (1985)

Nota

Els noms de lloc d’aquesta novel•la —especialment dels masos i de les 
cases— s’han traduït al català per raons de pes. Primerament perquè a Gal-
les el nom de la casa és important, per modesta que sigui. I això per raons 
de tipus històric i social. La nació gal•lesa visqué sempre obsessionada per 
les genealogies, amb el resultat que el nom de cadascú es convertia en una 
llarga tirallonga de noms units per ap o ab (fill de) i sols amb el nom de 
fonts ja que el cognom s’aplicà en data relativament recent. I així deien: 
Cadwaladr ap Rhys ap Cadell ap Gruffydd ap, etc., etc., o sigui anava dels 
rebesavis a la persona designada sense deixar cap generació. Amb l’acta 
d’unió, obra d’Enric VIII (1536), s’estrenyen els lligams oficials entre Gal-
les i Anglaterra, i quan els funcionaris —generalment anglesos— escolta-
ven les interminables genealogies els tallaven en sec i triaven un sol nom, 
el que més familiar els semblava, procediment reforçat al segle xviii amb 
l’obligada inscripció de noms de persones en tots els estaments al regis-
tre civil. I en triar els funcionaris els noms més usuals i fàcils per a ells, 
tant per pronunciar com per escriure, es produí una repetició monòtona 
de quatre o cinc noms —els més corrents i encara mal escrits: Davies (de 
Dafydd), Jones (de Siôn), Rees i Preece (de ap Rhys), Powell (de ap Hywel), 
Thomas i Bevan (de ap Ifan), etc. Popularment, per diferenciar els noms 
semblants —convertits en cognoms—, els gal•lesos afegien sempre el nom 
de la casa, que solia ser descriptiu. Per exemple Ty Glas (Mas Blau) perquè 
l’encalcinat era blau i no blanc; Rhyd Lydan, Sota el Penyal, o Gual Ample, 
etc., etc. I així el nom de la casa venia a ser una mena de cognom que per-
durava encara que canviés la família. Una cosa semblant passa a certs llocs 
de la pagesia catalana, que els masovers són designats, per la gent de la 
rodalia, no pel seu nom propi, sinó pel del mas. I tan arrelat era aquest 

Nota: Tegla Davies. La masia del turó. Traducció i pròleg d’Esyllt T. Lawrence. Barcelona: 
Proa, 1985, p. 11–18. (A Tot Vent; 239)
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costum a Gal•les que fins i tot avui molta gent de ciutat sent una mena de 
resistència al número impersonal dels carrers i que correus té en compte 
i així posen a la casa un nom, molt sovint gravat a la pedra i que hereten 
fins i tot els nous propietaris. El lector d’aquesta novel•la veurà com del 
nom dels masos i cases se’n pot deduir quina mena de territori o entorn 
habitaven els personatges a Gal•les, en ser tan variat i ple de rius, tor-
rents, rierols, pujols, turons, comes i valls de tota mena, i a més els rocalls, 
penya-segats, cingles, estimballs, en contrast amb la general verdor. No 
traduir aquests noms llevaria molt de color local a la novel•la i fins empo-
briria el rerafons social i esbravaria un ingredient de l’essència del país.

D’altra part, deixar la nomenclatura en la seva forma original, donada 
la gran diferència del gal•lès amb qualsevol idioma europeu (exceptuant 
el bretó i el cornuallès), resultaria més aviat repel•lent per al lector i en tot 
cas difícil de recordar, i la lectura podria convertir-se en una mena de car-
rera d’obstacles, sense que l’obstacle resultés explicatiu com ho és a l’origi-
nal. De tota manera el lector curiós trobarà una llista dels noms gal•lesos 
originals al final de la traducció, disposats per ordre alfabètic.

Pròleg

Nosaltres, els gal•lesos, tenim la desgràcia —comuna a totes les nacions 
sense estat— de ser poc o mal coneguts, o, encara pitjor, ignorats, fins i tot 
per nacions en una situació, si no igual, semblant a la nostra, com és ara 
Catalunya. Per això em caldrà explicar el fons històric i social d’aquesta 
novel•la, amb alguns antecedents: on es troba, què ha estat i què és Gal•les.

Ocupem la part sud-oest de la Gran Bretanya, terres de raça celta que 
no tenen res a veure amb Anglaterra, situada en territori que exclou Gal-
les i Escòcia, i, no cal dir, l’illa d’Irlanda, també nacions celtes aquestes 
dues darreres.

Lingüísticament i literàriament el gal•lès és la llengua viva i culta més 
antiga d’Europa. Pertany a la branca celta dita britònica o brythònica (que 
enclou també el bretó de la Bretanya, dins l’Estat francès, i el cornua-
llès, aquest gairebé extingit). Caldria afegir-hi modernament el gal•lès 
parlat en una part de la Patagònia argentina, antiga comunitat agrícola 
fundada per idealistes religiosos gal•lesos el segle passat i que conserva 
l’idioma fins avui dia, en terres on només es parla gal•lès i argentí. L’al-
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tra branca, anomenada goidèlica, comprèn el gaèlic irlandès i l’escocès i 
l’idioma parlat a l’illa de Man. Aquests idiomes es troben avui força mar-
ginats i afeblits, fins en la independent Irlanda, si bé, en aquest cas, en 
procés de lenta recuperació.

La fèrtil tradició literària gal•lesa persisteix sense interrupció des del 
segle vi als nostres dies. L’anomenada escola bàrdica (bards, poetes de les 
corts principesques gal•leses, semblants als posteriors trobadors llengua-
docians), la codificació de les lleis gal•leses portada a terme el segle x, i la 
magnífica traducció de la Bíblia al gal•lès pel bisbe Morgan el segle xvi 
fixen i unifiquen la llengua i la immunitzen contra el perill de la frag-
mentació dialectal, flagell de tantes llengües sense estat. El gal•lès lluita 
des de fa segles (fou conquerit militarment l’any 1282 per Eduard I d’An-
glaterra), contra la potent expansió mundial de l’idioma anglès, refor-
çada encara per la creixent influència contemporània dels Estats Units 
d’Amèrica del Nord. Fou el No Conformisme —especialment la Capella 
Metodista— la salvació de l’idioma al llarg dels segles xviii i xix. La lec-
tura diària de la Bíblia —element indispensable de tota llar gal•lesa— es 
reforçà amb la tasca de les escoles dominicals que asseguraven la lectura 
i l’escriptura del gal•lès, a part la formació religiosa, i fins oferien al poble 
biblioteques públiques. Aquest ensenyament converteix el gal•lès en el 
poble més instruït, en els estaments populars, de tot Europa.

Paral•lelament, la instrucció oficial anglesa aspirava a anorrear el gal•lès 
—s’usava fins el cep per castigar l’ús de l’idioma propi pels col•legials—, i 
així hem arribat als nostres dies. La Societat de la Llengua, formada per 
joves que afronten fins la presó i els mals tractes a causa d’accions de sabo-
tatge contra l’instrumental de difusió de l’anglès a Gal•les com ara televi-
sió i ràdio —mai contra persones—, s’entronca amb les activitats del Plaid 
Cymru o Partit Nacionalista Gal•lès, el president del qual, Gwynfor Evans, 
arribà a amenaçar amb una vaga de fam fins a morir, en defensa del canal 
televisiu en gal•lès, finalment assolit. La lluita en favor de l’idioma gal•lès 
continua, doncs.

*

El fons històricosocial d’aquesta novel•la —situada a finals del segle pas-
sat— presenta, com diu el subtítol, una història de «l’època de la Guerra 
del Delme», en una comarca rural del ponent de Gal•les. En aquesta 
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Guerra del Delme, l’Església anglicana, que emparava les forces políti-
coreligioses —i les conseqüències econòmiques que se’n derivaven— dels 
grans propietaris d’ocupació forastera, s’enfrontà amb el fervorós cristia-
nisme No Conformista dels gal•lesos (principalment pagesos, cultivadors 
en emfiteusi i poble modest en general). El pagament dels drets senyo-
rials —en el cas de la novel•la, d’un bisbat anglicà— era mal vist pels gal-
lesos i, en retardar-lo o en no fer-lo, s’obligava al seu compliment amb la 
coacció de subhastes públiques sota la protecció de la policia i algunes 
vegades fins de l’exèrcit anglès. Eren subhastats caps de bestiar, mobles, 
collites, i fins els drets a les terres dels protestataris. Les subhastes es con-
vertien així en aplecs de desaprovació política i social, i els pagesos es cri-
daven ells amb ells a través de les valls i carenes, bufant els seus corns. Els 
treballadors s’identificaven amb la pagesia —en el cas d’aquesta novel•la 
són els pedraires— i formaven, així, d’instint, una massa nacionalista. 
Repetirem que l’aglutinant solia ser, principalment, les capelles meto-
dista, baptista, evangelista, presbiteriana, etc.

A la novel•la ocupa una gran part, precisament, l’organització meto-
dista, tan diferent, per la seva base democràtica, de la catòlica, de manera 
que he hagut d’emprar sovint una terminologia aproximativa, ja que la 
traducció literal hauria resultat perdedora per a un lector català. Posaré 
un exemple que ocupa un lloc importantíssim a la novel•la: el prec profes-
sional, molt important, i ben diferent de la confessió individual i secreta 
catòlica. S’esdevé en una reunió setmanal dels feligresos, on qualsevol 
dels assistents pot alçar-se a pregar públicament en una oració improvi-
sada. Algunes vegades són tractats aspectes religiosos generals, d’altres 
experiències professionals de l’orador que, alguna vegada, i així passa a 
la novel•la, fins i tot deriva a la confessió pública. Aquest dramatisme por-
tava sovint a situacions tenses i espectaculars. He de recalcar que el teatre 
profà i popular —tan viu a Gal•les— fou proscrit pel metodisme per pecami-
nós i així el temperament dramàtic gal•lès trobava en aquestes expansions 
una forma marginal però emocionant de manifestar-se. En les reunions 
es debatien també qüestions menys importants i de caire administratiu, 
com la comptabilitat de la capella, els ajuts als més necessitats (sempre 
secrets), la distribució de missions personals en qüestions concretes, tot 
un seguit en fi d’activitats que procuraren experiència col•lectiva i que 
serviren més endavant en la creació dels sindicats d’obrers i de minaires.
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En la toponímia he optat, contra el meu costum, per traduir en gairebé 
tots els casos els llargs noms dels masos i de les cases de camp. Ho he fet, 
d’una part perquè no s’esbravés el tast rural tan característic de Gal•les, i 
de l’altra per recalcar que aquest costum en l’allargassament dels noms de 
lloc té una explicació històrica. Quan al segle xviii es comença a la Gran 
Bretanya a portar el control dels naixements, els buròcrates que porta-
ven a terme les inscripcions —anglesos, no cal dir— s’impacientaven amb 
la tirallonga de noms que els etzibaven, perquè els gal•lesos, com altres 
pobles —el jueu sense anar més lluny—, ajuntaven al nom del nounat el 
del pare, avi, rebesavi, i en dir fill d’en Tal, i d’en Tal, i d’en Tal no acaba-
ven mai. Aquest costum —per cert, parodiat afectuosament per Shakes-
peare— irritava el funcionari anglès que tallava en sec en escoltar els pri-
mers noms i eixalava així les designacions reals. Per aquesta raó avui dia 
els cognoms gal•lesos són relativament escassos. De la mateixa manera 

—i fins a cert punt per obviar la retallada de noms—, els agradava de des-
criure llargament el mas, la masia, el casal, l’habitatge, precisant-ne la 
vall, el rierol, la coma, el prat, el bosc, etc., que els caracteritzaven. Per 
això, doncs, els noms de les masies són llargs i plens de referències al seu 
emplaçament i aspecte, i de vegades al motiu de la família.

*

L’autor de la novel•la —Tegla Davies (1880–1967)— era l’home més adient  
per descriure amb profund coneixement —acompanyat de tendresa i 
d’ironia— el paisatge i el petit i conflictiu món de la seva pròpia comarca i 
temps: el centre occidental de Gal•les de finals del segle xix, on les capelles 
No Conformistes eren el centre de la vida social del país. Fou pastor meto-
dista itinerant, i, per tant, amb una vasta experiència religiosa i humana, 
enriquides encara pel concepte, a la vegada tolerant i compassivament 
divertit, del complex espectacle que és sempre l’home. Recorda quant a 
les fonts, amb un rerefons ben diferent, els coneixements humans que el 
confessionari proporcionà a Tirso de Molina i que tan destrament sabé 
aprofitar en la seva creació teatral.

Malgrat l’experiència ciutadana de Tegla Davies —Manchester, Liver-
pool, Leeds, etc.—, és el seu ambient nadiu, prop de la petita ciutat gal•lesa 
de Wrecsam, el que domina en les seves creacions més importants. Pre-
senta, en un fons rural que per la verdor opulenta i per la suavitat del pai-
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satge —sempre a tocar d’un poblet, d’una masia o d’una granja— recorda 
Galícia, els conflictes vitals d’una societat camperola. Terra d’ovelles  
 —que tenen, al costat dels gossos d’atura, un paper important a la novel•la—, 
anem descobrint la vida econòmica rural del Gal•les ponentí. S’ha dit, fins 
a esdevenir un lloc comú no sé si prou fonamentat, que els celtes defu-
gien les ciutats, i en aquest cas, certament, l’obra de Tegla Davies, com la 
de molts autors gal•lesos, no entra en la vida urbana. Som de tota manera 
ben lluny del costumisme que, com el seu nom indica, es limita i s’atura 
a descriure costums sense aprofundir prou en la naturalesa humana. No 
és precisament el cas del nostre autor. És, com Víctor Català, a qui massa 
sovint es despatxa amb la qualificació tàcitament pejorativa de novel•lista 
rural, un autor que ens aboca a les aspres realitats de la terra a través dels 
seus impressionants personatges i on el costum i el ruralisme no són altra 
cosa que el simple marc d’una tremenda càrrega dramàtica. Aquí, contra 
un teló de fons força més suau que el de Caterina Albert, ens assabentem 
de la vida i lluites d’una comarca gal•lesa a la fi del segle passat, on l’es-
cenari i els personatges, concrets i arrelats a la terra, podrien ser —amb 
les seves misèries i grandeses— de tots els temps i de totes les contrades.

Un altre aspecte a remarcar és la sensibilitat de l’autor quant al món 
infantil. Té viu el do de l’anomenat instant recall (plena memòria d’un fet, 
amb tots els seus accidents, colors, olors i circumstàncies del moment) de 
la infantesa màgica, que l’adult perd després irremeiablement. No ens 
estranyarà saber, doncs, que va ser, per set anys ajudant de mestre, ni que 
els seus llibres infantils —Nedw, Autobiografia d’en Tomi, etc.— siguin obres 
mestres de la literatura gal•lesa.

Tenim, doncs, en aquesta novel•la, un teixit ordit amb diversos fils: his-
tòria social, lluita nacionalista i religiosa, persistència i relleu de l’idioma 
propi operant en tots els estaments, situacions humanes dramàtiques. 
Tot comunicat al lector a través d’uns personatges complexos que es 
mouen i actuen en una trama interessantíssima, de tal manera que la 
novel•la es faria llegir amb passió ni que fos només pel seu argument. Qui 
no se sentirà apassionat davant del misteri dels gossos matadors, talment 
com si ens trobéssim dins l’entrellat d’una novel•la de suspens?

Arenys de Mar, Sant Joan de 1983
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14

Maria-Mercè Marçal, «Pròleg»  
a La dona amagada, de Colette (1985)

L’any 1914, Katerine Mansfield escrivia en el seu diari: «Tot està quiet. He 
tornat a llegir l’Entrave. Suposo que Colette és l’única dona a França que 
fa això. En aquest moment no hi ha ningú que m’interessi més que ella».

