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1. Introducció  

L’excel·lència de Mozart ja no és un debat actual. La seva transcendència dins el món mu-

sical és una veritat que avui en dia ningú no s’atreveix a qüestionar. Tot i això, és difícil 

posar unes bases sobre l’home que hi ha darrere del seu geni. Existeixen estudis psicolò-

gics i musicològics sobre la seva figura i la seva obra, però més enllà del seu llegat musical, 

resulta molt difícil enfocar una imatge nítida del seu caràcter. És per això, entre d’altres 

coses que, en el panorama actual, com a primer recurs per a estudiar la biografia i el caràc-

ter d’aquest personatge hom s’ha d’endinsar en la correspondència de la seva família. Els 

documents dels Mozart relaten detalladament els viatges, el estats de comptes, les preocu-

pacions i la música de tots els membres de la família i per tant, suposen una font 

d’informació primordial i la base sobre la qual s’han posat les directrius a l’hora d’analitzar 

la implicació personal dins la seva obra. Així doncs, aquestes cartes suposen l’alfa i 

l’omega per a l’estudi de la vida i l’obra de Mozart, i per tant, representen una eina fona-

mental per a musicòlegs i acadèmics dedicats a estudiar aquest episodi de la història de la 
música, a part de considerar-se una obra literària per se. 

La traducció d’aquests documents, però, no és una tasca senzilla. Hom ha de tenir en 

compte que s’enfronta a un text escrit fora de tots els estàndards actuals. Mozart escriu en 

registre col·loquial, si bé no en dialecte bairisch1, sí que se’n poden entreveure alguns de-

talls, fa ús de codis familiars i tampoc no es pot perdre de vista el fet que les cartes es van 

escriure fa entre 225 i 250 anys. Així doncs, la traducció d’aquesta correspondència plan-

teja, des de bon principi, moltes més preguntes que respostes. Per això és necessari des-

granar-ne els detalls i reflexionar sobre la pragmàtica de cada problema que presenta. 

Només d’aquesta manera hom podrà aconseguir una traducció amb garanties a nivell for-

mal, històric, literari i biogràfic, que és, al cap i a la fi, el que el lector espera trobar en 
obrir-ne la coberta.  

1.1. Objectius del projecte 

Amb aquest projecte no es pretén presentar una traducció definitiva de les cartes de Mo-

zart. Ans al contrari, l’objectiu final d’aquest camí és el de reflexionar sobre les qüestions 

pragmàtiques, lingüístiques i literàries que envolten els documents tractats. Si partim de 

la base que no existeix una fórmula universal correcta per a la traducció de textos literaris i 

correspondències, és absurd pretendre adquirir un mecanisme únic i automatitzar-lo. Per 

                                                        
1 Vegi’s l’apartat 4.3.1 Factors externs del text, pàg. 19. 
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tant, l’objectiu d’aquesta reflexió no és altre que el d’aconseguir reunir algunes considera-

cions i bases teòriques mitjançant l’anàlisi del text original i l’anàlisi dels problemes de 

traducció per a establir una base oberta a la crítica i l’ampliació en el futur.  

Així doncs, l’aspiració última d’aquest projecte és la de servir de guia subjectiva per a tra-

ductors que s’interessin per a la traducció de la correspondència de Mozart en el futur i 

per extensió, a la traducció d’altres textos similars en tipologia, context o temàtica. Sí que 

s’introduirà als annexos, però, una selecció de cartes amb la proposta de traducció corres-

ponent seguint els mètodes i directrius descrits a l’anàlisi i un recull de glossaris i termino-

logies especialitzats en musicologia, dialectologia austríaca i mots anacrònics com a exem-

ple de planificació i mètode de traducció. Aquests materials afegits han de servir, també, 
com a suport per a una traducció pràctica del text.  

