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REESCRIURE DANTE. 
LA COMEDIA DE SAGARRA I DE MIRA 

Posem que Josep M. de Sagarra i Joan Francesc Mira hagin escrit 
dues obres hombnimes titulades Divina Com2dia.l Les darreres de la 
skrie que enceti Andreu Febrer i continua llor en^ de Balanzó i, par- 
cialment, Narcís Verdaguer i Callís i Antoni d'Espona.? Sabem que 
són traduccions, per6 també que són textos que pertanyen de ple dret 
a Ia literatura catalana. No es tracta ni de valorar-les ni de jutjar-les, 
sinó d'entendre-les: descriure el text i copsar-ne les raons a quk obe- 
eix i la importincia cultural i social que ha tingut i té en un determi- 
nat context. Recordem que en algunes, si no en la majoria, de les 
versions catalanes de la ComEdia hi havia un valor afegit: demostrar 
la capacitat de la llengua catalana de recrear la inspiració del florentí 
i, per tant, de fer una obra patribtica, com va escriure López Picó en 
la ressenya de la traducció de Verdaguer i Callis.' 

1. Com ens hi autoritza la perspectiva d'anhlisi de les traduccions anomenada 
target-oriented (oposada a la source-oriented), derivada dels estudis d'Even Zohar, 
Lambert, Toury, Berman, Meschonnic, Hermans, Lefevere que han donat vida als 
actuals Descriptive Translation Studies (DTS) -contraposats als precedents Pres- 
criptive Translation Studies (PTS). Interessa sobretot saber el lloc que ocupa una 
traducció en la cultura i la llengua d'arribada, és a dir, el context en el qual s'ha ge- 
nerat, culpable, en Última insthncia, de moltes de les opcions de la traducció. Vegeu, 
en aquest sentit, Marina Guglielrni, (<La traduzione Ieneraria,,, dins A. Gnisci (a cura 
de), lntroduzionc alla letteratura comparata, Milh, Mondadori, 1999, pp.184-189 i 
A. Berman, L'ipreuve de l'itranger, París, Gallimard, 1984. 

2. Per a una visió global de les versions, vegeu R. Arqués, ((La Pantera perfu- 
mada. Dante en les postiques catalanes de la modernitat", Quaderns de la Fundació 
Maragall, 53 (2000), pp. 23-53. 

3. J.M. López Picó, <<La Divina Conaidia de Dant Alighieri posada en catalh per 
Narcís Verdaguer i Callis*, La Revista,, VIII, n. 163-164 (juliol 1922), pp. 154-155. 
Manuel Brunet, en donar la noticia de la publicació de la Divina Comidia de Dant en 
la versió de Josep Maria de Sagama a les phgines del seu diari, escriu que (<un diari 
patribtic es pot permetre la il.lusi6 de fer aquest homenatge a la llengua catalanan. 
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Sagarra va comenqar la seva Comidia l'any 1935 com a fruit 
d'un enchrrec personal de Francesc Cambó i al si del projecte d'a- 
quest darrer de dar a la cultura catalana una traducció completa de 
les literatures grega i llatina. Un ambiciós programa classicista i pro- 
fessionalment rigorós, dins el qual entrava perfectament la Cornidia 
de Dante, el clhssic de la literatura cristiana. Per a la tasca es trih Jo- 
sep Maria de Sagarra, que una part de la intel.lectualitat considerh 
ccl'únic dels poetes catalans de 1'i:poca capag de dur a terme amb txit 
una tasca tan ingent i difícil, pel seu geni tpic i líric alhora, la facún- 
dia verbal i el sentit innat del "factor arquitectbnic i monumental de 
la poesia": l'únic que es troba en condicions de provar l'atlttic es- 
forq de recrear en vers catalh el més genial monument de la poesia 
&pica  universal^.^ Els 28 primers cants de l'lnfern foren publicats a 
La Veu de Catalunya, entre el 3 de juliol del 1935 i el 15 de juliol del 
1936. La guerra i la posterior repressió franquista posaren fi a aques- 
ta ambició i singular forma de publicació del poema dantesc. A final 
dels anys 40 sortien les tres chntiques en una luxosa edició de biblib- 
fil i, a comenqament dels 50, en una de més accessible per a un pú- 
blic més ampli. L'edició en volum incorporava unes abundoses no- 
tes situades al final, en qui: el traductor resumia l'argument de cada 
cant, subratllava els principals temes i explicitava les dificultats tant 
d'interpretació com de traducció, i mostrava una reflexió pregona 
sobre el text i les formes de catalanitzar-10. La forta revisi6 a qu& el 
poeta catali va sotmetre els cants publicats anteriorment5 era un ín- 
dex clar de la serietat del seu treball, per6 indicava també un gran 
canvi en la manera de traduir: condicionat, potser, per la dramaticitat 
de la guerra i la postguerra, la llibertat de qui: havia fet gala a l'inici 
del repte havia minvat i s'havia transformat en un major respecte de 
l'original, tot i persistir en la voluntat de fer-ne un text viu i entene- 