No deixa d’ésser significativa l’explícita fascinació de la gran narra-
dora neozelandesa per l’obra d’una altra dona contemporània seva, tan 
diferent per tots conceptes —obra i vida— si no és en aquella atenta i sub-
til captació dels més petits esdeveniments quotidians, dels més imper-
ceptibles moviments psicològics, dels gestos més mínims i insignificants 
que, de cop, es revesteixen d’una importància imprevisible, adquireixen 
ressons insospitats fins a canviar en rodó, de vegades, el curs d’una vida.

Tanmateix, la subtilesa que en Mansfield és —per a mi— sovint quasi 
etèria, sensualitat alada, com aigua d’onada en el punt mateix d’evapo-
rar-se, fins que, a voltes, sembla abocar-se, de cop, com per sorpresa, i sols 
per breus segons, als abismes de la crueltat i del mal, en Colette es torna 
agudesa i incisivitat, sempre trenada amb una sensualitat de terra verda i 
densa, que li fa com de coixí; contacte més familiar amb les zones fosques 
i amagades, que la seva mirada, mig de gata, mig de guineu, sap veure 
sempre «en la seva deshonesta innocència».

L’aventura de Colette escriptora va lligada de forma indestriable a la 
trajectòria vital d’aquella Gabrielle-Sidonie Colette que nasqué el 18 de 
gener de 1873 a Saint-Sauveur-en-Puysage, a la Baixa Borgonya.

El seu naixement sembla reproduir en miniatura allò que serà la seva 
vida: després d’un llarguíssim part —tres dies i dues nits— que la féu «bai-
xar cap a la llum», com diu ella mateixa, mig asfixiada i muda, manifestà 
de seguida una fortíssima «voluntat de viure i, fins i tot, de viure molt de 
temps». La seva mare, aquella extraordinària Sido, de qui res no sabríem 
si no fos per la seva filla que en parla i la fa parlar en moltes de les seves 
obres —a part de guardar-ne les cartes, prou nombroses, que fa poc han 

Nota: Colette. La dona amagada. Traducció i pròleg de Maria-Mercè Marçal. Barcelona: 
Edicions del Mall, 1985, p. 7–12.
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estat publicades per les Éditions des Femmes—, interpretà joiosament 
aquesta dificultat inicial, tal com semblava fer-ho amb tot allò que tin-
gués a veure amb la vida, sobretot en les seves manifestacions més «ter-
rals». El seu jardí, per exemple, quasi mític, retingué la nostàlgia dels 
seus tres fills, com un petit edèn provincià, entranyable, insubstituïble i 
no del tot perdut: tal com la recança de deixar el clos de les aigües mater-
nes semblava retenir Colette «molt a prop del cor de la seva mare» en el 
seu llarg naixement.

Sembla que fou Sido qui comunicà a Colette —que ella solia anomenar 
Minet-chéri, gatet estimat— aquella vivència de la natura com «un únic 
animal», aquella íntima connexió més que no pas amb l’ànima del món, 
amb el cos animat del món, que li donà tota la vida la força dels éssers 
profundament arrelats.

El seu pare, el capità Colette, mutilat de guerra, fou un curiós perso-
natge que deixava, a la seva mort, una dotzena llarga de volums acura-
dament enquadernats on —segons els títols estampats a les cobertes— 
havia escrit les seves memòries. Quina no fou la sorpresa de Colette i el 
seu germà quan descobriren que els centenars i centenars de fulls eren 
totalment en blanc —fora d’una dedicatòria inicial a la seva dona. Potser 
com a expressió d’un desig conscient o com a simple premonició, el petit 
nom amb què s’adreçava a la seva filla era Bel-gazov —és a dir, bell parloteig.

Colette es féu, sembla, hereva victoriosa d’aquell intent patern que sols 
quallà en una obra fantasmagòrica —amputat, també, de mots—, a través 
d’una pràctica «estimulada», anys més tard, instal•lada ja a París, pel seu 
primer marit, un altre personatge curiós i escriptor no menys fantasma-
gòric, «papà»-Willy, que signà en lloc d’ella els seus primers escrits i que 
encobria la seva impotència literària malpagant «negres» que, com la seva 
dona, li fabricaven les novel•les davant de les quals figurava el seu nom.

Paradoxalment, d’aquest doble llegat afàsic masculí, Colette n’arren-
carà la paraula —espai de llibertat, cambra pròpia, eix, cor batent de la 
seva vida de dona. I alhora, també, d’aquesta vida —aventura fascinant 
portes enfora de tot convencionalisme—, en pouarà el material de tota 
la seva obra literària, en una interacció constant i palpable: fets, desigs, 
contradiccions, ambivalències, lucidesa, esforç... La seva escriptura és 
inimaginable sense un parar i parar l’orella per escoltar la pròpia existèn-
cia, enfront dels mites heretats que pretenen esgotar-la —pes mort acla-
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parador, però, en el seu cas, mai no vencedor definitiu. I és això el que 
la converteix en testimoni i, al mateix temps, punta de llança d’aquest 
combat, personal i singular, sí, però també representatiu: perquè Colette 
no pertany pas a aquell grup de dones —aparentment privilegiades— a 
qui l’atzar sembla haver estalviat el feixuc lot comú, el llast secular que 
pesa sobre el sexe femení. Ben al contrari, durant molt de temps, la seva 
vida es mourà entre dues imatges contraposades, difícilment reconcilia-
bles, però que, a la pràctica, coexisteixen en tensió contínua: la dona lúci-
dament claudicant que apareix a l’Entrave —el títol de l’obra és revela-
dor: l’entrebanc que sap engavanyar els seus passos, parany on l’amor 
fa d’imant per a una submissió femenina larvada, tirana dels seus ossos, 
atia  da per obscurs fantasmes personals— i la dona de què ens parla a La 
Vagabonde, obra, per cert, de la mateixa època: la gosada actriu de músic-
hall, que descobreix una autonomia i una solitud irrenunciables, capaç de 
rebutjar la seguretat i el confort que un matrimoni convencional avantat-
jós li oferia. Capaç també d’acceptar el repte de l’opinió pública pels seus 
amors coneguts amb Missy, la marquesa de Mornay —evocats a les Vrilles 
de la vigne—, que venien a fer encara més dubtosa la seva reputació, ja molt 
afectada per una professió tan poc «decorosa» per a una dama de lletres.

La seva obra és, doncs, reflex i esperó del seu llarg i tenaç aprenentatge 
de la llibertat. I, indestriablement, de la seva lluita constant amb les 
paraules per fer-los dir tot allò que abans d’ella no havia estat expressat 
i que, per tant, era inexistent; per fer-los il•luminar zones inexplorades 
d’aquell «continent negre» de què parla Freud en referir-se al sexe femení.

Colette afirmava, curiosament, que hauria pogut estar tota la seva vida 
sense escriure si l’atzar, en forma de l’increïble Willy, no l’hagués forçat 
a començar. Tanmateix, estic convençuda que la seva vida hauria estat 
molt diferent. Tot i admetent la sinceritat de les seves paraules, és a dir, 
que no sentís, abans d’agafar la ploma, una necessitat conscient que la 
impulsés a fer-ho, el cert és que d’ençà d’aleshores no deixarà d’escriure 
mai. I una activitat tan sostinguda i tensa, una obra tan copiosa no es 
manté sense una força interior que demana imperiosament nodrir-se de 
paraules i nodrir-les, al seu torn.

Crec que l’escriptura fou per a ella molt més que una tasca artesanal  
 —tot i que, sortosament, les qualitats de l’artesà hi són presents—, per 
més que a ella li agradés de donar-nos aquesta imatge, no pas per una 
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falsa modèstia, ni tan sols per una infravaloració de la seva obra, sinó per 
una autèntica admiració cap a les tasques artesanals —que la portaven al 
món de Sido, de la seva infantesa, de la seva terra. Quan deia, per exem-
ple, que valorava tant una bona obra literària com un parell d’esclops 
ben tallats, això no implicava cap sentiment d’humilitat especial, sinó 
la constatació d’un vincle profund, que no admet jerarquies de cap mena, 
entre tot allò que ella sentia com a seu.

Al voltant i a través de l’escriptura es congriarà la seva personalitat, 
cada cop menys esqueixada, cada cop més coherent, on els sentiments 
i les emocions deixaran d’ésser l’«entrebanc» sense per això renunciar a 
una vívida existència.

De Mme. Willy, a baronessa de Jouvenel des Ursins... fins a esdevenir 
simplement Colette! Significativament, i en clara contradicció amb els 
costums socials vigents a l’estat francès, mai no utilitzà el cognom del seu 
darrer marit, Maurice Goudeket, del qual, tanmateix, deia en una carta 
a Natalie Clyfort Barney —la cèlebre «amazona», amiga seva d’anys i tes-
timoni de situacions menys falagueres— que l’hauria hagut d’«adoptar» 
vint anys abans. Finalment, doncs, Colette tout court: un únic nom en la 
vida i en la literatura (fins a la seva mort, escaiguda a París l’any 1954), a la 
conquesta del qual aquella petita Sidonie Gabrielle, de difícil naixença, 
haurà hagut d’esmerçar cinquanta anys. Un nom, a més a més, estranya-
ment amfíbic: cognom patern i nom de dona (nom amb què, a més a més, 
batejarà la seva única filla) com si volgués recollir i fer seva aquella con-
cepció de Virgínia Woolf sobre l’androginat propi de l’artista. De tota 
manera, cal que no ens hi enganyem: la desinència, el ressò clarament 
femení hi és evident, contundent, perdurable, tal com ho és la realitat de 
la seva obra; mentre que la seva procedència, tal com els orígens parado-
xals de la seva escriptura, no van gaire més enllà del terreny de les anèc-
dotes que, per més importants que siguin, no deixen de tenir sempre un 
lloc subsidiari.
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Felícia Fuster, «Pròleg» a Poesia japonesa contemporània,  
de Felícia Fuster i Naoyuki Sawada (1988)

Al Japó, la poesia ha estat una manifestació vital de tots els estaments de 
la societat. A l’època de Nara (que comença l’any 704), escriure poemes 
formava part de la cultura normal indispensable a tot cortesà.

La poesia japonesa ha arribat a Occident molt tard i sovint a través 
de dues formes mètriques úniques: tanka i haikú —formes de mètrica 
estricta, predominants en la poesia japonesa clàssica—, i generalment a 
través de traduccions angleses.

En canvi, s’ha ignorat una altra poesia, que trenca amb els motlles 
antics i que els japonesos anomenen «poesia moderna», que apareix cap 
a finals del segle xix. El gran moment d’aquesta nova poesia comença 
als anys vint.

Tot s’hi va trobant; la varietat de temes i de tractament és extraordi-
nària. L’escriptura japonesa (a base de signes ideogràfics, els kanji, i les 
síl•labes dels alfabets katakana i hiragana) permet la recerca gràfica en el 
poema, en tant que escriptura, varietat intencional amb suggeriments 
específics de sentiments de bellesa, tristesa, solitud, etc., segons els dife-
rents valors evocatius dels signes kanji escollits o la utilització dels alfa-
bets. Això forma part d’un segon nivell de lectura del llenguatge, nivell 
comú, entès per tothom.

Quan l’any 1868 l’emperador Meiji decidí, per raons polítiques, l’ober-
tura del Japó a l’Occident, es va produir una veritable ruptura en el camp 
de la literatura. Les elits del país anaren a estudiar a Europa i allí desco-
briren la diversitat que significava per a ells la literatura occidental i el 
cristianisme, i més tard, també, els corrents ideològics i filosòfics (amb les 
grans figures que els representaven), que foren introduïts al Japó a través 
de nombroses traduccions.

Això féu que molts poetes trenquessin amb les normes establertes en 
poesia. S’adoptà el vers lliure i els temes tractats deixaren de ser única-

Nota: Felícia Fuster i Naoyuki Sawada. Poesia japonesa contemporània. Barcelona: Proa, 
1988, p. 7–12. (Els Llibres de l’Óssa Menor; 151)
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ment els tradicionals —la natura, que tant havia marcat la poesia japo-
nesa clàssica—, per endinsar-se en els sentiments en tant que manifes-
tació d’una individualitat, cosa nova en un poble on els sentiments no 
s’exterioritzaven i s’expressaven, en poesia, d’una manera impersonal i 
codificada, lluny del concepte dels sentiments del «jo». En trobem un 
dels primers exemples en els poemes de Yosano Akiko —una dona poeta 
molt coneguda—, que començà a escriure sobre els seus sentiments amo-
rosos personals, sense tenir en compte els codis establerts.

Però la llengua japonesa no és apta per seguir la poesia occidental 
d’una manera estricta. Tota recerca de consonància o d’assonància en el 
vers és una tasca impossible o dificilíssima, que dóna un caràcter forçat 
i fins i tot ridícul al text, ja que la llengua té la característica que tots els 
mots tenen un final vocàlic, i que a més, en general, les frases s’acaben per 
la forma verbal, i les vocals només són cinc. En japonès, la recerca de rima 
es fa a partir del començament dels mots. Aquesta característica es troba 
també en la poesia clàssica i tot sovint dóna lloc a la repetició de paraules. 
Això fa impossible la rima com a Occident, i força a adoptar immediata-
ment el vers lliure.

La utilització del llenguatge parlat i del vers lliure representa un 
canvi de fons important en la poesia japonesa: el ritme intern, que sem-
pre havia existit, esdevé predominant i s’acompanya de totes les nove-
tats d’estil i de temes, tractats amb el grau màxim d’alliberament dels 
motlles i les normes que havien acabat, en certa manera, bloquejant la 
creació en la poesia tradicional. Trobem, però, en aquesta nova poesia  
 —ens sembla molt normal—, com en una transparència, certes constants 
de l’ànima japonesa, destil•lada a través dels segles: el sentiment d’unitat 
amb la naturalesa, el gust d’allò que és estrany, inesperat, sobrenatural, 
gairebé manifestació d’un sentiment místic... Això pot explicar plena-
ment que el superrealisme hagi passat tan fàcilment a la literatura japo-
nesa moderna. I tan bé hi passà, que continuem trobant-l’hi.

Una característica nova és potser el que podríem anomenar caràc-
ter visual, cinematogràfic, del poema, cosa que ja existia en potència en 
l’haikú, però només com a evocació. Les poesies no són narratives, no des-
criuen, ens fan veure amb els nostres ulls, mirar unes escenes precises, i 
focalitzen amb els versos detalls, com en un primer pla, o ens porten de 
nou a un pla general.
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Els moments històrics, polítics, socials, també s’hi troben reflectits. 
La guerra, amb les experiències personals tràgiques, ha donat poemes 
intensos d’una gran originalitat: per exemple, «El presoner», de Miyoshi 
Toyoichirô, i «El tren fúnebre», d’Ishihara Yoshirô:

De quina estació van sortir
ja ningú no se’n recorda
[...]
A cada estació on el tren arriba, sempre
el fanal vermell dóna un cop d’ull per la finestra; 
tiren a l’interior, vives,
unes tosses ben negres
amb cames artificials tacades i velles sabates.
Aquesta mena de fòtils vius
continuen essent vius
també quan el tren ja corre.
[...]
Pesa pertot arreu una olor de cadàver.
És cert, jo també sóc allà.
Tothom hi esdevé mig fantasma.
[...]
Aturen aquella mà
que per menjar es portaven a la boca.
Intenten fer memòria:
a quina estació pujaren.

I el desig de trencar amb el conformisme codificat de la societat japo-
nesa, escandalitzant-la especialment amb el tema del sexe, ha donat poe-
mes com els de Suzuki Shiroyasu que tenen com a personatge principal 
«Puapua», la prostituta verge.