1.2. Presentació de la literatura secundaria rellevant 

El compilació més completa de la correspondència de la família Mozart es pot consultar de 

manera gratuïta en línia2 gràcies a la labor que ha dut a terme la Fundació Mozarteum de 

Salzburg (Stiftung Mozarteum Salzburg), que recull més de la meitat de les cartes cone-

gudes de la família. Inclou al voltant de 700 documents, la majoria dels quals corresponen 

al mateix Wolfgang Amadeus Mozart i al seu pare Leopold Mozart. També cal destacar la 

quantitat significativa de correspondència signada per Constanze Mozart, la muller del 

compositor, que ens ha arribat, en part, gràcies al seu segon marit, Georg Nikolaus Nissen 

i la correspondència signada pels dos fills resultats del matrimoni entre Wolfgang i Cons-

tanze: Karl Thomas i Franz Xaver Wolfgang. Gràcies a la col·laboració del Packard Huma-

nities Institute de Palo Alto (Califòrnia) la documentació s’està digitalitzant i, per tant, al 
portal hi podem trobar fotografies dels manuscrits, transcripcions i versions de lectura.  

Totes les cartes conegudes i disponibles es van publicar en paper en una edició crítica l’any 

1962 de la mà de Wilhelm A. Bauer i Otto Erich Deutsch, sota el títol Mozart: Briefe und 

Aufzeichnungen (Kassel, 1962). La publicació consta de vuit volums i, si bé no és la prime-
ra que se n’ha fet, sí que és la més completa.  

És una certesa que existeixen centenars de biografies de Mozart, moltes d’elles alimenta-

des pel llegendari popular. Al voltant d’un personatge que ha transcendit d’aquesta mane-

ra en la història mundial és evident que s’han formulat teories i hipòtesis –algunes més 

versemblants que d’altres−. Igualment, també és important remarcar la personalitat, apa-

rentment esbojarrada de Wolfgang. Per tot això és recomanable tirar enrere en el temps i 

                                                        
2 Vegi’s l’apartat de bibliografia primària, pàg 38. 
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que hom es basi en les primeres biografies escrites per a evitar caure en el sensacionalisme 

absurd. Una obra molt interessant en aquest aspecte és la biografia escrita per Georg 

Nikolaus Nissen, l’home que va desposar Constanze Mozart després de la defunció de 

Wolfgang. A principis del segle XIX va decidir escriure una biografia completa del compo-

sitor comptant amb les cartes, que havia guardat Constanze, com a fonament. Malaura-

dament va morir abans de veure la seva obra publicada i va ser Constanze qui va acabar de 

reunir la informació necessària i la va dur a la impremta. Actualment, la Biographie W. A. 

Mozarts (Leipzig, 1828) es pot consultar fàcilment en línia i en circulen edicions en paper. 

D’altra banda, com ja s’ha mencionat anteriorment, la psique de Mozart ha sigut objecte 

d’estudi en diverses ocasions. Una obra rellevant i que acosta el lector a la comprensió de 

l’home més enllà de la seva obra és Mozart. Sein Charakter, sein Werk (Frankfurt am 

Main, 2006) d’Alfred Einstein. En aquest assaig s’analitzen diverses facetes del personatge 
i en connecta l’obra amb els tempos vitals del compositor en clau filosòfica i metafísica.  

Per a aquest projecte en concret cal tenir a l’abast una sèrie de recursos per a la bona pra-

xis de la traducció. Una de les autores amb més renom en teoria de la traducció amb espe-

cialitat d’alemany i castellà és Christiane Nord. Si bé per a la traducció al català no és idò-

nia, sí que cal tenir en compte les seves aproximacions en aspectes pragmàtics de la 

llengua i la seva categorització de problemes de traducció, tant pels factors interns del text 

com els externs. La seva obra Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, 

Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. (Hei-

delberg, 1991) serveix com a base per a l’anàlisi de l’obra treballada i aporta les directrius 

necessàries per a enfrontar-se a qualsevol text original alemany per a la traducció. Final-

ment, és imprescindible tenir accés a diccionaris especialitzats en musicologia, el primer 

de tots ells i un dels més reconeguts entre musicòlegs és, sens dubte The New Grove Dicti-
onary of Music and Musicians. (Londres, 2001)  
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2. Marc teòric i context 

2.1. Biografia de l‘autor 

Wolfgang Amadeus Mozart neix el 21 de gener de 1756 a Salzburg en el sí d’una família 

benestant, ja aleshores coneguda per la seva forta relació amb la música i l’art. Fill del 

compositor Johann Georg Leopold Mozart i Anna Maria Mozart, de soltera Pertl, des de 

ben petit demostra un talent significatiu per a la interpretació i la composició. La seva in-

fantesa es veu, doncs, clarament evocada a l’aprenentatge musical juntament amb la seva 

germana gran, Maria Anna Mozart, anomenada Nannerl. A l’edat de sis anys ja és un in-

tèrpret avançat d’instruments de corda percudida i de corda polsada3, així com un geni de 

la interpretació amb el violí. Entre les seves aptituds destaca l’art de la improvisació i la 

lectura de partitures. Altrament, cal destacar que ambdós infants no gaudeixen d’una in-

fantesa plàcida, ja que per decisió del pare, que troba en el talent dels seus fills un miracle 

diví, tota la família es veu evocada a travessies amb la finalitat d’exhibir els infants davant 
les corts europees com a font d’ingressos per a la manutenció de la família. 