4. Manuel de Montoliu, ((Josep Maria de Sagarra traductor de La Divina Comt- 
diaa, La Veu de Catalunya, 25 de maig de 1935. 

5. Confronteu la traducció dels dos versos inicials: aAl bell mig de la ruta de la 
vida, 1 vaig caure, esgarriat del bon camb (1935); <(Al bell mig del camí de nostra vi- 
da I vaig retrobar-me en una selva obscura>> (1947). 
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dor ccper a homes de bona voluntat i que si pot ser canti i es pugui re- 
citar en veu alta, i si tinc sort, en mantingui a estones aquell dring de 
metall i aquella pompa florejada de 1'endecasil.lab  dantesc^.^ El seu 
intent, doncs, era en tot moment fer, no pas un exercici d'erudició, 
sinó un poema entenedor i popular -perb un ccpoema* a fi de comp- 
tes- pe rqd  la bona gent el pogués gaudir, renunciant, si calia, a la fi- 
delitat i, sobretot, a all6 que ell anomenava cccapa gbticm, que feia 
de la Comtdia una obra obscura i poc entenedora. Molt significativa, 
en aquest sentit, és la ponderació a quk, a les notes, sotmet les parau- 
les segons el registre i l'adequació a aquesta idea de la llengua popu- 
lar del poema dantesc. El primer vers de l'lnfern em sembla f o r p  
il.lustratiu: <<Al bell mig del camí de nostra vida>>, on la imprecisió 
d'aquell ccal bell mig>> respecte a ccnel mezzo di>>,' no ha d'impedir- 
nos copsar la voluntat de Sagarra d'accentuar el to col.loquia1 per 
mitja de l'adjectiu cebelln. Tret encara més evident, per exemple, en 
el comentari a Inf. I11 1, on escriu que tal vegada hauria hagut de tra- 
duir ccper me si va* per ccper mi hom va>>, perb que aquest cchom va>> 
li va semblar massa rígid i elevat i poc viu, inclinant-se, en canvi, pel 
sintagma ccper mi aniris,, molt més lligat a les faules  popular^.^ 
Aquesta és la seva visió de la Comtdia: una faula popular, i no un 
poema sagrat. 

Sagarra no mostri la més mínima reticencia, ni tan sols inicial, a 
utilitzar el mateix esquema metric dantesc: la cetercina rimada,, com 
ell l'anomena (és a dir, els tercets encadenats), ha de ser respectada, 
per moltes dificultats que aixb comporti. És part essencial del poe- 
ma, del seu significat. Per a Sagarra i per a la generació de poetes ca- 
talans a la qual ell pertanyia era gairebé inimaginable la poesia sense 
rima. Copsem, en aquest sentit, l'hibil barreja de rimes agudes i pla- 

6. Josep M. de Sagarra, ((La meva traducció del Dant, La Veu de Catalunya, 26 
dejuny de 1935. 

7. Accentuada de sobremanera per Costanzo De Girolamo, ((La Divina Conzme- 
dia in catalano*, wwww.rialc.unina.it~dc.htm. 