Una altra característica que apareix amb la poesia moderna és l’exis-
tència de revistes literàries. Cada grup de poetes en crea una per tenir 
un portaveu que els doni a conèixer: n’és un exemple la revista Shiki o, 
després de la guerra, Arechi. Avui encara és corrent de trobar els poetes 
japonesos agrupats al voltant d’una revista on publiquen els poemes i 
precisen quin és el seu credo literari. Per aquesta raó, el títol de la revista 
serveix de denominador comú al grup. Sovint, aquestes revistes, relati-
vament efímeres, no duren més que el temps d’una tendència literària 
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o de la reacció dels poetes, generalment joves, davant d’un fet històric 
o social. Al moment de l’AMPO —pacte entre els Estats Units i el Japó—, 
nasqueren moltes revistes, símptoma de la reacció dels estudiants i poe-
tes joves a aquest pacte.

Però com en un film, tot passa: altres revistes, altres manifestos, altres 
poetes apareixen i s’afegeixen a aquells que el temps deixa surar. Potser 
per aquestes raons és tan evident al Japó aquest pas de les persones i les 
coses que deixen buits irreparables, zones de crisi on el paisatge literari 
es despulla o bé ho sembla, ja que a vegades hi ha hagut personalitats 
aïllades que arriben a ser conegudes tardanament, després d’haver tre-
ballat solitàriament en algun lloc perdut.

Aquesta podria ser la realitat de la poesia japonesa present, mancada 
de figures capdavanteres capaces d’imposar-se per damunt dels turons 
més o menys alts i dels innumerables grans de sorra, ja que al Japó la 
quantitat de persones que escriuen (poesia moderna o clàssica, que con-
tinua essent viva i es renova en contacte amb la poesia «moderna») no 
pot comptar-se.

Però apareixen nous poetes i noves tendències, recerques d’una nova 
expressió de l’ànima i la llengua japoneses. Per totes aquestes raons, 
forma i fons, reflex d’un panorama mental, psíquic i filosòfic tan allu-
nyat del nostre, la poesia japonesa ens ofereix altra vegada, avui, un món 
nou, immens i fascinant.

Creiem que això justifica el treball i els esforços que representa aquesta 
traducció catalana directa dels textos japonesos, que arriben fins als poe-
tes dels nostres dies, traducció que hem volut tan fidel com ens ha estat 
possible, intentant identificar-nos amb l’esperit dels textos quan aquests 
eren voluntàriament imprecisos i «flotants», com ho són sovint el llen-
guatge i l’esperit japonesos, perquè el poeta japonès desitja que el lector 
no sigui només uns ulls que segueixen unes ratlles. Vol que el lector s’in-
tegri al text, que hi col•labori, que el visqui i continuï la creació del món 
que li suggereix, que s’hi aturi; els mots són els camins per arribar-hi. 
Aquesta pàgina n’és una porta: entreu-hi.

*

Em cal donar les més expressives gràcies al professor Aeba Takao i al pro-
fessor Ikeda Takuro, que amb tanta amabilitat m’han ajudat i aconsellat 
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en la selecció de certs poetes i certs poemes, com també als amics japo-
nesos que, durant la meva estada al Japó, i a París, tan gentilment m’han 
acompanyat en el treball.

Vull mencionar molt especialment el professor René Sieffert, director 
del Departament de Llengües Orientals de París, que amb tanta senzi-
llesa m’ha acollit. Els seus valuosos consells i observacions m’han permès 
d’establir la versió final de molts poemes.

Finalment, vull remetre el lector al meu article «La poesia japonesa 
moderna» (Revista de Catalunya, 19 (maig de 1988), p. 131–150), en què 
tracto amb més detall diversos aspectes comentats en aquest pròleg i 
apunto claus de lectura d’alguns dels poemes antologats aquí.
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16

Dolors Folch, «Introducció» a El diari de Shafei,  
de Ding Ling (1990)

Ding Ling (1904–1986) és una de les representants més significatives  
 —tant per la seva vida com per la seva obra— de la literatura xinesa del 
segle xx.

Nascuda en una bona família del Hunan, poc abans de la caiguda de  
la dinastia manxú en el 1911, la seva adolescència començà sota l’im-
pacte de la revolució del 4 de maig de 1919, que, iniciada com a protes-
 ta per l’atribució de les bases alemanyes de Shandong al Japó, es con-
vertí aviat en l’expressió del descontentament de la joventut de les 
ciutats i acabà cristal•litzant en una revolució literària. El nacionalisme 
hostil a Occident que era als fonaments del moviment del 4 de maig 
anava, però, acompanyat d’una profunda occidentalització cultural, i 
La casa de les nines d’Ibsen i La dama de les camèlies de Dumas no tardaren 
a convertir-se en els llibres de capçalera de la jove generació d’esciptors  
i escriptores.

Era aquesta una generació potent, que aplegava els noms més des-
tacats de la literatura xinesa del segle xx, i a la qual pertanyen els pocs 
autors xinesos coneguts entre nosaltres: Lu Xun, Lao She, Ba Jin i la 
mateixa Ding Ling.

Cap als anys vint, tots ells irrompen amb força en el món de la crea-
ció literària, imbuïts d’un esperit revolucionari en el camp de la litera-
tura que els porta a escombrar amb ímpetu el que en deien «la barraca de 
Confuci». Lu Xun, el més creatiu de tots ells i probablement l’únic que 
és una figura literària de primera fila a escala universal, acusà els confu-
cians de voler imposar un ensenyament moribund i un llenguatge mort 
i propugnà la necessitat d’«aprendre d’Occident». Una notable influèn-
cia de la literatura estrangera —especialment pel que fa al romanticisme 
europeu i al realisme rus— marcà tota la dècada dels anys vint, i va ser en 
aquest context que Ding Ling, joveníssima, va escriure en el 1928 El diari 

Nota: Ding Ling. El diari de Shafei. Introducció i traducció de Dolors Folch i Fornesa. Bar-
celona: Edicions de l’Eixample, 1990, p. 7–13. (Clàssiques; 4)
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de Shafei, en què el mateix nom de la protagonista és una transliteració 
de l’occidental Sofia.

Aquest període que va del 4 de maig del 1919 fins a la invasió japonesa 
a final dels anys trenta és sens dubte el de major llibertat d’expressió que 
ha conegut la Xina del segle xx. És una època de vivíssimes discussions, 
situada entre dues ortodòxies: la confuciana, que s’esvaí ràpidament al 
llarg dels anys vint, i la marxista, que amb el partit comunista xinès tot 
just fundat en el 1921 no prendrà tota la seva embranzida fins a final dels 
anys trenta, després de la Llarga Marxa i de la instal•lació a les bases de 
Yanan.

Van ser uns anys en què un nombrós nucli d’intel•lectuals i escriptors, 
agrupats en diverses associacions i revistes —la varietat i la vida efímera 
de moltes de les quals indica ja un pluralisme real— i divergents sovint en 
el terreny polític, van convergir en la necessitat de fer una revolució lite-
rària. En el context social canviant i trasbalsat en què es movien, aviat els 
caracteritzà també una forta motivació política però, per bé que la majo-
ria van acabar arrenglerant-se a les files comunistes, això va ser el resultat 
d’itineraris propis i les seves veus personals van quedar plenament indi-
vidualitzades. A diferència del que passarà amb la literatura de la segona 
meitat de segle, els autors dels anys trenta són ben identificables tant pel 
seu estil com per les idees i els mons propis, i això fins després de passar 
pel sempre temible sedàs de les traduccions a llengües tan dispars en els 
camps de la morfologia i la sintaxi perquè sovint calgui «reconstruir» 
més que no pas traduir paràgrafs sencers.

El centre d’aquest món literari —encara que autors, editors i ense-
nyants tenien una mobilitat que serà impensable a partir del 1949— era 
Shanghai, la capital cultural de la Xina. Allí es reunia, discutia i publicava 
la generació més fecunda d’intel•lectuals que ha donat la Xina contempo-
rània, sota la mirada cruel però permissiva del dèbil govern del Guomin-
dang. Eren uns anys en què la pressió política, tot i la seva enorme impor-
tància, no ocupava encara el primer pla de totes les consciències i en què 
la jove Ding Ling es podia permetre explorar les ànsies sexuals insatisfe-
tes d’una tísica romàntica. El diari de Shafei va caure com una bomba sobre 
un món de moral encarcarada i a la seva autora li valgué immediatament 
la fama i la simpatia dels qui lluitaven en contra del vell món. Vet aquí el 
principal valor d’aquesta obra i, de fet, la seva capacitat d’escandalitzar 
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seria de llarga durada: la importància exclusiva que dóna als problemes 
personals i la forma directa amb què expressa el desig sexual de la prota-
gonista s’adirien molt poc amb el puritanisme radical de la «literatura» 
revolucionària de la segona meitat de segle. Avui continua sent un llibre 
arraconat que la immensa majoria de xinesos cultes majors de cinquanta 
anys coneixen només de nom.

Però a la fi dels anys trenta el clima de la Xina canviaria radicalment: la 
commoció del camp l’any 1926, la liquidació dels comunistes a Shanghai 
l’any 1927, la instal•lació de la república soviètica xinesa al Jiangxi i la ter-
rible repressió que el Guomindang llançaria a les ciutats havien d’endu-
rir les posicions i provocar l’acostament als comunistes del gros del grup 
de Shanghai. En el 1931, l’afusellament d’un gran nombre d’intel•lectuals 
d’esquerres, entre els quals hi havia el marit de Ding Ling, coincidí amb 
l’ingrés d’aquesta i de molts altres al partit comunista. Malgrat les terri-
bles dificultats amb què s’enfrontaven en aquests anys —la mateixa Ding 
Ling estigué sota arrest domiciliari entre el 1933 i el 1936 a Nanjing—, és el 
període en què els intel•lectuals tenen un paper més decisiu al si del partit.

Un cop alliberada, Ding Ling no tardarà gaire a seguir els comunis-
tes fins a Yanan, on fou rebuda com una celebritat, i no trigarà a tenir-hi 
una posició de primer rengle per la seva amistat amb Mao i la seva relació 
íntima amb Peng Dehuai. Editora del «Diari de l’alliberament» —Jiefang 
ribao—, l’any 1941 publica el millor de la seva obra, feta ara de peces curtes 
com Mentre era al poble Xia i Nit. Però l’actitud dels intel•lectuals que havien 
acudit a Yanan no era pas uniforme: enfront dels entusiastes n’hi havia 
que reflectien en les seves obres la persistència de desigualtats i supersti-
cions i la consolidació de les jerarquies. Jerarquies, aquestes, en les quals 
els intel•lectuals no eren ja l’element predominant: el replegament a les 
bases rurals de Jiangxi en el 1927, la Llarga Marxa i la implantació al 
Yanan havien fet sorgir un nou tipus de dirigent, l’oficial de l’exèrcit roig.

Un grup d’intel•lectuals, entre els quals destacaven Ding Ling, Xiao 
Jun, Wang Shiwei i Ai Qing, no tardaria a manifestar les seves crítiques. 
Una novel•la de Ding Ling, A l’hospital, on pinta el malestar de la seva he -
roï    na enmig de la pobresa i la corrupció de Yanan i on denuncia el tracte 
desigual de què eren objecte les dones, provocaria la irritació tant dels 
quadres militars d’origen camperol com dels intel•lectuals de l’aparell, 
encapçalats per Zhou Yang.
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El 9 de març de 1942 Ding Ling publicaria, al diari que editava, l’arti-
cle «Reflexions sobre el 8 de març» —dia de la dona— lamentant-se de la 
situació de la dona sota el règim comunista, cosa que havia de provocar 
com a resposta una allau d’articles indignats, i en defensa del qual sorti-
ria el poeta Ai Qing amb un article famós, «Enteneu els autors, respecteu 
els autors». Però l’actitud crítica del grup de Ding Ling, Xiao Jun, Wang 
Shiwei i Ai Qing va desfermar una resposta global de banda de l’aparell 
del poder. Són Les converses sobre art i literatura a Yanan de Mao —parcial-
ment escrites, pel que sembla, per Zhou Yang— les que estableixen el 
dogma segons el qual els autors han d’estar únicament i exclusivament 
al servei de la revolució i les que serien directament responsables del pas 
de la revolució literària a la literatura revolucionària.

Per bé que l’article de Ding Ling en fos el detonant, el blanc explícit de 
les nefastes Converses era Wang Shiwei, especialment vulnerable per les 
seves tendències trotskistes, per a qui comença ara un llarg calvari que 
acabaria amb el seu afusellament en el 1947. Els altres van rectificar just a 
temps; Ai Qing es va fer l’autocrítica i Ding Ling va anar més lluny: a més 
de fer-se l’autocrítica, va criticar Wang Shiwei.

A partir d’aquí comença una nova etapa de la vida de Ding Ling. Tot 
i que aquella mala nota no se la trauria mai més del damunt i que amb 
aquesta començava el llarg seguit de crítiques i rectificacions per les quals 
hauria de passar, la seva producció posterior s’adequà tan bé a les noves 
directrius que va poder anar trampejant. En el 1951, un estereotipat cant a 
la reforma agrària, El sol brilla sobre el riu Sang-gan, li valdria el premi Stalin.

Però tot i així no aconseguiria quedar-se a recer dels trasbalsos que 
sacsejaren la societat xinesa entre els anys 1956 i 1977. En el 1957, arran 
del moviment de les «cent flors», es va desfermar la campanya contra els 
dretans, ella en fou acusada i poc després es va convertir en una de les dia-
nes predilectes de la Revolució Cultural: entre unes coses i altres es passà 
prop de vint anys plantant verdures en un racó de món.

Va viure els últims anys de la seva vida rehabilitada i amb tots els 
honors, però de fet el seu període creatiu havia acabat quaranta anys 
abans. El millor de la seva obra pertany als anys trenta i és fet de narraci-
ons curtes, com la major part de la literatura xinesa moderna. El diari de 
Shafei té ja l’inconformisme i la preocupació dels problemes de la dona 
que caracteritzarien la producció més bona d’aquesta autora.
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Aquesta traducció l’he feta a partir de l’edició d’El diari de Shafei publi-
cada per la Renmin Wenxue Chubanshe, de Pequín, en el 1987. Vull agrair 
al professor Dong Yansheng la seva ajuda per resoldre els punts més obs-
curs del text.
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17

Imma Garín, «Pròleg» a Un western autèntic,  
de Sam Shepard (1990)

Sam Shepard és un dels dramaturgs més originals dels EUA.
Ell mateix és producte del moviment Off-Off Broadway. Va ser al Gre-

enwich Village —mentre participava dels ambients bohemis dels anys sei-
xanta— on va començar a escriure les seues primeres obres. Al Theatre 
Genesis va estrenar el 1964 les dues primeres peces —Cowboys i The Rock 
Garden; i més tard el representaren a La Mama, al Caffe Cino, al Judson 
Poet’s Theatre; el Performance Group, el Yale Repertory i Joe Papp repre-
sentaren també obres seues. Ha rebut uns quants premis Obie i fins i tot 
el premi Pulitzer (1979) per Buried Child. Ha escrit també alguns guions 
cinematogràfics (Zabriskie Point, Paris-Texas, etc.) i ha fet d’actor en algu-
nes pel•lícules.

La seua visió del món determina la seua dramatúrgia fins al punt de 
fer-la molt personal. Com que considera que tots estem atrapats en un 
món fracturat, intenta reflectir aquesta fragmentació en els seus escrits. 
La importància de la música, especialment el jazz, explica, en part, la 
construcció de les seues obres, que són, en certa manera, improvisacions 
al voltant d’un tema central. La influència del rock traspua sovint pel seu 
llenguatge, i el marca amb tons personals i autoafirmatius.