El primer viatge de la família els porta a Munic, davant la cort del príncep elector de Ba-

viera, Maximilià III, on els joves Mozart causen una impressió positiva, però, que no es 

veu reflectida en els honoraris que en reben. Més tard el mateix any tenen una experiència 

similar davant la cort imperial dels Habsburg a Viena i a Praga. L’any 1763 Leopold concep 

un pla més ambiciós per a la família i emprenen un viatge de tres anys i mig per les corts 

d’Alemanya, França, Anglaterra, els Països Baixos i Suïssa. Així doncs, la família Mozart 

adquireix un renom internacional considerable. Més tard, entre 1767 i 1768 la família visi-

ta Viena per a una actuació davant l’emperadriu Maria Teresa I i al jove Wolfgang se li 
encarrega la composició d’una primera òpera, La finta semplice (Mozart/Eisen, 2006:xiv). 

A finals de 1769 pare i fill emprenen el primer viatge a Itàlia, moment en què el jove Mo-

zart comença els seus estudis a les acadèmies de Verona i Bolonya, de les més prestigioses 

del país. A tall d’anècdota, cal remarcar que també data d’aquesta època una de les gestes 

més inversemblants del compositor. Existeix una peça en concret, el Miserere d’Allegri, 

que només pot ser interpretada dins la Capella Sixtina. (Mozart/Eisen, 2006:xiv) Wolf-

                                                        
3 La concreció dels instruments que toca Mozart és ambigua per un problema de traducció. Els 
instruments de teclat de l’època s’anomenen en alemany Klavier, terme que més endavant s’ha 
utilitzat per a denominar el piano. Tot i això, trobem una gran varietat d’instruments com el forte-
piano, el clavicèmbal o el clavicordi que, si bé són instruments de naturalesa diferent, en alemany 
no tenen una denominació pròpia tan concisa. Vegi’s l’apartat relatiu als problemes de traducció 
per a més informació. 
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gang l’escolta una vegada i és capaç d’escriure la partitura gairebé exacta de memòria un 

cop acabada l’audició. Lluny de sancionar-lo per haver profanat un bé sagrat, el Papa Cli-

ment XIV li atorga el títol de cavaller de l’Orde de l’Esperó d’Or. Mozart passa tres anys 

estudiant i component a Itàlia. D’aquesta època daten l’òpera Mitridate, re di Ponto i Lu-
cio Silla. També compon serenates i concerts.  

Des de 1773 fins 1777 s’estableix a Salzburg, treballa sota les ordres del Príncep-

Arquebisbe Colloredo. Tot i que es tracta d’una època molt prolífica a nivell de composició, 

tant Leopold com ell mateix busquen oportunitats més enllà de la ciutat per a conquerir el 

panorama musical europeu. Amb aquest mateix afany, Wolfgang demana més indepen-

dència a l’Arquebisbe, que prescindeix dels seus serveis dins la cort. El setembre del ma-

teix any inicia un viatge juntament amb la seva mare cap a Múnic, Mannheim i París per a 

buscar feina. Malauradament no aconsegueix un lloc fix, la seva mare mor a París el 1778 i 

ell s’enamora d’una soprano a Mannheim, Aloysia Weber. La cantant el rebutja i no té més 

remei que tornar a Salzburg, on Leopold ja li ha arranjat un contracte nou amb 

l’Arquebisbe, amb més responsabilitat i un sou raonable. L’any 1780, però, se li encarrega 

d’escriure una òpera per a la cort de Múnic, Idomeneo. Aquesta obra té tant d’èxit que 

envalenteix Mozart a discutir de mala manera amb l’Arquebisbe i a renunciar a la seva 

posició (Mozart/Eisen, 2006:xv). En aquest punt comencen les disputes de Mozart amb el 

seu pare que, a partir d’aquest moment i fins la mort de Leopold l’any 1787, conformaran 
un denominador comú de tota la correspondència familiar. 