8. Com també Comadira ha destacat en l'article (<La Comkdian, ara a Narcís Co- 
madira, L'dninla delspoetes, Barcelona, Ara llibres, 2002, p. 161. 
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nes de quk fa gala Sagarra (<<aspriva: marcar: viva: tranquil: riba: 
mil>>, Inf. XXVI), com ho continuarh fent fins al final dels seus dies, 
en El poema de Montserrat. En general, el poeta respecta la prosbdia 
catalana moderna, per bé que de vegades es pren llibertats que ja 
aleshores ben pocs (més pompeufabrians que el mateix Pompeu com 
eren!) es permetien. Considerem, per exemple, aquest versos de Irg. 
XVI 85-87: <<D7aquella flama antiga el corn més gran / es bellugava i 
rondinava alhora, / com el foc quan el vent el va abrandant; /I i al 
punt que li sembli propicia l'hora,. Perquk aquest Últim vers sigui 
un decasil.lab la darrera sil.laba de <<propic&>> ha de ser un diftong. 
El ritme dels decasil.labs és monbton perquk manté constants els ac- 
cents a les sil.labes 6-10, amb recolzament a la 4 sil.laba ilo a la 8 (de 
fet, domina el ritme ihmbic); monotonia imputable, tal vegada, a 
l'intent de fer-ne un poeta popular. 

Aquesta versió, pel que jo sé, no va tenir un kxit gaire gran en el 
seu moment. Eren mals moments per a la poesia en catall i també per 
a la critica p~íblica.~ La seva reedició, anys més tard (1986), en dos 
volums en una col.lecciÓ popular desperti finalment l'inter6s de la 
critica,1° cosa que es torni a reproduir amb la publicació de la traduc- 
ció de Mira (2000), que coincidí, a més, amb la darrera reedició de la 
versió de Sagarra en un sol volum,11 moment en qu6 la critica va cau- 
re en una mena d'excés de rauxa, de tipus gairebé esportiu, entre el 
partidaris de Sagarra i els afeccionats a Mira.'? Malgrat tot, l'ocasió 

9. Amb tot, caldria veure la possible incidtncia d'aquesta traducció sobre l'in- 
terks per Dante per part d'Espriu i companyia, per als quals, si bé podien llegir per- 
fectament en italii, aquesta versió deu haver significat un estímul a la reflexió sobre 
I'obra del florentí. 

10. Interts associat probablement a I'kxit de la traducció castellana de Crespo, 
seguidor del sistema de traducció de Sagarra. 

11. Dante Alighieri, La Divina Comddia, traducció i comentaris de Josep Maria 
de Sagarra, edició bilingüe, Barcelona, Quadems Crema, 2000. Vegeu J. M. Ful- 
quet, "El primer cant de I'Infemo a les versions #Andreu Febrer i de Josep Maria de 
Sagarra: una anilisi de traducció", Quaderns de traducció, 4 (1999). pp. 95-1 16. 

12. En canvi la contemporinia versió en prosa de l'ltzfertz de Jordi Carrión, amb 
un prbleg de Jordi Caixis publicada per Proa ha passat completament desapercebuda. 
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produí reflexions importants sobre les dues obres que mai fins ales- 
hores s'havien fet." Comadira, en particular, elogia la versió de l'au- 
tor de les Membries pel respecte de la mbtrica i de la veu popular 
dantesques i per la f o r ~ a  i la plasticitat dels seus versos catalans.14 
Cal subratllar, a més, la incidbncia que aquest esfor5 de traducció va 
tenir en primer lloc sobre l'activitat pobtica posterior del traductor, 
ja assenyalada per alguns critics.ls Si Sagarra ccsagarreja,, en la seva 
versió de la Comedia, ccdanteja,, quan s'enfronta al Poema de Mon- 
serrat, com escriu Comadira.16 Dante ha modificat la veu del poeta 
catali. 