Entre els seus temes més recurrents hi ha la fi del somni americà i 
el derrocament dels mites nacionals; la misèria de les relacions huma-
nes, la necessitat de trobar un significat a la vida; els conflictes familiars, 
etc. Però el seu talent no resideix en cap trama argumental, sinó en les 
imatges. Les seues obres no expliquen res. S’adrecen als sentits i no a la 
ment. No obeeixen cap regla de construcció dramàtica, ni cap principi. 
Per molt que llegint Shepard pensem en Tenessee Williams o en O’Neill, 
sembla que ell no arrenque de cap tradició literària o teatral sinó pre-
cisament de la ruptura o l’absència de totes les tradicions americanes. 
Seria fins a cert punt lícit imaginar influències angleses —va viure tres 

Nota: Sam Shepard. Un western autèntic. Versió en valencià i pròleg d’Imma Garín. Valèn-
cia: Tres i Quatre, 1990, p. 7–17. (Teatre Tres i Quatre; 23) [Totes les notes són de l’autora.]
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anys a Londres— com Pinter o Bond. Els seus drames mostren una evi-
dent insatisfacció amb la forma teatral; rebutja la construcció lineal, la 
seqüència causa-efecte, els procediments lògics, els personatges consis-
tents. Moltes paréixen capritxoses, parcials, sense unitat de to i intenció; 
obertes, amb un desenllaç insatisfactori, com és el cas de True West (Un  
western autèntic).

El seu llenguatge és, a voltes, deliberadament poètic i, altres, cons  -
cient ment discorde. És un llenguatge directe, com el del carrer, amb el 
qual els personatges es troben a gust. No hi ha retòrica buida, ni circum-
loquis, va directament al gra. A través del llenguatge Shepard es conver-
teix en un mestre dels contrastos, dels clímax, de la degradació física i 
psíquica. Els personatges són sobretot veus amb tons modulats, els quals 
freqüentment s’assenyalen en les acotacions. Shepard és un dramaturg 
preocupat principalment pel llenguatge, per les paraules com a vehicles 
d’imatges en moviment. És un llenguatge ric en associacions rítmiques. 
Amb ell estimula la imaginació del públic tot invocant visions que eixam-
plen el món dramàtic de l’obra.

El seu és un teatre que no és racional ni es presta fàcilment a una anà-
lisi d’aquesta classe. S’adreça a les percepcions sensibles. La música i els 
decorats creen una mena de consciència nova. Els materials i les pers-
pectives procedeixen del món de l’art contemporani. En concret, els hap-
penings, els collages, els experiments de J. Cage, etc. I això en dos sentits; 
per una banda, en la creació d’ambients desolats i despullats on la llum 
és l’únic element emotiu o situacional, i la brutícia. Són espais desfets, 
degradats, on tot ha estat destrossat. Shepard està interessat en la tex-
tura, en l’estil, en la forma: «Estic interessat a experimentar l’escriptura 
teatral a través d’actituds que es deriven d’altres camps com la música, la 
pintura, l’escultura, etc.»1 També hi ha la influència de la TV, dels còmics 
i del western en general, de la cultura de la carretera, de la ciència-ficció, 
del vodevil, del circ, i de les experiències al•lucinatòries; de tota la cultura 
pop i de la contracultura.

True West és la seua obra més atípica i, possiblement, la més divertida. 
Juntament amb Curse of the Starving Class (La maledicció dels morts de 

1 Citat per Kenneth Chubb, «Fruitful Difficulties of Directing Sam Shepard», Theatre 
Quarterley IV, XV (agost–octubre 1974), p. 20.
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gana)2 i Buried Child, forma una trilogia d’ambient realista i tema fami-
liar, en ella s’entrellaça el tema de la identitat amb el de la recerca d’arrels. 
Com diu Lee en l’escena novena, mentre agafa algunes peces antigues de 
la mare per endur-se-les al desert: «El que em cal és alguna cosa autèn-
tica. Alguna cosa que em mantinga en contacte. És molt fàcil perdre el 
contacte allà baix.»

Les arrels són necessàries per a poder donar continuïtat als nostres 
actes. Si no es tenen arrels hi ha el risc d’actuar en l’aire. El somni americà 
apunta a una necessitat d’identitat, de paper. Tenir diners és una forma 
d’identitat. Aquestes són algunes de les seues implicacions econòmi-
ques. Els diners canvien la identitat de la persona, segons que els posse-
esca o deixe de posseir-los. Austin li ho diu, al seu germà, quan intenta 
animar-lo a escriure el guió en l’escena quarta: «Podries fer un canvi real 
en la teua vida, ja saps. Canviaria tot.»

L’argument és molt senzill. Dos germans, un universitari i guionista 
d’èxit (Austin) i un desarrelat impulsiu que viu al desert del Mojave (Lee), 
s’enfronten als seus fantasmes d’infantesa, mentre lluiten a mort per 
vendre un guió a un important productor de Hollywood. Tres dies, amb 
les seus nits, tancats a casa de la mare absent, fins que l’arribada inespe-
rada d’aquesta desencadena un inquietant final en el qual el pacífic Aus-
tin serà capaç de la més gran brutalitat envers el seu germà Lee, per tal 
de preservar el seu jo. Lee, el més gran, és un inútil i un lladre que enveja 
Austin perquè és capaç de vendre el producte de la seua imaginació. A poc 
a poc, Lee anirà apoderant-se del lloc d’Austin i arribarà inclús a vendre 
un «western autèntic» al productor. Vet aquí la feble trama argumental 
que acabarà en una lluita a mort entre els dos.

Un final apocalíptic per a una obra que es pot llegir com una metàfora 
de l’acte creatiu, on la ironia es fa present en la incapacitat del creador per 
a trobar les paraules apropiades amb les quals expressar la seua visió poè-
tica. Una ironia que actua en tota l’obra de moltes maneres: en el mateix 
contrast que s’estableix entre les visions del món dels dos germans, en la 
inadequació de Lee, en l’absència de sentit del ridícul, en el seu peculiar 
sentit de la moralitat, en la incapacitat de fer realitat els propis mites, en 
els canvis continus d’estat d’ànim dels personatges, en les seues fantasies 

2 Traduïda en la col•lecció Biblioteca Teatral de l’Institut del Teatre de Barcelona, 1990.
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absurdes, etc. És aquesta una peculiaritat de l’estil de Sam Shepard: com-
binar situacions molt dramàtiques —com quan Saul Kimmer, el produc-
tor, rebutja el guió d’Austin— amb parlaments força còmics, per aconse-
guir un resultat paròdic:

Saul.— Però a ningú li interessen les històries d’amor avui dia, Austin. 
Enfrontem-nos-hi. 
Lee.— Exacte.
Austin.— Ha estat acampant al desert durant tres mesos. Parlant als cactus. 
Com sap el que la gent vol veure a les pantalles? Jo puge per l’autopista cada 
dia. M’empasse la pol•lució. Veig les notícies en color. Faig les compres al super-
mercat. Estic en contacte amb la realitat! Ell no!

Aquests canvis d’humor continus dificulten el treball del director d’es-
cena, perquè ha de prendre una decisió sobre el gènere en què vol repre-
sentar la peça. Aquesta decisió influirà el muntatge: el repartiment, el 
disseny de l’espai i del vestuari, el to, el ritme i la velocitat de la represen-
tació. I, sobretot, l’estil d’interpretació. El director que posa en escena 
una obra com aquesta es troba amb el problema de controlar les reac-
cions del públic, perquè l’obra demana un espectador que puga passar 
fàcilment d’una emoció a la contrària. Un western autèntic és una tragèdia 
domèstica increïblement divertida. És plena de situacions improbables, 
d’un humor afilat, i algunes escenes estan en deute amb el vodevil i la 
comèdia de situació. La ironia sovint fa la seua aparició en els moments 
més tràgics, com quan Lee colpeja la màquina d’escriure:

Austin.— Si tingueres en compte tots els escriptors que mai no han tingut 
una màquina d’escriure. Que haurien donat la nineta dels ulls per una bona 
màquina. Qualsevol màquina. [...] Tots els que van escriure en paquets de 
tabac. Bosses de paper. Paper higiènic. Aquells detinguts que van veure els 
seus escrits cremats per la policia de la presó [...]

o quan Austin descriu l’incident en el qual el pare va perdre la dentadura 
postissa:

Austin: [...] I es trau les dents i les deixa a la taula perquè no les pot suportar. 
I li demanem a la cambrera una bossa de plàstic d’aquelles de les que fan servir 
per als ossos dels gossos i endur-nos el Chop Suey. I ell posa les dents a la bossa 
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juntament amb el Chop Suey. I després fem una ronda per tots els bars que hi 
ha a l’autopista. I vol presentar-me a tots els seus coneguts. I en un d’aquells 
bars es va deixar la bossa amb les dents damunt del Chop Suey.

En la segona part de l’obra els dos germans s’intercanvien els papers: 
Lee apareixerà convertit en guionista i Austin en lladre de foteses. Des-
bordat per la seua animalitat, Austin deixarà de ser el personatge tran-
quil que havia sigut en la primera part i demostrarà que la seua quota de 
violència no és inferior a la de Lee. La tesi va ser la de Hobbes: la violència 
és connatural a l’home. És el mite d’Amfitrio, Sosia, l’altre jo, el que durà 
Austin a una total despersonalització que presagia la seua desintegració, 
ja que ha confós els tres plans: el real, el simbòlic i l’imaginari. Com diu 
Lacan: «El jo està destinat, per natura, a trobar davant seu el seu propi 
reflex, reflex que el priva de tot el que desitja assolir: aquesta mena d’om-
bra a la vegada ritual, amo o, si arriba el cas esclau, el separa essencial-
ment d’allò que està en joc, a saber, el reconeixement del desig.»3

El llenguatge d’Un western autèntic posseeix la qualitat hipnòtica típica 
dels diàlegs de Shepard que barreja tons poètics, tràgics i còmics en un 
entramat fluid i estrany on les imatges del desert es combinen amb les 
dels interiors. L’efecte emocional dels diàlegs, bé pel seu realisme aclapa-
rador, pel seu ritme trepidant o bé per l’evocació de mites cinematogrà-
fics, com ara la pel•lícula Brave men are lonely, causen un fort impacte en la 
ment de l’espectador.

Finalment, quant a la meua versió, començada el maig de 1988 per a la 
posada en escena i ara revisada, he intentat ser fidel a la força de l’origi-
nal tot procurant fer un text col•loquial, amb un ritme fluid, que sone tan 
familiar com la parla del carrer. Aprofite aquest pròleg per agrair tant a 
Manolo Molins com a Rodolf Sirera els seus savis consells.

Maig de 1990

3 Lacan. Seminari 2.
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18

Mercè Otero, «Introducció» a La ciutat de les dames,  
de Christine de Pizan (1990)

Ja fa temps que la crítica literària feminista va assenyalar com un dels 
seus objectius la recuperació dels textos escrits per dones al llarg de la 
història per poder conèixer i reconèixer les nostres avantpassades i la 
nostra filiació per la línia femenina en el món de les lletres. Dins d’aquest 
corrent s’inscriu la presentació de Christine de Pizan (1365–1431) i de la 
seva obra, especialment Le livre de la cité des dames.

*

Christine de Pizan tenia quaranta anys quan va escriure el Llibre de la ciu-
tat de les dames.1 Podem conèixer amb un cert detall dades de la seva vida 
anterior a l’any 1405, perquè ella mateixa en fa una narració autobiogrà-
fica a L’avision christine.

D’origen italià, va arribar a França als quatre anys acompanyant el seu 
pare, Thomas de Pizan, metge i astròleg al servei del rei Carles V. Com a 
filla d’aquest personatge va rebre una educació que, segons ella mateixa 
diu, hauria pogut ser molt més àmplia i profunda si no hagués comptat 
amb l’oposició de la seva pròpia mare, que volia reproduir en la seva filla 
el model d’esposa, mare i mestressa de casa. Així, als quinze anys Chris-
tine es va casar amb Etienne Castel, un jove gentilhome, notari i secretari 
del rei. La sort de la família Pizan va canviar amb la mort del rei Carles V i 
amb la desaparició successiva del pare i del marit de Christine, de manera 
que ella es troba, el 1390, als vint-i-cinc anys, òrfena de pare, vídua i amb 

Nota: Christine de Pizan. La ciutat de les dames. Introducció i traducció de Mercè Otero i 
Vidal. Barcelona: Edicions de l’Eixample, 1990, p. 9–18. (Clàssiques; 1) [Totes les notes són 
de l’autora.]

1 A l’hora de traduir el títol de Le livre de la cité des dames vaig plantejar-me la possibilitat de 
fer-ho per Llibre de la ciutat de les dones, que em semblava més actual i reivindicatiu. Després 
de discutir-ho i consultar-ho, em vaig decidir per mantenir-me fidel al títol original, tenint 
en compte que es tractava d’una obra ja clàssica i que potser calia marcar la distància tem-
poral que ens en separa per molt vigents que resultin alguns aspectes del seu contingut. A 
més a més, Christine de Pizan no utilitza el terme dame amb el significat tradicional referit 
a la noblesa de sang, sinó que li dóna el valor innovador de noblesa d’esperit.
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tres fills i una mare al seu càrrec. Aleshores, perquè ja no hi ha homes al seu 
voltant, Christine ha d’ocupar espais i activitats que els són reservades; i 
així ho fa, segons ella mateixa explica a Le Livre de la mutacion de fortune: 
«...però vaig experimentar que m’havia convertit en un home de debò.»2

L’expressió d’aquesta metamorfosi suposa la consciència d’un canvi 
necessari i enriquidor de la seva personalitat en el moment que es veu 
obligada a assumir la responsabilitat d’haver d’arreglar diversos nego-
cis financers i jurídics quan, en la lluita per la vida, es troba sense recur-
sos. Aquesta ruptura i la conversió en «dona viril» no es produeixen 
sense traumes íntims i, enfront de l’esperada figura d’òrfena, de vídua 
impotent, plorosa i religiosa, Christine ofereix una alternativa poten-
ciant intensament les qualitats d’energia, iniciativa, coratge i resistència 
davant l’adversitat i l’hostilitat social. En aquest context, es va posar a 
estudiar i, tal com diu a L’avision christine, va començar a escriure: «Con-
tinuava així dedicant-me a l’estudi, comprenent els textos cada vegada 
millor, però amb això no en tenia prou: calia que naixessin de mi obres 
noves, engendrades per l’estudi i per la visió del món.»3 Les seves obres 
tingueren èxit i va viure de la ploma, dedicant les seves composicions als 
prínceps amants de la literatura o fent obres d’encàrrec.

En parlar de la producció literària de Christine de Pizan trobem que, 
durant vint anys d’activitat ininterrompuda, va escriure una obra consi-
derable i molt variada: tractats de filosofia, de política i de moral, obres 
històriques, alguns centenars de poemes i diversos «dits» i epístoles.4

De tot aquest conjunt, caldria destacar les obres que, per la seva temà-
tica vinculada a les reivindicacions de les dones, es relacionen amb el Lli-
bre de la ciutat de les dames. Així és important, entre els anys 1399 i 1402, la 
participació de Christine de Pizan en la querelle du Roman de la Rose i en 
aquestes circumstàncies va escriure en defensa de les dones l’Epistre au 

2 Pizan, Christine. Le livre de la mutation de fortune. Ed. Suzanne Solente, París, Picard 
(«SATF»), 1959–1966, v. 1361–2.

3 Pizan, Christine. L’avision christine. Ed. Mary L. Towner, Washington, 1932, p. 163–4.
4 Perquè es tracta de la presentació d’una obra en prosa, deixo de banda l’obra poètica 

de caire líric de Christine de Pizan, que mereix un reconeixement especial perquè reuneix 
una indiscutible facilitat al costat d’un virtuosisme tècnic innegable i, dintre la tradició de 
l’amor cortès, recrea i reflexiona sobre l’amor i les relacions amoroses entre home i dona: 
Le debat de deux amants (1400–1402), Le livre des trois jugements amoureux, Le livre du duc des vrais 
amans i el recull de les Cent ballades d’amant et de dame (1409–1410).
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Dieu d’amours, el Dit de la Rose i altres. L’interlocutor de Christine de Pizan 
en aquesta polèmica fou Jean de Montreuil, seguidor entusiasta de Jean 
de Meun, que, entre 1275 i 1280, havia redactat la segona part del Roman 
de la Rose, peça clau del conflicte. Aquest tipus d’enfrontament, que no era 
excepcional en els cercles humanistes de l’època, pren una dimensió molt 
més àmplia i arriba, en aquest cas, a la cort i a la universitat. De fet, Chris-
tine de Pizan entra en el debat no tant per les qüestions literàries, morals 
o teològiques del Roman de la Rose com pel conjunt de maledicències con-
tra les dones, per l’afebliment del respecte cavalleresc envers els dèbils 
i, sobretot, per la tendència general dels clergues a una misogínia fins i 
tot agressiva. Reacciona enfront de la literatura misògina que es repetia 
incansablement des de l’antiguitat i que, durant tota l’Edat Mitjana, té 
una expressió generalitzada en els fabliaux, romans, sermons, tractats de 
filosofia, de política, de medicina i fins i tot de retòrica. I no pateix tan 
sols per aquest menyspreu cap a les dones sinó també per la indefensió 
d’aquestes en no tenir accés a la cultura.