El trasllat a Viena resulta ser un èxit rotund, ja que gràcies a les polítiques il·lustrades de 

l’emperador Josep II, successor de Maria Teresa I, s’impulsa molt la cultura alemanya i els 

joves amb talent per al teatre i l’òpera. Mozart compon Die Entführung aus dem Serail pel 

Teatre Nacional Alemany, obra que li suposa un salt a la fama a nivell europeu. Gràcies a 

aquest èxit i a tants d’altres aconsegueix posicionar-se a la primera línia de músics i com-

positors vienesos juntament amb Haydn, amb el qual manté una relació d’amistat. Rep 

encàrrecs de composició i d’interpretació tant a nivell públic com privat i aconsegueix un 

nombre elevat d’alumnes de la noblesa i de la classe mitjana de la ciutat. En aquesta època 

també s’uneix a la francmaçoneria (Mozart/Eisen, 2006:xv).  Tot i aquests èxits, cal desta-

car que realment es trasllada a Viena per Aloysia Weber, cridada a la cort dels Habsburg. 

Tot i això, s’enamora de la seva germana petita, Constanze, i contrauen matrimoni el 4 

d’agost de 1782 en contra de la voluntat de Leopold. A partir de 1786 Wolfgang es retira de 

la vida pública i ofereix pocs concerts a causa de la gran càrrega de feina de composició 
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que rep. A partir de 1788, moment en què Àustria s’enfronta a l’Imperi Otomà4, el finan-

çament imperial per a la cultura cau en picat i, com a conseqüència, els artistes com Mo-

zart es veuen immersos en problemes econòmics severs. A causa d’això escriu cartes al seu 

germà maçònic Michael Puchberg per a què l’ajudi econòmicament i poder dur a terme 

una gira de concerts per alemanya la primavera de 1789 (Mozart/Eisen, 2006:xvii).   

L’any 1791 Viena recupera certa estabilitat política i això també té un efecte positiu en 

l’economia del compositor. Rep l’encàrrec de compondre Die Zauberflöte, que ja a la seva 

estrena el 30 se setembre del mateix any es corona com l’òpera alemanya més popular. El 

mateix 1791 Mozart rep l’últim encàrrec de la seva vida, que ha estat envoltat de llegendes 

al llarg dels segles, algunes de les quals cal desmentir. El compte Franz Walsegg-Stuppach 

li encomana una missa de requiem per l’aniversari de la mort de la seva muller. Contràri-

ament a la creença popular, és gairebé una certesa que Mozart coneix la identitat del con-

tractant (Mozart/Eisen, 2006:xvii). Aquest Requiem que no pot acabar ell mateix a causa 

de la seva mort prematura culmina la seva carrera brillant i el porta a l’Olimp de la com-

posició musical. Tampoc no existeix la certesa que Mozart pensi que escriu un requiem per 

a sí mateix i, encara en menor mesura, que sigui víctima d’un assassinat. Durant una esta-

da a Praga aquell mateix any cau malalt i sembla ser que mai no s’arriba a recuperar. Així 

doncs, mor el 5 de desembre de 1791 i és enterrat a Viena. 

2.1.1. Sobre Nannerl Mozart i la seva relació amb Wolfgang 
Ja que les cartes que s’analitzaran amb més detall són les cartes escrites per Mozart cap a 
la seva germana Maria Anna (Nannerl a partir d’ara), és necessari en aquest punt introdu-
ir una breu referència a aquest personatge. 