Molt diferent és el context de creació i de publicació de la Divina 
ComPdia de Joan Francesc Mira editada l'any 2000 (per bé que la 
versió revisada va sortir un any més tard), coincidint amb el 76 cen- 
tenari de la data en qub Dante comen$& el viatge (el més de marG del 
1300). La traducció de Mira no és fruit de cap encarrec editorial sinó 

13. Vegeu De Girolamo, "La Divina Commedia...", cit.; Arqués, "La pante- 
ra.. .", cit.; Comadira, "La Comtdia.. .", cit. i Gabriella Gavagnin, La letteratura 
italiana nella cultura catalana nel ventennio fra le due guerre (1918-1936). Percor- 
si e nlateriali, Tesi doctoral, Universitat de Barcelona, 1998. 

14. Comadira, <<La Comkdian, cit, pp. 156-161, on analitza, entre altres, la tra- 
ducció del famós vers del Cant V de I'Infem: la bocca nzi bacció tutta trenlante, que 
Sagarra converteix en ula boca em va besar tot tremolant),, tot afirmant que l'ambi- 
guitat de la traducció és fruit de la seva voluntat de ser fidel a I'original. Recordem 
que la gesta de Paola e Francesca és central per a literatura moderna, n'és la base, 
com ens diuen Keats (aPale were the sweets lips I saw, I Pale were the lips 1 kissed, 
and fair the forml I floated with, about that melancholy s torm,  Endynzion, llibre 11) 
i Espriu (Ai, engany &esperances, /llavis damunt de llavis 1 ja tan closos! Partíem1 
junts al vespre, ho sabies? 1 Perb no ens concedien I cap repbs. Ara necis 1 em pre- 
gunten, en veure'm I turmentat, lamentable lombra de mi, si estimo. I No responc i, 
per l'ampla I volta del nostre somni 1 maleit, de seguida 1 m'allunyo, recordant-me 1 
amb tu, en el vol únic.,,, Paolo, dins Mrs. Deatlz), entre molts altres. 

15. Arqués, <<La pantera...*, cit. i Comadira, aLa Comtdian, cit. 
16. Vegeu l'esmentat article de Comadira, al qual cal afegir-ne un altre, titulat 

<<El poema de Montserrab, dedicat a analitzar aquest poema de Sagarra (ara també a 
N. Comadira, L'hnimadelspoetes, op. cit, pp. 103-105). 
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que sorgeix de les necessitats d'escriptura del mateix autor. Mentre 
preparava una novel.la titulada Purgatori (Barcelona, 2000), que ha- 
via de tenir una estructura semblant a la del Purgatori de Dante, co- 
men~;  a consultar les versions disponibles d'aquesta obra." En cons- 
tatar que cap d'elles no reprodui'a l'esperit lingüístic de l'original, 
s'aboch a traduir-la de bell nou, esfor$ al qual dedich tres anys d'ab- 
soluta, absorbent dedicació. 

La seva interpretació de la ComPdia es fonamenta en la idea que 
l'obra de Dante és unpoema, sagrat, per6 també, i per damunt de tot, 
una narració, una nove1.h i que els seus primers lectors, per pocs 
que haguessin estat, l'havien llegit i entits amb naturalitat, com una 
histdria, per molt sacra que fos. D'aquí l'opció de fer el possible per- 
qu? la seva ComPdia es pogués llegir d'una forma comprensible, na- 
tural, sense els obstacles d'artificis massa for~ats.  