A més a més interessen, des de la perspectiva de la crítica general i par-
ticularment la feminista, els textos autobiogràfics. Christine de Pizan 
evoca la seva pròpia història d’una manera ràpida a Le livre de la mutacion 
de fortune, que, de fet, és un tractat d’història universal compost de 23.000 
versos i d’una part en prosa, escrit entre 1400 i 1403. També, com ja s’ha 
dit, L’avision christine de 1405 és parcialment autobiogràfica i l’autora hi 
dóna la seva opinió sobre la història contemporània.

L’any 1405, Christine de Pizan, seguint una trajectòria coherent, havia 
arribat al moment de la seva vida en què la maduresa personal i la consi-
deració professional li permetien plantejar-se obertament la redacció de 
l’obra que avui es considera cabdal en la seva producció: Le livre de la cité 
des dames. A continuació va seguir amb Le livre des trois vertus o Le tresor de 
la cité des dames, que és un tractat d’educació per a les dones i que, encara 
que pretén completar el plantejament proposat en el primer, resulta una 
obra menys apassionada que l’anterior, amb diferències funcionals evi-
dents. Amb una perspectiva més pràctica, realista i possibilista, a partir 
de la situació real d’inferioritat social de les dones, busca les maneres i 
dóna consells de conducta perquè puguin sortir-ne airoses.

Com es pot veure, el 1405 fou un any veritablement important en la 
vida i obra de l’autora, de manera que la seva producció la podem clas-
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sificar en anterior i posterior a aquesta data. Cal dir que les circumstàn-
cies de caire públic i polític hi acompanyaren. França va viure, des del 
1314 fins al 1498, la llarga crisi coneguda per la Guerra dels Cent Anys. En 
aquest ampli període, els moments de guerra i conflicte es combinaven 
amb altres de treves i tractats. Precisament, va haver-hi una treva impor-
tant de l’any 1377 al 1414, però la situació política era complicada i encara 
ho seria més fins al final de la vida de Christine.

Després del 1405 continua escrivint: La lamentacion sur les maux de 
la France, Le livre des fais d’armes et de chevalerie, Le livre de la paix, Epistre de  
la prison de vie humaine i altres, però ja cap no tindrà l’autenticitat i la força 
de les obres anteriors, hi haurà un distanciament en la confidència i en 
el compromís. Tot i així, colpeix que la seva última obra, datada el 1429, 
estigui dedicada a la victòria de Joana d’Arc, Le ditié de Jeanne d’Arc, i resulti 
un veritable cant d’esperança en la persona d’aquesta polèmica heroïna.

*

Amb el Llibre de la ciutat de les dames, Christine de Pizan reprèn la polè-
mica que havia encetat en la querelle du Roman de la Rose i decideix, reco-
llint idees seves anteriors, fer una obra definitiva que ofereixi a les dones 
una alternativa a la seva situació. Reivindica una genealogia femenina i 
proposa una utopia d’espai segregat per a les dones. Sorprèn la seguretat 
i la fermesa en l’exposició del seu programa, que reflecteix una persona-
litat madura i lluitadora.

En aquesta ocasió, l’excusa és el llibre de Les lamentations de Mathéole, un 
tractat misogin que, al llarg de les seves quatre parts, ataca com a nefast 
el matrimoni, culpant i insultant les dones per desobedients, parladores, 
cridaneres, mentideres, enemigues dels homes, envejoses, fredes, ava-
res, luxurioses, bruixes, orgulloses, cruels, golafres, mandroses, etc. La 
reacció de Christine de Pizan a la lectura d’aquest pamflet ens l’explica al 
començament del Llibre de la ciutat de les dames i li dedica els primers capí-
tols a tall d’introducció, amb una força dramàtica evident.

Les escenes inicials ens presenten l’estat d’ànim de l’autora i els perso-
natges al•legòrics protagonistes de l’obra: la Raó, la Rectitud i la Justícia. 
Aquestes tres dames s’apareixen a Christine i la consolen, desqualifiquen 
el valor dels textos misògins al marge de l’autoritat dels seus autors i li 
fan una proposta engrescadora: 
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«Ens hem compadit de tu i venim a anunciar-te la construcció d’una ciutat. 
Has estat escollida per construir i tancar, amb la nostra ajuda i el nostre consell, 
aquesta ciutadella ben fortificada. Només hi viuran les dones il•lustres de bona 
anomenada, perquè els murs de la nostra ciutat estaran prohibits a totes les 
que estaran mancades de virtuts. [...] I, per acomplir aquesta obra, prendràs i 
pouaràs l’aigua viva en nosaltres tres, com en una font clara; nosaltres et dona-
rem materials més durs i resistents que el marbre massís abans de ser cimentat. 
Així la teva ciutat serà d’una bellesa sense parangó i romandrà eternament en 
aquest món.» (Llibre I, cap. III–IV)

Aquesta fortalesa, monument perenne en defensa de les dones, Chris-
tine de Pizan la presenta com una ginecotopia5 que es construeix en 
tres etapes, producte de la conversa i la discussió amb les tres dames, de 
manera que el llibre també té tres parts: en la primera part, la Raó ajuda 
Christine a fer els fonaments, les fortificacions i les muralles de la ciutat; 
en la segona, la Rectitud omple la ciutat de cases i edificis, i en la tercera, 
la Justícia ajuda a fer les torres i les cobertes i porta les dones escollides 
que han d’habitar-hi, presidides per la Verge Maria.

Hi ha una diferència clara entre les dues primeres parts i la tercera, 
tant pel que fa a l’extensió com al contingut. Les dues primeres són molt 
iguals i equilibrades i tenen un plantejament laic, històric, clàssic, tot ell 
d’inspiració pagana; la tercera, en canvi, és molt més curta i el seu contin-
gut és clarament religiós i d’inspiració cristiana.

A la primera part, després dels capítols introductoris —que tenen una 
gran força per aportar elements autobiogràfics i presentar la ficció al-
legòrica que dóna unitat al llibre—, Christine de Pizan, amb l’ajuda de la 
dama Raó, respon a les crítiques misògines més esteses. És molt impor-
tant la part dedicada a les dones i al poder, tant pel que fa a la seva capaci-
tat de governar com a la seva força física. En aquest aspecte, evidentment 
destaca el que diu referent al regne de les amazones, pel que suposa d’an-
tecedent conscient a la seva proposta utòpica.6 Per exemplificar sobre els 

5 Per a una anàlisi aprofundida de Le livre de la cité des dames com a utopia feminista, cal 
recomanar la lectura del llibre de Rivera, Milagros: Textos y espacios de mujeres. Europa, siglos 
iv–xv. Barcelona, Icaria, 1990.

6 Sobre la viabilitat dels regnes de dones soles, Christine de Pizan hauria pogut recollir 
també la llegenda dels orígens d’Anglaterra segons és explicada en un text del segle xiii, 
Des grands géants. Aquest episodi comença quan el rei de Grècia ha casat les seves trenta filles. 



220

dons naturals de les dones per les ciències, em sembla interessant remar-
car la utilització que fa Christine de Pizan de les deesses mitològiques: 
Ceres, Minerva, Isis; seguint un evhemerisme estricte, les presenta com 
a dones reals que han estat divinitzades pel poble justament per les seves 
grans aportacions al progrés de la humanitat.

El llibre segon, producte de la conversa entre Christine i la dama Rec-
titud, comença amb la sèrie de les sibil•les; després passa revista als casos 
de dones que demostraren el seu amor filial cap als seus pares i entra a 
refutar tots els arguments antimatrimonials tan forts en aquell moment. 
Aporta exemples d’esposes fidels als seus marits, discretes, excel•lents con-
selleres; continua defensant amb proves la castedat de les dones, la seva 
força de caràcter, la seva generositat i el seu bon gust natural enfront de 
l’acusació de coqueteria. Al final d’aquest segon llibre es troba un capítol 
més de circumstàncies, on es passa revista a les princeses i grans dames de 
França que poden allotjar-se a la ciutat i, a l’últim, la interpel•lació adre-
çada a totes les dones que resumeix ben bé la voluntat de Christine de 
Pizan en escriure aquesta obra.

A la tercera part hi ha un canvi de sintonia, tal com s’ha dit, ja que es 
tracta d’una relació de les dones il•lustres que habitaran la ciutat, encap-
çalades per la Verge Maria, i així comença la sèrie de verges màrtirs, espe-
cialment santa Cristina, com és comprensible.

Precisament en la lectura d’aquesta part, la narració repetitiva, quasi 
monòtona, dels martiris i, sobretot, de com hi arribaven les dones, pot fer 
pensar que, de fet, potser en molts casos els martiris no eren res més que 
pràctiques sàdiques de violació de les verges cobejades que es negaven a 
rendir-se als desigs dels seus torturadors. I també aquests episodis poden 
suggerir la persecució de bruixes i la propera presència de la Inquisició. 
No podrem saber mai si foren aquests o uns altres els mecanismes incons-

Però aquestes refusen sotmetre’s a la voluntat d’un home i les vint-i-nou més grans decidei-
xen matar els seus marits; denunciades per la més petita, són condemnades a ser abando-
nades al mar en un vaixell sense timó i sense aliment. Després de dies i tempestes arriben 
a una illa deserta i desconeguda que la germana gran, Albina, anomena Albió. Primer s’ali-
menten dels vegetals que recullen i després de la caça. S’uneixen als íncubes i engendren 
una raça de gegants, els grans ossos dels quals encara es troben a Anglaterra. Paral•lelament 
m’agradaria recordar que tampoc no es presenta com a viable l’únic cas que es coneix d’uto-
pia homosexual masculina, que és la que apareix en el Roman de Bérnius (1350–1370) a propò-
sit de la història del rei Agriano.
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cients que portaren Christine de Pizan a narrar la història de les màrtirs 
d’una manera determinada.

El capítol que tanca el llibre és una veritable recapitulació on ofereix la 
seva obra, la seva ciutat, com a refugi a totes les dones. Consola les dones 
casades i les anima a perseverar en el seu estat i posa en guàrdia les verges 
i les vídues contra els enganys seductors dels homes.

*

El Llibre de la ciutat de les dames és atractiu per als lectors i lectores ac tuals 
perquè, d’alguna manera, es desmarca d’altres obres medievals perta-
nyents al mateix gènere o similar. Evidentment l’argumentació, en  
aquest tipus d’obres, es feia a base de nombrosos exemples i proves  
extretes de la història i de la llegenda religiosa o profana. Aquesta 
manera d’explicar amb detall cada testimoni i el procediment d’allar-
gar-se amb exemplificacions i comentaris és el propi de l’època i de les 
obres de controvèrsia, on cada precepte és il•lustrat a bastament. En 
el cas de Christine de Pizan la gràcia està en el criteri aplicat en la tria  
dels models.

Pel que fa a la inspiració i a les fonts, Christine de Pizan, en la redacció 
de la seva obra, és deutora, sobretot, del tractat De claris mulieribus de Boc-
caccio i, en quatre casos, del Decameró. També de la Légende dorée de Jacques 
de Voragine, del Miroir historial de Vincent de Beauvais i d’altres fonts clàs-
siques i contemporànies, però el cert és que aconsegueix recrear el mate-
rial i donar a la seva obra la unitat de síntesi necessària.

Si ens fixem en el títol, és evident que Christine de Pizan s’inspira en el 
de La ciutat de Déu de Sant Agustí i, salvant les distàncies, ambdues obres 
tenen una finalitat apologètica i en defensa d’un col•lectiu que ha estat 
atacat, però les semblances no van gaire més enllà.

Christine de Pizan supera les possibles crítiques referents al gènere 
literari i a les fonts utilitzades perquè, per la seva identitat de dona i per 
la tesi feminista de la seva obra, aconsegueix l’originalitat que supera 
l’androcentrisme vigent.

Pel que fa a l’adscripció de Christine de Pizan a la literatura medieval, 
encara que en els manuals la trobem al final d’aquest període, cal dir que 
una cosa són els límits cronològics i una altra de ben diferent són les for-
mes i els continguts d’una autora que funciona com a frontissa i tanca 
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la porta de l’Edat Mitjana alhora que obre la de la literatura humanista 
renaixentista, amb un plantejament de l’ofici literari quasi professional 
i un compromís individual entès a la manera moderna.

*

Sobre la influència i la divulgació del Llibre de la ciutat de les dames, cal 
saber que, encara que no porta una dedicatòria especial, sembla diri-
git a les cases de França, d’Orléans, de Borgonya, de Berry i de Borbó i 
se sap que va arribar a la biblioteca de totes elles. Pel gran nombre de 
manuscrits contemporanis que se’n conserven, és probable que les lli-
breries de París en venguessin uns quants i l’èxit de l’obra sembla con-
firmat. En el segle xvi torna a plantejar-se la querelle des femmes i la in -
fluèn cia de Christine de Pizan encara és fonamental, ja que algunes 
de les seves obres s’imprimeixen i tradueixen llavors. En el segle xvii, 
però, el nom de Christine de Pizan ja només és conegut i citat per algun 
erudit bibliògraf. En el segle xviii hi ha una espècie de lenta resurrec-
ció que continua el segle xix, a mesura que es van recuperant i publi-
cant les obres medievals. Però fins a començaments del segle xx, amb 
els nous moviments de reivindicació dels drets de les dones, no sorgeix 
la necessitat de recerca d’antecedents històrics del feminisme. De fet, 
s’entén i és lògic que la sort de la figura i l’obra de Christine de Pizan 
vagi, de sempre, vinculada al moviment feminista i a les seves fluctua-
cions. Així, doncs, al llarg de cinc-cents anys, Christine de Pizan ha estat 
«redescoberta» sempre que les dones han necessitat recuperar les pròpies 
arrels. En cada moment històric, com ara per a nosaltres, s’actualitza el 
seu discurs sense dificultat i els seus arguments al servei de la lluita per 
la igualtat abonen els nostres amb la força que els dóna haver vençut el  
temps i l’oblit.

*

Des de la perspectiva de l’estudi i de la crítica es fan paleses la força i la 
suggestió que la figura i l’obra de Christine de Pizan provoquen i, com a 
mostra, és relativament fàcil proposar un llistat de temes polèmics que 
sorgeixen de la lectura d’aquest llibre: una revisió de la literatura misò-
gina; la reivindicació de la paraula per a les dones; les més o menys explí-
cites argumentacions a favor del matrimoni; la importància de l’educació 
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de les dones, la igualtat d’oportunitats en el món de la ciència i el dret; el 
tema de la violació; la proposta de ginecotopia; la comparació amb altres 
utopies de dones soles posteriors, properes a nosaltres; les relacions de 
parentiu familiar; altres possibilitats de relació, la sororitat, les conse-
qüències en l’esfera del poder polític; el valor de la sexualitat i de la vir-
ginitat, etc.