Nannerl Mozart neix l’any 1751, esdevé la primera filla supervivent de la família Mozart –
Maria Anna (Pertl) Mozart dóna a llum a un total de cinc criatures, de les quals només 
sobreviuen Nannerl i Wolfgang– i ja des de petita demostra unes habilitats musicals ex-
traordinàries. Domina els instruments de teclat i els quaderns d’estudi que han arribat als 
nostres dies són una prova que també és capaç de compondre peces de certa dificultat, fer 
acompanyaments a vista i improvisar. Aprèn a cantar i a ensenyar música, tot i que mai no 
s’hi podrà guanyar la vida. Des de ben jove esdevé l’ombra del seu germà petit, que Leo-
pold promociona i ensenya molt més que a ella. Tot i les disputes per a l’atenció paternal, 
Nannerl sempre es mostra molt propera i càlida amb Wolfgang. Acostumen a tocar junts 
en concerts privats i Wolfgang li dedica el Nannerl-Septett (Divertimenti KV 113, 137, 251) 
pel dia del seu sant. La relació es refreda, però, quan ell abandona Salzburg i es trasllada a 
Viena. En aquest trasllat Nannerl hi veu l’oportunitat de sortir, també, de Salzburg i anar a 
                                                        
4 Vegi’s l’apartat 2.2 Context històric, pàg. 13, per a més informació. 
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provar sort amb el seu germà a la capital de la música. Tot i això, el casament de Mozart 
amb Constanze l’any 1782 impedeix que el somni de Nannerl tiri endavant i a partir 
d’aquesta data ella s’afegeix al desencantament que té Leopold cap a l’actitud i les decisi-
ons que pren el seu germà. El 23 d’agost de 1784 Nannerl és desposada amb Johann Bap-
tist Franz Berchtold zu Sonnenburg, que ja s’ha enviduat per segona vegada i té cinc fills. 
Nannerl li dóna tres fills més i passa la resta de la seva vida cuidant-se de la família. Mor a 
Salzburg l’any 1829. 

2.2. Context històric, social i econòmic de l‘època 

Contràriament al que es pugui pensar, Mozart no neix austríac en termes administratius. 

Durant el segle XVIII Salzburg no queda subjecte directament al poder de Viena. L’Imperi 

Austrohongarès és governat per Maria Teresa I d’Habsburg (1717-1780), Reina d’Hongria i 

Bohèmia, emperadriu consort del Sacre Imperi Romano Germànic i Arxiduquessa 

d’Àustria. Se la considera una dèspota il·lustrada que governa un dels estats més impor-

tants de l’època, ja que té influència a gairebé tota l’Europa central. La seva arribada al 

poder comporta la participació en dues guerres per part de l’Imperi: la Guerra de Succes-

sió Austríaca (1740-1748)5 i la Guerra dels Set Anys (1749-1762)6. Tot i ser considerada 

una emperadriu conservadora introdueix moltes reformes en drets civils que milloren la 

qualitat de vida dels ciutadans del territori. Aquestes polítiques les segueix i extrapola el 

seu successor Josep II (1741-1790). Home de cultura i seguint les teories de la Il·lustració, 

promociona les arts i la cultura entre el seu poble, i d’aquí neix el seu interès per Mozart. 

Del seu govern també cal destacar la política del Josefisme, que altera les relacions entre 

l’Església Catòlica i l’Estat i obre el camí cap a la tolerància religiosa i la política econòmica 

liberalitzadora que desenvolupa la indústria i unifica el sistema fiscal de tot l’Imperi. Al 

llarg del seu mandat es veu involucrat en pocs conflictes bèl·lics: una guerra contra 

l’Imperi Otomà7 i planeja l’annexió de Bavaria però la pressió de Prússia li ho impedeix.  

                                                        
5 La Guerra de Successió Austríaca neix a causa de la successió de l’Emperador Carles VI, que mor 
sense descendència masculina i deixa com a hereva única Maria Teresa. La majoria de països euro-
peus reconeix aquesta successió ja que aproven la Pragmàtica Sanció de 1713, que estipula que el 
territori imperial és indivisible i queda sota el govern dels Habsburg-Lorena. Tot i això, amb el pre-
text de respectar la Llei Sàlica, el rei Frederic II de Bavaria aprofita l’ocasió per a atacar Àustria i 
conquerir el territori de Silèsia. A partir d’aquest fet es desencadena la guerra. 
6 Tot i que la Guerra dels Set Anys no gira entorn de l’Imperi Austríac únicament, Maria Teresa 
s’alia amb França i Rússia per a intentar recuperar el territori de Silèsia. 
7 Josep II es va voler aliar amb Rússia com a resposta d’unes tensions anteriors contra els seus ve-
ïns francesos per tal de poder ampliar el territori de l’Imperi cap a Orient. L’aliança amb Rússia 
pretenia atacar l’Imperi Otomà per a debilitar-lo i, fins i tot, destruir-lo. Resultat d’aquest enfron-
tament és que l’Imperi Austrohongarès va prendre el territori de Bucovina als otomans. 