Mirades contraposades, encara que puguin semblar gairebé iguals. 
Mira llegeix la ComPdia com una novel.la, mentre Sagarra ho fa com 
un poemapopular. La deu popular que aquest Últim sent en el poema 
dantesc i que cerca de reproduir en la seva versió vol dir essencial- 
ment una forta relació amb la poesia popular tal com havia estat 
transmesa per la cultura romhntica i postromhntica, és a dir, per mitjh 
d'una retbrica poktica d'aparent simplicitat, la qual cosa no implica 
un control estricte ni racional dels continguts ni de l'expressió literh- 
ria d'aquests, sinó l'efectepopular. La naturalitat, en canvi, sobre la 
qual tant insisteix Mira deu voler implicar una comprensió irnrnedia- 
ta, és a dir, sense gaire es for^, del codis literaris, retbrics i filosbfics, 
com si no haguessin passat set segles d'enqh que fou escrit el poema; 
cosa difícilment comprensible, com ja va veure Contini, en un famós 
article titulat c<Esercizio d'interpretazione sopra un sonetto di Dan- 
te>>,I8 on demostra que el sonet Tanto gentile e tanto onesta pare que 
aparentment no necessita cap mena explicació lingüística per a un 
italih dels nostres dies més o menys culte, en realitat ha de ser tradui't 

17. De totes les versions disponibles, ell fa referincia sobretot a les versions en 
rima de Sagarra, en catali, i de Crespo, en castellh. 

18. G. Contini, Un'idea di Dante, Tori, Einaudi, pp. 21-31. 
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i interpretat per al públic modern, perqut cap de les paraules que el 
componen té el mateix significat que tenia a l'kpoca de Dante. És 
cert, a més, que la llengua de Dante és extremadament eficaq, con- 
creta i clara, per6 parlar de naturalitat significa participar d'alguna 
manera de la mateixa visió romintica des de la qual se'l mirava tam- 
bé Sagarra: Dante com la veu del Volkgeist italii. 

La idea de naturalitat és la causa, doncs, de les decisions prtvies 
més importants de la versió de Mira: traduir emprant decasíl.labs rít- 
micament molt lliures i sense rima. Sense rima perqut aquesta 
n'hauria impedit la comprensió immediata amb obscurs artificis,lg 
com ho demostren, segons ell, les diverses versions modernes que 
han fet aquesta opció (Sagarra, Crespo, etc.). De l'abstncia de rima i 
de la idea de la Comtdia com a narració deptn també l'anul.lament 
de tot agrupament del text catali en tercets, cosa que també afecta la 
part italiana (per a la qual s'hauria pogut trobar alguna solució ti- 
pogrifica), i l'aparició, en canvi, de fragmentacions internes per sub- 
ratllar els salts narratius o de contingut.?O Permetent-se el <<luxe>> de 
fer rimar només el quatre versos finals de cada cant, per dar al lector 
un tast de l'estructura original o d'acceptar les rimes espontinies 
(<<no volgudes>>) que vagin sortint. El decasil.lab de Mira pretén tenir 
una part, si més no, de la llibertat i de la mobilitat naturals -insis- 
teix- de qut gaudia el decasíl.lab dantesc als orígens de les lletres 
italianes. Per aixb l'autor d'aquesta versió es permet tota mena de 
llickncies: diftongs i sintresi, <<antinaturals>> segons la tradició post- 
fabriana. Vegem-ne uns exemples trets de Inf. 11, 1-9: 

Ja se n'anava ei dia, i l'aire fosc (4-6-10, umbsineresi5idiffong6) 

descarregava els vivents, en la terra(4-7-10, ambsini.resi.7) 

19. {(traduir-la en tercines rigoroses i lligades (a pesar que la tercina, nucli tema- 
ri, és un component significatiu en el projecte numerolbgic dantii), obliga necessa- 
riament a alterar l'original de manera abundant i profunda -també necessiriament, 
perqu? I'exigkncia de la rima és implacable- al final hi ha tanta part del traductor 
com de I'autorn -escriu Mira al prbleg (p. 8) de la seva versió. 