*

Per acabar, evoquem la imatge d’aquesta dona encara jove, amb la mà a la 
galta, recolzada al braç de la seva butaca i amb un llibre al davant que, al 
cap de gairebé sis-cents anys, ens fa arribar el seu missatge i ens convoca 
més enllà del temps i de l’espai: «...i vosaltres dames, donzelles, dones de 
totes condicions que heu estimat, estimeu i estimareu la virtut i la pru-
dència, vosaltres que esteu mortes, vosaltres que viviu encara i vosaltres 
que vindreu en l’esdevenidor, alegreu-vos totes i sigueu felices...»
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19

Montserrat Abelló, «Pròleg» a Cares a la finestra.  
20 poetes de parla anglesa del segle xx (1993)

L’impuls de fer aquesta antologia de dones poetes de parla anglesa em 
vingué donat per diverses raons: adonar-me del poc conegudes que eren 
aquí la majoria d’aquestes poetes, les traduccions gairebé inexistents i la 
tradició poètica nostra, d’alt nivell en molts casos, però bastant desfasada 
quant a noves tendències i, sobretot, la falta de precursores o models en 
què emmirallar-nos en un país com el nostre, en el qual la poesia de dones 
sempre ha estat mirada des d’una òptica masculina, com una poesia 
menor, i no han estat mai més de dues o tres les poetes considerades dig-
nes de figurar entre els seus companys masculins. No és cap exageració: no 
cal sinó agafar qualsevol antologia, llibre de text, llista de participants a 
lectures poètiques, etc., perquè això es faci evident. Va ser aleshores, i des-
prés de veure publicada la meva traducció de Sylvia Plath Arbres d’hivern (El 
Mall, 1985), que, alentada per les meves amigues poetes i algun amic, vaig 
començar a confeccionar una llista de dones poetes de parla anglesa del 
segle xx i vaig limitar-ne el nombre a vint i nascudes dins d’aquest segle.

Les moltes i diverses antologies consultades, entre elles The Penguin 
Book of Women Poets (1978), la 20th Century Women Poets de Faber & Faber (1987), 
Bread & Roses, Virago (1982), The Norton Anthology of Literature by Women 
(1985) i Early Ripening de Marge Piercy (1987), per esmentar-ne sols unes 
quantes, no feren més que confirmar que havia de tirar endavant el meu 
projecte, per tal de mostrar la qualitat i la riquesa de la poesia escrita per 
dones avui, vista des d’una òptica de dona, encetar el camí que dugui a 
considerar-la tal com es mereix i fer que «les dues meitats del cel» arri-
bin a aparèixer conjuntament, en una valoració justa. Perquè és cert que 
l’estètica és una, però, qui és que ho determina? A més, com aconseguir 
aquesta valoració si pràcticament s’ignora o es desconeix l’altra meitat?

Confeccionar aquesta antologia ha estat un treball difícil i, segura-
ment, si hagués de posar-m’hi ara potser no m’hi atreviria. Vaig comen-

Nota: Montserrat Abelló. Cares a la finestra. 20 poetes de parla anglesa del segle xx (Antologia 
en versió bilingüe). Sabadell: Ausa, 1993, p. 13–16. [2a ed.: Barcelona: Cercle de Lectors, 2010]
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çar per fer una llista de les poetes escollides i envoltar-me de tots els lli-
bres que vaig poder aconseguir.

Després, a mida que anava triant les poesies, em vaig posar a traduir-les  
 —que és el que més m’agrada— com una manera de penetrar dins la per-
sonalitat de cada una i vaig descobrir el que ja intuïa: que aquestes poe-
tes tenen un lligam molt fort amb la naturalesa i horror a la guerra, que 
la seva poesia des de Muriel Rukeyser a Adrienne Rich és valenta i com-
promesa, que analitzen amb rigor les injustícies socials, el naixement, la 
mort, la relació entre les generacions, el sexe. També en totes hi ha una 
recerca de la pròpia identitat, sovint a través de la vida d’altres dones, com 
en Elvira Shatayev d’Adrienne Rich o bé quan indaga en les seves arrels 
jueves, com en el seu llarg poema Sources (1983), no inclòs, o com ho fa 
Rhea Tregebov en un poema curt Kristallnacht. Poesia seriosa, sovint 
plena d’ironia com Per una dama, d’Anne Sexton, o Myth de M. Rukeyser.

En escollir les poesies ho vaig fer sense cap idea preconcebuda, triant 
les que em semblaven més representatives o, senzillament, m’agrada-
ven. Un cop acabades les traduccions i, en rellegir-les, em vaig entusias-
mar per la riquesa del material escollit. I, en revisar novament els poe-
mes i ampliar-ne les biografies, m’ha sobtat la immensa varietat dels seus 
registres, als quals he vist que era difícil fer justícia en solament cinc o 
sis poemes, com a màxim, de cada autora. També moltes d’elles, la majo-
ria, tenen poemes llarguíssims que m’ha estat impossible incloure, com 
hauria volgut (Rapunzel, d’Anne Sexton, per exemple). A més, en poetes 
molt sintètiques, com és el cas de Stevie Smith o Gwendolyn Brooks, la 
traducció no arriba a expressar-ne tots els matisos. Després ha vingut la 
tasca d’aconseguir els permisos, que he hagut de fer com a «editora» de 
l’antologia, la qual cosa, tot i la generositat de les autores, no sempre ha 
estat fàcil i, a més del factor temps, m’ha obligat a suprimir-ne algunes 
d’importants com Elisabeth Bishop. Tanmateix, i per mantenir-me en 
la vintena que em proposava, he afegit la jove canadenca Rhea Tregebov 
que, a part de la seva vàlua com a poeta, m’ajudà a donar a conèixer poe-
tes catalanes aparegudes en la revista Poetry Canada de Toronto, Canadà 
(vol. 11, núm. 4).

En conjunt podríem dir que l’obra de totes aquestes poetes no s’adhe-
reix a cap escola determinada, encara que algunes hi tenen punts de con-
tacte (com Anne Sexton, Elisabeth Jennings o Denise Levertov), però sem-
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pre d’una manera marginal, i és una petita mostra d’un moviment que es 
caracteritza per la seva independència i que cada vegada és més impor-
tant, puixant i creixent dins dels corrents de la poesia, al costat d’altres, 
com els «beats» (Allen Gisberg, Jack Kerouac, etc.), «els poetes de Nova 
York» (John Ashbery, Frank O’Hara, etc.), al dels «confessional poets» 
o autobiogràfics (Robert Lowell, Theodore Roethke) d’Estats Units i a 
Anglaterra el «group» (Peter Porter, Peter Redgrave) o el «movement» 
(que advocava per una poesia de l’experiència: Phillip Larkin, Robert 
Conquest, J. Enright), entre d’altres.

Aquesta nova forma d’expressió, o de dir, en la qual tot és matèria de 
poesia, es pot considerar que arrenca d’una manera velada amb Emily 
Dickinson, s’insinua amb Anna Wickham, Edna St. Vincent Millay, Hilda 
Doolittle, etc., i es fa molt més conscient i volguda amb Muriel Rukeyser, 
des dels seus primers llibres publicats el 1936, i Stevie Smith, per mos-
trar-se amb tota la seva força a partir dels anys seixanta amb poetes com 
Sylvia Plath, Adrienne Rich, Anne Sexton i d’altres, que han excel•lit en la 
mesura que han deixat de banda fórmules i tabús i han cercat, en el fons 
del seu ésser, el ritme propi de la seva magnífica poesia, original i dife-
rent en cada cas però amb trets comuns com ja hem assenyalat, entre els 
quals es destacaria l’aferrissada recerca de les pròpies arrels, junt a una 
força, que podríem anomenar de dona, contra tot el que sigui destrucció 
de vida i injustícia social i una seriositat i fortalesa també en l’estudi i el 
treball, reflectida en l’abundosa obra literària, ja ben reconeguda, de la 
majoria d’aquestes poetes, com es desprèn de les notes biogràfiques inclo-
ses, no exhaustives, sobre cada autora.

Crec que la sensació de força que volia transmetre a través del conjunt 
de tota aquesta poesia hi queda ben palesa: des de poemes com «Lesbos» 
de Sylvia Plath a d’altres gairebé èpics com «Elvira Shatayev» d’Adrienne 
Rich, eròtics com «Cançó d’amor del matí» de Marge Piercey, o «El cavall 
que m’estima» de Penelope Shuttle, sensuals com «Bàlsam d’Hima-
laya» d’Anne Stevenson, patètics com «Per a un fill nascut mort» d’Eli-
sabeth Jennings i «Per a un fill sense pare» de Sylvia Plath. I, potser més 
encara, en poemes que tracten temes relacionats amb el món específic de 
la dona com: «Dona embarassada» de Penelope Shuttle, l’avortament, a 
«La mare» de Gwendolyn Brook, o el naixement, a «Per a la meva filla» 
de Carolyn Kizer. Poesia intel•ligent, que no cau mai en el sentimenta-
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lisme, rica d’imatges i simbolismes, plena de tendresa, fins i tot en poe-
mes esqueixats com «Desordre» de Marge Piercy o «El silenci» d’Anne 
Sexton, tendresa que, per a mi, és una de les més destacades característi-
ques de gran part d’aquesta poesia, reveladora de moltes diferents mane-
res d’estimar i de veure la vida.
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20

Dolors Cinca i Margarida Castells, «Nota preliminar»  
a Les mil i una nits (1995)

Més d’una vegada haureu sentit dir, o potser haureu dit, una expressió 
com ara «sembla un conte de Les mil i una nits», que immediatament ens 
suggereix una sèrie d’imatges lligades al mite popular que d’aquest recull 
de contes existeix entre nosaltres. I és que Les mil i una nits, que formen 
part del cabal secular de les lletres àrabs —de manera més o menys discu-
tida pel que veurem més endavant—, és el títol d’un conjunt d’històries 
de la rica tradició narrativa d’Orient (del més llunyà al més proper) que 
en el decurs del temps, amb totes les seves versions i adaptacions, incloses 
les infantils, s’ha convertit en un autèntic clàssic de la narrativa universal.

La història d’aquestes històries mil•lenàries, de la seva redacció tal com 
es conserva en gran nombre de manuscrits àrabs i de la seva difusió a 
Occident, és llarga i envitricollada, però en general s’admet que la idea 
que en té actualment bona part del públic occidental és producte d’una 
traducció francesa que porta camí de complir tres-cents anys. Es tracta de 
la versió de Jean Antoine Galland, orientalista francès que va viure entre 
el 1646 i el 1715. Galland, home erudit i amant de col•leccionar antigui-
tats, va residir cinc anys a Istanbul (entre el 1670 i el 1675), acompanyant 
l’ambaixador de França, i va tenir ocasió de viatjar pel Pròxim Orient i 
d’aprendre-hi l’àrab. Durant els seus viatges i la llarga estada en aquelles 
terres, va entrar en contacte directament amb la cultura local i també va 
aconseguir alguns textos de la recopilació de contes en àrab que amb el 
títol de Les mille et une nuits, contes arabes traduits en français va començar a 
publicar a França a partir del 1704. La col•lecció es va editar per primera 
vegada en dotze volums, l’últim dels quals va aparèixer el 1717, dos anys 
després de la seva mort.

Aquells dotze volums, no obstant això, no reunien, ni de bon tros, tot 
el material que sota el mateix títol es conserva en els manuscrits àrabs. 
El nucli principal de les històries, que no abasta més de tres-centes nits, 

Nota: Les mil i una nits. Traducció íntegra i directa de l’àrab per Dolors Cinca i Margarida 
Castells, revisada per Jaume Creus. Barcelona: Proa, 1995, p. ix–xii. (A Tot Vent; 341, 342 i 
343) [Totes les notes d’aquest pròleg són de les autores.]
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sembla que procedeix d’un manuscrit sirià d’època mameluca (es qües-
tio na si del segle xiii o del xiv) que Galland va utilitzar i que avui es con-
serva a la Biblioteca Nacional de París (ms. BN 3609–3611).1 La resta, fins 
a un total de tres-centes cinquanta nits, la va completar a partir d’altres 
fonts d’origen desconegut, i no solament escrites, sinó també orals. Amb 
referència a aquest punt, s’esmenta sovint la col•laboració que va tenir per 
part de Yuhanna Diab, metge maronita d’Alep que va fer una estada a 
París l’any 1709 i a qui Galland anomena amicalment Hanna en el seu 
diari personal. Pel que es veu, Hanna li facilità gran part d’aquestes his-
tòries complementàries i així fou com hi va incorporar els relats d’Aladdín 
i la llàntia meravellosa i d’Alí Babà i els quaranta lladres, que si bé no formen 
part de la col•lecció en les seves diferents redaccions en àrab, avui dia s’as-
socien normalment a Les mil i una nits. 

El contingut del manuscrit de Galland representa, probablement, la 
culminació de la versió medieval àrab de l’obra, dins d’un ample marge 
de segles que va des dels inicis de l’època abbàssida (al segle viii) fins al 
període mameluc (al segle xiv a tot estirar). El text àrab més antic fins 
ara descobert és el fragment inicial d’un manuscrit que data del segle ix,2 
però tenim notícies de l’interès que hi hagué per aquest tipus de contes 
a través de la historiografia àrab de l’època. Per exemple, l’historiador i 
bibliòfil del segle x Muhammad b. Ishaq b. Al-Nadim (m. 995) va fer cons-
tar en la seva obra Kitab al-fihrist («Llibre de l’índex», acabat de compilar 
l’any 978) una informació molt valuosa sobre aquest punt i que traduïm 
a continuació:3

Els primers que es dedicaren a recopilar contes i faules, a escriure’ls i a guar-
dar-los en biblioteques, foren els perses. L’interès per aquest fet augmentà a 
l’època dels asgànides, la tercera dinastia de reis perses, i no va deixar de créixer 

1 El manuscrit conté 282 nits i fou editat per primera vegada per Muhsin Mahdi, The 
Thousand and One Nights (Alf layla wa-layla) from the Earliest Known Sources. Leiden: E.J. Brill, 
1984, 2 vols. Traducció anglesa de Husain Haddawy, The Arabian Nights. Based on the text of 
the Fourteenth-Century Syrian Manuscript edited by Muhsin Mahdi. Nova York: W. W. Norton & 
Company, 1990.

2 Amb el títol de Kitab fi-hi hadith alf layla wa-layla (Llibre que conté el relat de les mil i una 
nits) i estudiat per Nabia Abbott, a «Ninth-Century Fragment of the Thousand Nights», 
Journal of Near Eastern Studies, 8, 1949, pp. 129–164.

3 Segons l’edició de Ridà Tajaddud, Kitab al-Fihrist li-l Nadim. Teheran: Matba‘a Danixgah, 
1971, pp. 363–364.
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fins a l’època dels sassànides. Després els àrabs els van traduir a la seva llen-
gua, adaptaren les històries al seu estil, les elaboraren i en compongueren de 
similars. 
 El primer llibre que es va escriure d’aquest gènere fou el Hazar Afsaneh, 
que vol dir «Mil contes». Aquest títol té l’origen en la història d’un rei que, 
cada vegada que es casava, matava la seva esposa l’endemà de la nit de noces. 
Una vegada es va casar amb una noia de nissaga noble, intel•ligent i desperta, 
anomenada Xahrazad. A la nit, amb el propòsit d’entretenir el monarca, li va 
començar a explicar una història i quan arribà la matinada encara no l’havia 
acabada. El rei li va demanar que continués explicant-la-hi la nit següent i 
així ho va fer ella, encadenant una història darrere l’altra durant mil nits. En 
aquest temps la noia havia quedat embarassada i quan va néixer el fill li va con-
fessar al rei que tot havia estat un ardit per tal que no la matés. El rei va apre-
ciar la seva intel•ligència, la va honorar i li va perdonar la vida. Al palau també 
hi havia una majordoma, que es deia Dinarzad, que havia actuat d’acord amb 
Xahrazad. Es diu que aquest llibre fou escrit per a Humani, la filla de Bahman, 
però s’han dit moltes coses sobre aquest tema.
 La veritat, Déu volent, és que el primer que va gaudir amb aquestes històries 
fou Alexandre [el Gran], que disposava d’un grup de persones que els hi expli-
caven i el divertien. Però no solament servien per a passar-s’ho bé, sinó que 
també contenien lliçons memorables. Els seus successors continuaren utilit-
zant el Hazar Afsaneh, que es divideix en mil nits i consta de dues-centes histò-
ries, perquè normalment una història és explicada al llarg d’un cert nombre 
de nits. Jo he tingut a les mans diversos exemplars del llibre i val a dir que és 
força dolent i mal redactat.