Júlia Soler Villegas (2016-17): Cartes a Nannerl 14 

 
	  

D’altra banda, el Principat de Salzburg és un arquebisbat del Sacre Imperi Romano Ger-

mànic des del segle XIII fins a principis del segle XIX, el govern del qual ―tant l’eclesiàstic 

com el secular― queden a mans d’un príncep-arquebisbe. El territori del principat de 

Salzburg inclou el que avui coneixem com el Land homònim dins la República d’Àustria. 

Durant la vida de Mozart a Salzburg hi governen dos arquebisbes: Sigmund III de Schrat-

tenbach y Jerònim de Colloredo-Mannsfeld. Amb el primer amb prou feines hi té contacte, 

la seva relació personal i laboral gira entorn de Colloredo. Influenciat per les idees de la 

Il·lustració i seguint l’exemple de l’Imperi Austrohongarès, Colloredo també potencia la 

cultura i l’educació dels seus súbdits. Tot i les reformes cap a la modernitat, sorprenent-

ment dimiteix del seu càrrec secular el 1808 sense deixar un hereu, i per tant, amb ell aca-

ba la independència del Principat en favor de Viena. 
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3. Contingut de l‘obra 

A partir d’aquest punt es tractaran concretament 16 cartes, que es poden trobar al dipòsit 

mencionat anteriorment de la Fundació Mozarteum i són les corresponents a Wolfgang 

Amadeus Mozart enviades a la seva germana gran, Nannerl. L’espai de temps que cobrei-

xen és de setze anys (1771-1787), si bé hi ha un espai d’onze anys entre 1770 i 1781 en el 

qual la correspondència entre els dos germans és inexistent o no s’ha conservat ―cal tenir 

en compte, també, que de 1773 a 1777 ambdós viuen a Salzburg i per tant és natural que no 
intercanviïn correspondència. 

Les tres primeres cartes daten d’entre gener i març de 1770 i s’emmarquen dins el viatge a 

Itàlia de Wolfgang. Essencialment descriu les òperes i els ballets que presencia i també 

relata les festes a les quals és convidat. La resta de cartes daten de 1871 en endavant i 

s’envien ja des de Viena. La temàtica varia segons el mes però es pot entreveure una preo-

cupació latent de Wolfgang cap a la situació de la seva germana i li recomana de buscar un 

espòs i sortir del niu familiar. Intercanvien paraules càlides però entre línies es pot notar 
un cert refredament del discurs.  

„Dass Du mir den traurigen und mir ganz unvermutheten Todesfall unsers 
liebsten Vaters nicht selbst berichtet hast, fiel mir gar nicht auf, da ich die Ur-

sache leicht errathen konnte.“ (Mozart, 1787:1) 

Cal destacar el paper de Constanze Mozart, que escriu part de les cartes per a dirigir-se a la 
seva cunyada, amb qui té molt bona relació.  

„Ich Wünsche ihnen also von herzen – so glücklich zu seÿn! Nicht erst zu wer-
den! Sondern es wirklich so zu seÿn, als ich mir es in die zukunft zu werden 

verspreche – dann sind sie es [... (Textverlust)]“ (Mozart, 1782:1) 

És destacable també, la menció a la mort de Leopold que fa Wolfgang a les dues cartes de 

juny de 1787. Tot i això, es pot dir que el denominador comú de tota aquesta correspon-

dència és l’intercanvi d’impressions sobre música. Wolfgang descriu amb tota mena de 

detalls obres que ha escoltat o ha composat, envia manuscrits a Nannerl i li en demana 

l’opinió. Ens basarem en aquestes temàtiques per a dur a terme un anàlisi pragmàtic de la 

traducció.8  

                                                        
8 Vegi’s l’apartat d’anàlisi dels problemes de traducció, pàg. 23. 
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4. Anàlisi del text original 
Per a l’anàlisi del text i la seva traducció és necessari plantejar-se un estudi piramidal –de 
general a concret– de tots els aspectes rellevants tan a nivell intern del text com extern. 
Per això, cal posar unes bases genèriques i començar a esmentar el que, a primer cop d’ull, 
poden semblar obvietats, però que són fonamentals per al traductor a l’hora d’enfrontar-se 
a un text. Qüestions tan bàsiques com quin gènere i tipus de text, qui n’és el narrador o 
quina intenció té l’autor a l’hora d’escriure són qüestions que hom ha d’entreveure ja du-
rant la primera lectura i s’han de convertir en guies a l’hora de prendre qualsevol decisió 
durant el procés de traducció. Així doncs, en aquest punt quart l’autora vol introduir-hi 
consideracions sobre el text original que poden ser decisives més endavant, a l’hora 
d’enfocar els processos i mètodes de traducció. 