20. Vegeu, per esemple, Inf I, 31,61,91, 133, 136; 11, 10,43,75, 127, 139, 142. 
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de les seues fatigues; i jo sol, (6.10) 

em disposava a sostenir la guerra (4-8-10, amb sin~rrvi5) 

-d'aquest camí, i també de la pietat- (4-6-10, rrmbsC1Presi4idifiony 9) 

que exposaré amb membria sense error. (4-6-10, om6 sinsresi 1 .4  i 9  id(/rony 7) 

Muses i geni, ajudeu-me ara; (4-8-10) 

membria, que has escrit ei que jo veia, (4-6-10, ~1mbsinEres i4 i~ l ( f iungulu3)  

ací es veuri bé la teua noblesa. (5-6-10, umbsindresi U /U 2). 

i comparem-10s amb Sagarra: 

Moria el jorn, i l'aire de ponent (4-6-10) 

despullava els qui viuen a la terra(4-6-10)  

de les fatigues llurs; jo solament (4-6-10) 

m'aparellava a mantenir la guerra, (4-8-10) 

amb camí de mal fer i amb pietat, (6-10) 

com diri la membria que no s'erra. (6-lO,a1nhdiftong7) 

Encomaneu-me, Muses, vostre esclat! (4-6-10) 

Ment, que vas recollir el que jo sentia, (6-10) 

revela la noblesa del teu fat!?' (6-10) 

No hi ha dubte de la versatilitat dels versos de Mira, per6 la musi- 
calitat es decanta pels de Sagarra, en els quals trobem un hibil joc 
entre accents primaris i secundaris i una combinació fecunda d'ac- 
cents a la sisena sobre paraules planes i agudes. Dante continua la fe- 
cundació de la literatura moderna i contemporinia (tot demostrant 
ser uns dels hipotextos més productius per a l'art dels nostres dies): 
després de portar-nos la regularitat musical de Sagarra ara ens regala 
l'extrema llibertat prosbdica de Mira; eina que, a les mans de poetes 
inspirats, pot esdevenir potentissima per a la poesia catalana. 

La traducció de la Comidia, en el cas de Mira, més que produir, 
acompanya la gknesi d'un nou llibre, Purgatori, que estableix, ben 
segur, amb la segona cintica dantiana hombnima uns forts vincles 
formals i de contingut, que ara jo no sabria explicitar. Cal recordar, 

21. A la primera versió del Cant als versos 5-6 es llegia: dan t  de ruta com d'ull, 
apesarat, 1 que ha de contar la llengua que no erran. 
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en aquest sentit, que el tema de la redempció purgatorial és cabdal en 
la narrativa moderna i contemporhnia. Les obres de Kafka i de Bec- 
kett, per esmentar-ne només algunes, desenvolupen el tema d'un es- 
pai en q d  la perdició i la salvació són simultinies i on, a voltes, és 
possible la mediació entre els extrems, per bé que dominen la inde- 
terminació i la intermitkncia del coneixement i la percepció. 