L’explicació d’Al-Nadim, doncs, ens dóna una referència molt interes-
sant quant al tema i la història de l’evolució de l’obra i, des del punt de 
vista d’un literat, en fa una valoració estètica força negativa que ha per-
sistit durant segles en el món àrab, a part les valoracions sobre el con-
tingut moral d’algunes històries, que sempre han estat objecte de con-
trovèrsies. La història de Xahrazad, que esmenta Al-Nadim, és de fet la 
que s’ha mantingut com a història marc de Les mil i una nits en totes les 
seves versions i la que atribueix a Xahrazad el paper protagonista com 
a narradora dels contes. Però, si bé ell només fa al•lusió a les col•leccions 
perses, cal tenir present que moltes altres cultures contribuïren a la 
composició dels diferents contes que entraren a formar part dels textos 
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àrabs de Les mil i una nits i que, probablement, la història de Xahrazad és 
d’origen indi. Una divisió clàssica i simplificadora de les històries de Les 
mil i una nits pel seu origen és la que distingeix quatre grups de contes 
segons que procedeixin de l’Índia, de Pèrsia, de l’Iraq dels abbàssides o de 
l’Egipte dels mamelucs. Però hem de tenir en compte que amb el temps 
també s’hi inclogueren llegendes de l’Aràbia preislàmica, temes de l’an-
tiga èpica mesopotàmica o de la literatura grega clàssica, entre altres, 
de manera que cadascun dels grups reflecteix la influència d’una època 
determinada i d’una societat diferent. Com sigui, l’arabització de les his-
tòries fou un procés paral•lel a la seva islamització, fet que ja és ben palès 
en les nombroses fórmules religioses que apareixen en els manuscrits  
medievals.

Una altra qüestió és quan i per què la col•lecció en àrab adoptà el títol 
amb què fins ara és coneguda. Cap de les dues preguntes no es pot res-
pondre amb precisió, però sembla que a l’Egipte del segle xii ja circu-
lava amb aquest encapçalament i que, d’altra banda, a l’època medieval el 
sentit de l’expressió «mil i un» era equivalent a «molts». No fou fins més 
endavant, als segles xvii i xviii, que el títol de l’obra començà a ser consi-
derat literalment i a condicionar el contingut de la col•lecció i la seva prò-
pia estructura, de manera que s’hi afegiren més històries i es va procurar 
que Zahrazad les contés exactament en mil i una etapes. Un dels pioners 
de l’estudi de l’evolució del text, H. Zotenberg (investigador del segle pas-
sat), ja va remarcar que nombrosos manuscrits de les Nits dels segles xvii 
i xviii contenien un nucli comú inicial, sempre inferior a tres-centes nits, 
al qual els redactors havien afegit històries de la més diversa procedència 
amb l’afany d’arribar a mil i una. De manera que Les mil i una nits no va ser 
mai un recull estàtic, sinó un recull sempre obert a modificacions i no va 
parar de créixer pràcticament fins al segle xix.

Justament a la primeria del segle xix, un equip de redactors àrabs, sota 
la direcció d’un xeic el nom del qual ens és desconegut, es va reunir al 
Caire per elaborar una versió de les Nits basada en els manuscrits egipcis 
més tardans i amb la intenció que comprengués mil i una nits, tal com era 
la tendència general del moment. Aquesta redacció és la que Zotenberg 
anomenà la «Recensió moderna d’Egipte», coneguda actualment en els 
medis especialitzats amb la sigla ZER (Zotenberg’s Egyptian Recension) i que 
ha esdevingut la versió àrab més difosa de les Nits al segle xx. Fixem-nos, 
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però, que l’elaboració del text esmentat és força posterior a la traducció 
de Galland i, mentrestant, a Europa, Les mil i una nits de Galland ja havien 
portat molta cua.

El fet més transcendent de la versió de Galland fou l’enorme repercus-
sió popular que va obtenir, fins al punt que abans d’aparèixer els últims 
volums de la sèrie ja s’havien reeditat els primers, s’havien traduït a l’an-
glès, amb el títol de The Arabian Nights, i, a més a més, seguint la moda que 
va iniciar, s’havien publicat altres col•leccions de contes orientals, com Les 
mille et un jours, contes persans, traduïts per Petis de la Croix i A. R. Lesage4 
o fins i tot Les mille et un quarts d’heure, contes tartares, recopilats per T. S. 
Gueullette.5 Aviat l’èxit va traspassar les fronteres de França i Les mil i 
una nits de Galland es van traduir a altres llengües europees. I, tal com 
sol ésser freqüent en el cas d’un èxit editorial, al cap de poc temps van 
començar a sortir continuacions, suplements i imitacions d’una obra que 
satisfeia plenament el gust del públic de l’època per l’exotisme d’aquest 
tipus d’històries. El 1788, Denis Chavis en va publicar més contes tra     duïts 
de l’àrab al francès i, per fer-nos una idea de l’impacte d’aquesta nova 
remesa, només cal dir que entre el 1792 i el 1794 en van aparèixer tres 
traduccions angleses diferents. No hi ha dubte, per tant, que la versió de 
les Nits de Galland fou la que predominà a l’Europa del segle xviii i la 
que ha condicionat, en gran manera, la visió de l’obra que des de llavors 
ha tingut el públic occidental. Cal recordar, en aquest sentit, que el text 
de Galland s’ha continuat difonent al nostre segle i que, sense anar gaire 
lluny, molts lectors de casa nostra deuen haver conegut les Nits en alguna 
de les traduccions castellanes que s’han reeditat freqüentment.

La primera edició de Les mil i una nits impresa en àrab, en canvi, no 
va aparèixer fins al 1814, a remolc de l’èxit que l’obra havia aconseguit a 
Europa i dels ecos que aquest fet havia provocat a Orient. Amb el subtí-
tol anglès de The Arabian Nights Entertainments, A. Shirwanee va publicar 
a Calcuta un primer volum, al qual va seguir un segon el 1818, de l’edi-
ció àrab que contenia les dues-centes primeres nits del nucli comú a la 
gran majoria de manuscrits, i la història de Sindbad el marí. Aquesta histò-

4 Publicats en cinc volums a París, entre el 1710 i el 1712.
5 Els dos primers volums aparegueren a París el 1715 i sis volums més entre el 1723 i el 

1753.
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ria, veritable novel•la d’aventures, tot i que apareix en alguns manuscrits 
antics de les Nits i els redactors del text ZER també la inclogueren, havia 
circulat de manera independent i ha esdevingut una de les més emble-
màtiques de la col•lecció, sobretot des del punt de vista dels occidentals. 
La primera edició de Calcuta, però, no arribaria a tenir tanta influència 
a Europa com altres de posteriors, per tal com quasi tot el tiratge del pri-
mer volum es va perdre en un naufragi i n’arribaren escassos exemplars. 
El cas és que a la primera de Calcuta seguiren altres edicions àrabs de 
l’obra. Entre el 1825 i el 1843 s’edità a Breslau, en dotze volums, un text a 
cura de Maximilian Habicht (els vuit primers volums) i Heinrich Fleisc-
her (els quatre darrers) que es basava en un manuscrit tunisenc, l’auten-
ticitat del qual ha estat sempre molt discutida pels estudiosos. Aproxi-
madament als mateixos anys, entre el 1832 i el 1842, aparegué una segona 
edició a Calcuta, feta per William H. MacNaghten, que derivava d’un 
manuscrit egipci tardà, molt proper a ZER, i es completava amb les dues 
anteriors, la primera de Calcuta i la de Breslau.

Fou a Egipte, però, on es va imprimir per primera vegada la recensió 
ZER, concretament a Bulaq l’any 1835, a cura d’‘Abd al-Rahman al-Safti 
al-Xarqawi. Amb el temps, aquesta edició s’ha convertit en la més reim-
presa i divulgada al món àrab, de manera que fins ara es considera el text 
àrab «estàndard» de les Nits, malgrat que, com és evident, no és producte 
de cap edició crítica. L’edició de Bulaq coincideix fonamentalment amb 
la segona de Calcuta, tret d’algunes discrepàncies, però cal assenyalar 
que fins i tot en les reedicions del mateix text s’observen variants, com 
a resultat de la labor dels diferents editors, i no ens referim només a les 
pos  te    riors edicions censurades. Perquè, en virtut del que es considera de 
vegades un contingut excessivament obscè en el vessant eròtic d’algu-
nes històries, el text s’ha imprès també en versions expurgades, com la 
que van publicar els jesuïtes de Beirut (1888–90), que, per altra part, són 
les que es troben més fàcilment a les llibreries avui dia.6 Però, malgrat  
les diferències que puguin presentar aquestes edicions àrabs que arren-
quen del segle xix, totes elles tenen una característica en comú: no inclo-
uen els textos de les històries d’Aladdín i d’Alí Babà.

6 Verbigràcia, la darrera edició de Dar al-Awda: Alf layla wa-layla. Beirut, 1994, 2 vols.
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L’edició de Bulaq, doncs, no tan sols ha estat fins avui la més difosa 
al món àrab, sinó que també és la que ha inspirat la majoria de traduc-
cions modernes i contemporànies a llengües europees. Són les que han 
aparegut com a traduccions «completes», en relació amb la «parcial» de 
Galland (distinció sempre relativa i criticable tenint en compte com ha 
evolucionat el corpus de l’obra al llarg de la història), i que, en general, 
han proclamat la fidelitat al text àrab. En l’edició de Bulaq es va basar la 
traducció anglesa d’Edward W. Lane (1839–41), les alemanyes de Gustav 
Weil (1837–41) i Max Henning (1895–99), la italiana de Francesco Gabrieli 
(1948) i les castellanes de Joan Vernet (1964–67) i de Leonor Martínez i 
Juan A. G. Larraya (1965), publicades totes dues a Barcelona, per citar-ne 
algunes de les més conegudes o que han tingut més incidència al nostre 
país. Les traduccions angleses de John Payne (1882–84) i, sobretot, la més 
famosa de Richard F. Burton (1885–88) es basaren en principi en la segona 
edició àrab de Calcuta, completada amb la de Bulaq, com també l’alema-
nya d’Enno Littmann (1921–28), que alhora va utilitzar la primera de Cal-
cuta i la de Breslau. Atès el pes d’aquestes traduccions, que continuen 
reeditant-se, i de les antologies i les seleccions que apareixen traduïdes 
d’alguna de les reimpressions de Bulaq o de la segona edició de Calcuta, 
es pot dir que la versió representada pel text ZER és de les més familiars 
als actuals lectors occidentals de Les mil i una nits.

D’altra banda, a la primeria d’aquest segle va aparèixer una altra cèle-
bre traducció francesa de les Nits, també amb la pretensió d’ésser més 
completa i fidel als textos àrabs que la de Galland. Es tracta de la tra-
ducció del doctor J. C. Mardrus, publicada en setze volums (1899–1904) i 
que, tot i que seguia fonamentalment la versió de ZER, introduïa modi-
ficacions en l’ordre i l’estructura de les nits, a fi d’incrustar-hi la història 
d’Aladdín, per exemple, i hi afegia alguns contes procedents de fonts des-
conegudes, de les quals s’ha sospitat sovint que ni tan sols fossin àrabs. La 
traducció de Mardrus fou polèmica des de la seva aparició, exalçada pels 
literats, com Mallarmé i Gide, i criticada pels arabistes, com el mateix 
Littmann, que li recriminaren justament la seva «poca fidelitat» al text, 
les freqüents intervencions i el fet de recrear-se massa en les escenes erò-
tiques. Un escriptor com J. L. Borges, per a qui la traducció de Mardrus 
era simplement «la més llegible de totes», va fer al•lusió a aquesta contro-
vèrsia en el seu assaig «Los traductores de Las mil y una noches» (dins d’His-
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toria de la eternidad, 1936) i assenyalà amb càustica ironia: «Mardrus es el 
único arabista de cuya gloria se encargaron los literatos, con tan desafo-
rado éxito que ya los mismos arabistas saben quién es.» A part d’aquesta 
i altres consideracions en favor o en contra, s’ha de reconèixer que la ver-
sió de Mardrus va gaudir de molta popularitat al seu moment i ha estat 
objecte de no poques traduccions a altres llengües, com ara les diverses 
que s’han fet al castellà, entre les quals cal destacar la de Vicente Blasco 
Ibáñez, una de les més llegides de les Nits, publicada per la seva pròpia 
editorial Prometeo, de València. També la traducció castellana de Rafael 
Cansinos (1954–55), per més que pretenia derivar directament de l’àrab, 
sembla que deu bastant al text de Mardrus.

Recentment, i trencant amb la línia que han marcat les traduccions 
que parteixen del text de ZER, la traducció francesa de René R. Khawam7, 
en termes de «fidelitat als manuscrits antics», reivindica el fet de consi-
derar la versió àrab medieval de Les mil i una nits com una obra acabada i, 
per tant, posteriorment falsejada pels copistes i els redactors moderns. 
Khawam considera que els manuscrits que són a la base de la redacció 
ZER no són fiables, i per tant tampoc no ho són les edicions que d’ella en 
deriven, pel fet d’haver-hi afegit històries que no tenien res a veure amb 
el recull original de les Nits i d’haver afavorit en la seva estructura divi-
sions totalment artificioses. Per això basa la seva traducció en una sèrie 
de manuscrits (detallats en la introducció) que contenen simplement el 
«nucli original» de l’obra, el mateix que havia fonamentat la traducció de 
Galland, i prescindeix del fraccionament en nits. Adoptant aquest punt 
de vista, Khawam critica, de fet, la idea d’obra oberta aplicada sovint a Les 
mil i una nits i creu que el recull té prou unitat per suggerir la idea d’un 
autor únic i anònim de la seva redacció, «un autor més preocupat per l’efi-
càcia narrativa que no pas pel preciosisme estilístic». D’altra banda, argu-
menta Khawam, els esquemes propis del discurs oral que proliferen en el 
text són típics de l’estilística literària de les llengües semítiques. La teoria 
de l’existència d’un possible autor, o almenys d’un últim i únic redactor, 
del text de les Nits no és nova —ja fa temps que la formularen altres inves-
tigadors—, però s’ha d’admetre que, de moment, les úniques proves per 
sostenir-la les aporta el mateix text i, en conseqüència, sempre depèn del 

7 Vegeu Les mille et une nuits. París: Phébus, 1986, 4 vols.
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text que es prengui com a vàlid a aquest efecte. En qualsevol cas, la qües-
tió de decidir quin és el corpus que s’hauria de considerar «l’original» de 
les Les mil i una nits continua oberta.

En aquesta mateixa línia de recórrer a manuscrits diferents per tal 
de donar una versió més heterogènia de les històries, trobem també la 
traducció al francès d’André Miquel i Jamel Eddine Bencheikh, en curs 
de publicació. Els traductors declaren, tot i haver seguit Bulaq per a la 
major part del recull, «haver disposat de totes les edicions impreses i dels 
manuscrits més interessants» —que varien d’una història a una altra— per 
tal de fer la seva pròpia —i completa— edició del text, i oferir «una traduc-
ció més extensa i completa que les adaptacions franceses fetes fins ara».