4.1. Gènere i tipologia textual 

Com s’ha mencionat anteriorment, l’autora procedirà a un anàlisi piramidal amb la inten-
ció d’acabar entenent de manera funcional les característiques formals i de contingut del 
text original i a interpretar-les tenint en compte l’objectiu de la traducció. (Nord, 1991:2) 
Com a gènere primari –Makrostruktur– és indubtable que ens trobem davant d’una nar-
ració, si bé en molts casos l’autor fa ús de la descripció per a explicar de manera més con-
cisa alguns elements concrets, sobretot en concepte musical. També cal mencionar que, si 
bé menys marcada, existeix una tendència a l’argumentació en alguns moments com a 
conseqüència l’afany de diàleg que existeix per se en una correspondència. 

„[...] nemme mir es also nicht übel wenn ich dir selten schreibe; ― dieses soll 
aber dich nicht abhalten, mir öfters zu schreiben; ― su ungerne ich briefe 

schreibe, so gerne erhalte ich deren. – auch hast du mehr stoff zu schreiben als 
ich, da mich in Salzburg mehr Sachen intressiren als dich in Wienn. ―[...]“ 

(Mozart, 1788:1) 

Més enllà de la narració, podem definir el text com una seqüència de descripcions 
d’esdeveniments –Ereignisschilderungen– i anècdotes connectades entre sí per comenta-
ris i descripcions subjectius, com també per apel·lacions al receptor del text, que en tot 
moment és present dins l’explicació. Per a involucrar el receptor, l’autor fa ús de figures 
retòriques com comparacions o preguntes retòriques. Un altre element que cal tenir en 
compte és que les anècdotes presentades no segueixen un ordre cronològic estricte i sem-
pre fan referència a moments anteriors a la redacció de la carta. La coherència i la cohesió 
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com a factors interns del text poden suposar un problema9, ja que els textos no estan ben 
estructurats i els fils argumentals s’entrelliguen i es tallen sense una lògica aparent ─cal 
recordar en aquest punt que originalment el text és íntim i no està pensat per a la publica-
ció, així doncs no persegueix una funció estilística.10 

Com a conclusió d’aquest apartat podem definir la tipologia textual d’aquestes cartes com 
una seqüència de relats del dia a dia ─Alltagserzählungen─ de Mozart que, a un nivell 
molt genèric, constitueixen un relat biogràfic redactat formalment com una correspondèn-
cia entre ell i la seva família (entre ell i la seva germana en aquest projecte). En els se-
güents apartats es desenvoluparà aquesta informació, que alhora, constituirà la base per a 
procedir a l’anàlisi de la traducció, tenint en compte, però, que l’objectiu de la traducció no 
sorgeix automàticament de l’anàlisi del text original, si no que es defineix de manera 
pragmàtica amb l’objectiu final de la comunicació intercultural. (Nord, 1991:10) 

4.2. Funció textual 

Per a analitzar la funció d’aquesta correspondència cal tenir en compte que es pot parlar 
des de moltes perspectives diferents. És fonamental discernir entre la funció que l’autor va 
voler donar al text original i la funció que se li vol donar a la traducció i publicació (Nord, 
1991:82), ja que en el moment de la seva producció, el text estava pensat per a un receptor 
molt concret que tenia un coneixement previ de tot el context que envolta la narració i que 
tenia un lligam directe amb l’autor. Actualment, en canvi, la funció que pot tenir aquesta 
correspondència, si bé és informativa, també es pot considerar, d’una banda literària i esti-
lística i d’altra banda acadèmica i fins i tot didàctica. 