Si se'ns permet cedir, ni que sigui per un instant, a la temptació 
dels Prescriptive Studies, és a dir, a les anhlisis source oriented, des 
de la perspectiva, doncs, del contrast amb l'original, podríem partir 
de l'obvietat que Sagarra té moltes més possibilitats de trair l'origi- 
nal pel munt de dificultats i obstacles que ha de superar. És per aixb 
que en alguns casos és difícil descabdellar el sentit dels seus versos, 
sovint ja prou obscur en el text original, si bé en la majoria d'oca- 
sions se'n surt prou bé. Tampoc Mira, perb, malgrat tenir-ho més A- 
cil (fins i tot pel que fa a la possibilitat de consultar edicions i mate- 
rial crític i de consulta modem, que Sagarra no havia pogut utilitzar), 
alguns cops no s'escapa, no dic de l'error, sinó de la imprecisió. Ve- 
gem-ne, per cloure aquest breu intent hermenkutic que, bbviament, 
podria donar molt més de si, uns exemples trets de les dues versions. 
Observem alguns versos d'lnf. x x v ~  tradui'ts per Sagarra: cti al punt 
que li sembla propicia l'hora* (indi la cima qua e la menando) [v. 
881; ctni el goig del fill, ni l 'abrapda estreta 1 del meu pare xacrós, ni 
el jurament / d'amor fet a l'esposa mansueta> (né dolcezza di figlio, 
né la pieta /del vecchio padre, né'l debito amore / l o  qual dovea Pe- 
nelopk far lieta) [vv. 94-96] o <<'Oh germans', vaig cridar, 'que per 
cent mil I perills, de I'Occident heu vist la punta: /si passar a l'altra 
banda em ve d'un fil I i si als sentits la senectud s'ajunta,, (a0 frati,,, 
dissi ccche per cento milia / perigli siete giunti a l'occidente, / a 
questa tanto picciola vigilia / d'i nostri sensi ch'k del rimanente / 
non vogliate negar l'esperienza) [vv. 112-1151. El poeta catali in- 
corpora, per raons de rima, elements i fins i tot versos sencers (que 
hem subratllat) que no tenen cap correspondkncia amb l'original, 
per6 que, amb tot, tampoc en desdibuixen ni n'alteren el sentit. Mira, 
en canvi, que tradueix interpretant modernament els conceptes i el 
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1i:xic (c<veurh>> per parrb (apareixerh); ccmembria, per mente; ctvas 
escriure>> per dici; si bé no gosa afrontar la complexitat de virtil que 
catalanitza amb virtut), com demanava Contini, i en general la seva 
versió correspon a bastament a la naturalitat que tant cerca i sobre la 
qual tant insisteix, en alguns moments, com els versos que veurem, 
que segueixen els exemples esmentats (Inf. 11, vv. 13-19), sembla 
que no aconsegueixi superar la dificultat dels versos dantescos: 

Així, que l'adversari de tot mal 
fóra cortbs amb ell, mirant l'efecte 
que n'eixiria i quin era el seu mkrit, 
no li sembla indigne a qui té seny; 

(Perh, se 1 'avversario d'ogni rnale 
cortese i fu, pensando l'alto effetto 
ch'uscir dovea di lui, e'l chi e'l quale 
non pare indegno adorno d'intelletto) 

[El significat literal dels quals hauria de ser aquest: <<Per aixb, si 
Déu, enemic de tot mal, fou particularment generós envers ell 
[Silvio, pare dlEnees], pensant en els grans efectes que d'ell ha- 
vien de venir [l'Imperi roma], tant en la seva esskncia, com en la 
seva qualitat, aixb sembla just a un home d'intel.lecte>>] 

potser perqui:, per voler mantenir el ritme, tradueix fu per <<fóra>>, és 
a dir, un pretkrit perfet per un subjuntiu, i en desdibuixa la situació. 

Cal perdre de vista l'horitzó tebric segons el qual existeix una tra- 
ducció adequada o bona d'una obra. Tota obra, sobretot si és de la 
complexitat i absolutesa de la ComPdia de Dante, pot ser tradui'da in- 
finitat de vegades, tant en el temps, en l'espai i en el concepte, com 
en l'estil, perqui: totes i cada una d'aquestes versions recullen un o 
diversos aspectes de l'obra, que tal vegada mai fins aleshores no ha- 
vien estat explicitats.?? A més i sobretot, l'obra, en ser reescrita, in- 

22. Vegeu Walter BENJAMIN, ((La tasca del traductor*, dins iD, Arr i literatura, 

Vic: EumoIEdipoies, 1984, pp. 121-13 1. 
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corpora a la cultura d'arribada nova saba (ritmes, mots, conceptes, 
imatges, formes, etc.). Cap traducció és inútil, a menys que no sigui 
una rucada mal feta. No es tracta, com he dit al comenpment, de jut- 
jar, sinó d'entendre les operacions que hi ha al darrere i els canvis en 
l'horitzó de les expectatives que ha pogut comportar una determina- 
da versió. Aquest és el sentit d'aquestes breus notes. 
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