Reprenent el fil de l’observació de Khawam sobre la unitat d’estil de 
l’obra, cal fer referència al llenguatge, que presenta elements propis de 
la tradició oral i que, en general, no reflecteix una voluntat d’elaboració 
literària. Tot i que, entre nosaltres, el text gaudeix d’una enorme consi-
deració i té fama de ser molt ric tant des del punt de vista lingüístic com 
temàtic, en el món àrab tradicionalment no ha estat valorat de la mateixa 
manera, fins al punt que no sol aparèixer a les històries de la literatura àrab.

L’opinió negativa que en té Muhammad b. Ishaq b. Al-Nadim al Kitab 
al-Fihrist no és una excepció en el món literari àrab. I, per entendre-la, no 
tan sols cal parar atenció als cànons àrabs de bellesa literària —amb la 
retòrica i l’artificiositat com a elements principals—, sinó que cal tenir 
molt presents el caràcter i l’origen populars de les històries. Podem dir 
que, pel fet de ser històries concebudes i transmeses oralment durant 
segles i segles, estan amarades d’un important component folklòric 
que es palesa sobretot en el llenguatge planer i senzill, propi de la nar-
rativa de tradició oral. L’edició dels manuscrits més antics coneguts que 
ha fet Muhsin reflecteix el caràcter popular de l’obra, transcrita amb les 
va riants dialectals pròpies de l’àrab de l’Orient Mitjà. És per això que Les 
mil i una nits no tenen la riquesa estilística i conceptual que hom espera 
d’un text literari àrab clàssic. L’única excepció a aquesta afirmació són els 
fragments poètics que hi trobem intercalats, molts dels quals són d’au-
tors ben coneguts, encara que rarament se n’esmentin els noms. No obs-
tant això, en el decurs dels segles xviii i xix, els editors de Les mil i una 
nits van reescriure bona part del material que trobaven en els manuscrits 
que els servien de font d’acord amb la normativa de l’àrab clàssic. Així, 
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doncs, cal no oblidar que les històries de Les mil i una nits són una col•le-
cció de relats folklòrics passats pel sedàs de no se sap quants copistes, els 
quals, en posar-les en escrit, intentaren de «redreçar-les» per mitjà de 
diferents formes d’àrab literari. I podem dir que, des del punt de vista 
lingüístic, el lèxic pobre i la sintaxi simple del text escrit han perdut l’es-
pontaneïtat i la creativitat de la parla sense assolir la categoria d’art de 
composició escrita. En aquest aspecte rau precisament una de les grans 
dificultats de la traducció del text, ja que alguns relats són ja una «traduc-
ció» d’una versió oral, una mena de text refet diverses vegades pels nar-
radors abans d’ésser fixat en un manuscrit i, finalment, imprès. Segons 
el país on es va fer aquest treball, el registre de parla al qual s’adequà, el 
medi social en què es desenvolupà i el mateix origen de la font —índia, 
persa, egípcia o qualsevol altra—, ens trobem davant d’una diversitat de 
textos i d’escriptures que és molt difícil d’homogeneïtzar en un únic estil  
de traducció.

Sobre aquesta mateixa qüestió, fóra interessant de saber de quina 
manera es va elaborar la col•lecció en la seva fase més primitiva, i, per fer-
nos-en una idea aproximada, comptem amb l’ajut d’un document que 
ens aporta algunes dades. Es tracta d’una notícia reproduïda al text del 
Kitab al-fihrist, obra de l’anteriorment esmentat Al-Nadim, l’autor del 
segle x. Al-Nadim8 ens explica:

 ‘Abd Al•lah Muhammad b. ‘Abdus al-Jahxiyari, autor del Llibre dels visirs, va 
començar a elaborar un llibre on volia recollir mil històries, procedents de la 
tradició dels àrabs, dels perses, dels grecs i d’altres pobles. Per a això, va sol-

licitar a diferents narradors de contes que li expliquessin les millors històries 
que sabien i en va fer una selecció al seu criteri. També, segons el seu gust per-
sonal, va fer una tria de les històries que va trobar escrites en llibres i, així, 
entre unes i altres, aquell home eminent en va arribar a reunir quatre-cen-
tes vuitanta, que havien de correspondre al mateix nombre de nits i amb una 
extensió d’aproximadament cinquanta pàgines cadascuna. Però la mort li va 
sobrevenir abans d’acabar el projecte i no va poder aplegar les mil històries 
previstes. Jo mateix vaig poder fullejar algunes parts de l’obra, escrites per Abu 
Tayyib, el germà d’Al-Xafi’i.

8 Vegeu Kitab al-Fihrist li-l Nadim, ed. cit., p. 364.
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I amb relació a les diferents formes de transmissió d’aquestes històries 
secularment, Edward W. Lane, traductor a l’anglès de les Nits, va anotar 
que al Caire, al segle xix, es feien lectures públiques de textos narratius 
llargs,9 i el mateix Richard F. Burton, en el relat del seu viatge a Harar 
(1854), ens explica com a la ciutat somali de Zaila organitzava vetllades 
amb grups d’amics i coneguts i que, quan hi havia àrabs presents, més 
d’una vegada els llegia algun dels contes de Les mil i una nits per passar 
l’estona.10

No obstant això, les polèmiques més enceses a l’entorn de Les mil i una 
nits les ha provocades el contingut eròtic, o bé marcadament obscè segons 
els seus detractors, d’algunes històries. Aquestes polèmiques s’han agu-
ditzat al llarg del nostre segle, i l’existència i la proliferació d’edicions 
censurades de l’obra han estat fruit de l’opinió que cal expurgar-ne els 
passatges més «escabrosos». A tall d’exemple, es pot citar l’opinió del crí-
tic sirià Iflah ‘Umar al-Adalbi, que considera que en les Nits hi ha frag-
ments que excedeixen tots els límits de la immoralitat i la perversió i, per 
tant, mereixen la censura sense miraments.11 No hi ha dubte que aquest 
tipus de judici moral també ha influït negativament en la valoració de 
l’obra i, de resultes d’això, se n’han arribat a confiscar, i fins i tot a cremar, 
edicions no censurades durant aquests darrers anys. Sense anar gaire 
lluny, els anys vuitanta, a Egipte, per odre d’un tribunal i sota pretext 
de preservar la moral pública, va tenir lloc la confiscació d’una edició de 
les Nits que va provocar una llarga polèmica a la premsa entre partida-
ris i contraris d’aquesta actitud, i que, en línies generals, es pot seguir a 
través d’una recent publicació de David Pinault.12 A part el tema de l’ero-
tisme, el cert és que el text de Les mil i una nits abunda en escenes d’una 
extrema cruesa i narrades amb una naturalitat tal que poden sobtar el 
lector que espera trobar-hi només relats de «meravelles». Però respecte 

9 Vegeu Edward W. Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians. Londres: J.M. Dent 
& Sons, 1954, pp. 419–420.

10 Vegeu Richard F. Burton, Primeros pasos en el Este de África: Barcelona: Lerna, 1987, p. 59. 
I afegeix Burton amb relació a les Nits: «Aquesta meravellosa obra tantes vegades traduïda 
i tan tergiversada i mal entesa pels europeus.»

11 Vegeu Nazra fi adabi-na al-xa’bi (Estudis sobre la nostra literatura popular). Damasc: Itti-
had al-kuttab al-’arab, 1974, p. 45.

12 Vegeu Story-Telling Techniques in the Arabian Nights. Leiden: E.J. Brill, 1992, pp. 3–4 (amb 
les referències bibliogràfiques pertinents).
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a aquest extrem o a la moral que es pugui desprendre de determinats 
detalls de l’obra, s’ha d’entendre que la sensibilitat del públic varia lògi-
cament segons les èpoques, les societats i el context cultural, i la mateixa 
diversitat de conceptes morals que es troben al llarg de la successió d’his-
tòries de les Nits n’és un exemple prou clar. D’entrada, tot i que molts 
crítics han subratllat l’afany purament narratiu i entretenidor de l’obra 

—i aquest és efectivament un dels tòpics més estesos sobre Les mil i una 
nits—, no s’ha de passar per alt la declaració que inclou a l’encapçalament 
respecte a la seva intenció alliçonadora, un propòsit que es fa prou evi-
dent en moltes de les històries. Així mateix, sobretot en les anècdotes i 
els contes humorístics, hi trobem un important element de crítica social, 
tant envers els governants —sovint representats sota el nom i la perso-
nalitat d’algun cabdill de renom— com envers els funcionaris, els jutges,  
els mestres, etc.

Al marge d’aquestes qüestions puntuals, i si considerem tota la matè-
ria que en el gros de manuscrits, edicions i traduccions de Les mil i una nits 
s’hi ha arribat a incloure, la pluralitat de gèneres narratius i la riquesa 
temàtica de l’obra és manifesta:

a) Hi trobem contes on predomina el component fantàstic i sobre-
natural, per exemple: El pescador i el geni; Kàmar Azzaman, fill del rei 
Xahraman; Jaudar, fill del comerciant Umar, i els seus germans; el cèlebre 
Aladdín i la llàntia meravellosa; i Hàssib Karim Addín, que conté ele-
ments de l’escatologia índia, persa, egípcia, babilònica i jueva.

b) Novel•les de cavalleria, com ara Umar Annuman i Agib, Garib i Sahim 
Al•lail.

c) Novel•les amoroses: Aziz i Aziza, Ali ben Bakkar, Anís Aljalís i els dos 
visirs i d’altres.

d) Relat de caire detectivesc, com a Les tres pomes i Ahmad Addanf.
e) Relat d’aventures: Sinbad el marí, Abu Sir i Abu Quir, i tants d’altres.
f ) Picaresca: El barber de Bagdad, El soldà Annàssir i els tres salmedines, etc.
g) Contes didàctics, com ara L’esclava Tauaddud.
h) Llegendes, com les d’Iram de les columnes o La ciutat d’aram.

I, a més, faules, simples acudits i tota mena d’anècdotes.
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Alguns d’aquests contes, de fet, havien arribat a la península, de 
manera independent o bé formant part d’altres reculls, en època medie-
val, i havien influït en les nostres literatures.13

Quant a la literatura catalana, és ben sabut que Ramon Llull coneixia, 
i molt bé, la llengua àrab, i que va llegir tant els textos de la filosofia àrab 
del segle xiii (Avicenna i Averrois especialment) com les traduccions a 
l’àrab que es feien a l’escola de traductors de Toledo. La influència de la 
cèlebre col•lecció d’apòlegs d’origen indi coneguda sota el nom de Calila 
i Dimna, que en aquella època havia arribat a Europa en una versió arà-
biga del segle viii, en l’obra Llibre de meravelles de Llull és, segons els espe-
cialistes, indubtable.14 I és també força probable que Llull hagués tingut 
a l’abast altres reculls d’«eximplis» dels nombrosos que es confecciona-
ren cap a la fi del segle xiii. Per tant, doncs, segurament Llull va conèi-
xer —directament o per mitjà d’altres llibres— el recull intitulat Les mil 
i una nits, perquè la faula de l’ase, el bou i el pagès que figura al pròleg 
d’aquesta obra va servir de model a l’autor en el capítol vi del Llibre de 
les bèsties. Podem fer referència també als paral•lelismes que la narració 
de Kàmar Azzaman, fill del rei Xahmman, presenta amb determinades situa-
cions de detall de la Història de Jacob Xalabín, la novel•la històrica anònima 
escrita pels volts del segon quart del segle xiv i ambientada en el món 
otomà, seixanta anys abans de la presa de Constantinoble,15 i els existents 
entre la novel•la de cavalleries Umar Annuman i el Tirant lo Blanc.16

La literatura catalana, però, no es va poder incorporar a l’esmentada 
tradició europea moderna de traduccions de Les mil i una nits, i no ha estat 
fins al segle xx que n’han aparegut versions d’alguns contes. Aquí no 
entrarem a detallar les nombroses versions i adaptacions infantils i juve-
nils que s’han fet dels contes més coneguts, com ara Sindbad, Aladdín 
i Alí Babà. Sí que cal fer esment, però, de les adaptacions de contes de 

13 Pel que fa a la literatura castellana, vegeu Joan Vernet, «Las mil y una noches» y su influ-
encia en la novelística medieval española. Barcelona: Real Academia de Buenas Letras, 1959; i 
la introducció a la seva traducció de Las mil y una noches (Barcelona: Planeta, 1964–1967 i la 
reedició del 1990).

14 Vegeu Ramon Llull, Llibre de les bèsties. Estudis introductoris de Jordi Rubió i Armand 
Llinarès. Barcelona: Edicions 62, 1985.

15 Vegeu Història de Jacob Xalabín, a cura d’Arseni Pacheco. Barcelona: Barcino, 1964, pp. 
32–35.

16 Vegeu María Jesús Rubiera Mata, Tirant contra el Islam, Altea: Aitana, 1993.
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l’obra que Josep Maria Lopez-Picó publicà el 1920 i el 1934, respectiva-
ment: De les mil i una nits,17 que conté les següents històries: «Farizada, la 
del somriure de rosa», «Història d’Alí-Nur i Dolça-Amiga» i «Història 
de Nureddín, del seu germà Chamseddín i de Hassan-Badreddín», i Fari-
zada, la del somriure de rosa, interpretacions de «Les mil i una nits»;18 i d’un altre 
recull dins de «Biblioteca Humorística» intitulat Contes morals de «Les mil 
i una nits» explicats en català per Salvador Bonavia,19 que conté els següents 
títols: «Una vegada era un rei», «La mort del geperut», «Tot s’ho menja 
la justícia», «Les tres princeses i el camàlic», «Històries meravelloses de 
tres bornis i dues gosses», «Obriu, que volem entrar», «La sardana dels 
monjos» i «Prou d’aquest color».

Aquesta que presentem és la primera traducció al català de l’edició de 
Bulaq de Les mil i una nits. Com que fins ara no existeix una edició crí-
tica del text àrab de l’obra, hem triat aquesta edició per ser la més repre-
sentativa del seu actual estat d’evolució i, així, poder afegir el català a 
la tradició de les traduccions europees contemporànies. Hem utilitzat 
com a base de la nostra traducció la reedició que en va dur a terme el xeic 
Muhammad al-‘Adawi i que fou publicada per la Matba‘a al-taqaddum al-

‘ilmiyya del Caire, en quatre volums, l’any 1907, i l’hem col•lacionada amb 
altres edicions de Bulaq per a les variants dins del mateix text. Tal com 
hem aclarit, les històries d’Aladdín i d’Alí Babà no apareixen en aquesta 
edició i, per tant, les oferim en apèndix.20

Pel que fa a la presentació, hem distingit amb diferents tipografies els 
títols de les històries, segons que siguin històries compreses dins d’al-
tres històries (en minúscula) o bé històries principals (en majúscula), i, a 
l’hora de transliterar els noms propis, hem adaptat tant com hem pogut 
els noms àrabs a la fonètica catalana. Les paraules en cursiva, el lector les 
trobarà explicades en un glossari que apareixerà al final de l’obra.

17 Barcelona: Editorial Catalana (sense data).
18 Dins de «Quaderns Literaris», núm. 10. De venda a la Llibreria Catalònia, Barcelona 

(sense data).
19 Barcelona: Biblioteca Bonavia, 1924.
20 La història d’Aladdín a partir del text editat per H. Zotenberg, Histoire d’Ala al-Din ou la 

lampe merveilleuse. Texte arabe publié avec une notice sur quelques manuscrits des Mille et une Nuits. 
París: Imprimerie Nationale, 1888. I la història d’Alí Babà a partir del text editat per Dun-
can B. MacDonald, «Ali Baba ant the forty thieves in Arabic from a Bodleian Manuscript». 
Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, pp. 327–386.
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Abans d’acabar, volem expressar el nostre agraïment a totes aque-
lles persones que, d’una manera o altra, directament o indirecta, han fet 
possible que aquesta llarga i laboriosa traducció arribi al públic català i 
volem regraciar molt especialment en Joan Cortada i Terés per haver lle-
git atentament el text i haver-nos fet encertats i profitosos suggeriments 
amb vista a la versió definitiva.

Barcelona, setembre del 1995