La primera constatació que es pot fer és que la funció que l’autor busca amb aquest text és  
informativa, tot i que més enllà d’això es poden desgranar moltes més funcions que poden 
arribar a prendre un rol principal. Ens trobem davant del relat de fets quotidians d’un 
home cap a la seva germana, per tant, es pot donar per entès que ens trobem davant d’una 
narració íntima i molt personal. D’aquesta manera es pot destacar una funció expressiva i 
emotiva, tenint en compte que el relat subjectiu dels fets inclou, en totes les cartes, comen-
taris i expressions que marquen els sentiments de l’autor. Altrament, també és necessari 
destacar el to apel·latiu d’alguns fragments en què l’autor es dirigeix directament al recep-
tor del text. És per això que el traductor tampoc no pot oblidar que es troba davant la mei-
tat d’una conversa i, per tant, el text també inclou una voluntat d’obtenir resposta 
─phatische Funktion─.  

                                                        
9 Vegi’s l’apartat 4.3 Característiques generals del text original, pàg. 19. 
10 Vegi’s l’apartat 4.2 Funció textual, pàg. 17. 
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„Recht von ganzen herzen freÿet es mich, daß du dich so lustig gemacht hast, 
du aber etwa mögst glauben, daß ich mich nicht lustig gemacht habe, aber Ja, 
ich kunte es nicht zehlen, ich glaub gewies wir sind 6 oder 7 Mahl in der opera 

und dan [...]“ (Mozart, 1770:1) 

Així doncs, per a entendre’n el sentit, cal que el traductor es documenti i conegui l’altra 
meitat de la conversa. Per últim i a un nivell menor també podem destacar alguns frag-
ments que comprenen una funció vinculant –kommissive Funktion−. Aquests fragments 
concrets són aquells en què Mozart parla en temps futur sobre accions que inclouen Nan-
nerl: promeses, fonamentalment. 

„[...] − ein andermal werde dir schon etwas besseres für das klavier schicken. 
− [...]“ (Mozart, 1782:1)  

Cal ressaltar igualment que no ens trobem davant d’una narració simple i estructurada, si 
no d’un seguit de documents que disten els uns dels altres, amb poca coherència a causa 
dels salts temporals entre ells i amb una cohesió relativa a les habilitats de l’autor a l’hora 
de narrar, descriure i apel·lar –no es pot perdre de vista el fet que Mozart no és escriptor, i 
per tant, de la seva correspondència no es pot esperar la mateixa qualitat estilística que 
d’altres grans correspondències publicades com la de Goethe o Kafka; la comparació seria 
del tot errònia–. Si partim d’aquesta afirmació, també es pot declarar que Mozart no per-
segueix una funció estilística amb les seves paraules, sinó merament funcional. 

Des d’una perspectiva gairebé oposada, també és interessant plantejar-se quina funció té 
el text dins un context actual. Si bé aquesta funció queda molt lluny dels pensaments de 
Mozart, a l’hora de traduir cal veure quin objectiu persegueix la publicació d’aquesta cor-
respondència. En aquest sentit i per a aquesta obra en concret es podrien discernir dues 
vies principals: per una banda es podria plantejar el text des d’una vesant literària i estèti-
ca, ja que essent Mozart un personatge de les característiques que presenta, no seria es-
trany trobar un interès latent en la seva vida per part d’un públic no especialitzat. Tanma-
teix, també es pot parlar d’una funció acadèmica de la publicació. En aquest cas caldria 
plantejar-se un format de traducció crítica i comentada11. Com ja s’ha exposat, la corres-
pondència de Mozart constitueix una part fonamental del corpus d’estudi de la seva vida i 
la seva obra, això és, el projecte de traducció plantejat en aquest estudi s’inclou dins les 
eines que fàcilment pot requerir la recerca i investigació del personatge a molts nivells: 
històric, musical, sociològic,... En aquest aspecte l’autora es decanta per a plantejar una 
traducció acadèmica del text, i per tant, s’haurà de tenir en compte la funció biogràfica i 

                                                        
11 Vegi’s Nord 1991, pàgs. 82-84, concretament els apartats c) Die Bedeutung der AT-Funktion für 
die Translation i d) Ermittlung der Textfunktion per a comparar les reflexions d’aquest apartat 
amb la teoria exposada per l’autora sobre la influència de la funció original i la funció de la traduc-
ció en el procés de decisió del mètode de traducció. 
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didàctica que tindrà la traducció a l’hora de definir-ne el format i de prendre les decisions 
corresponents durant el procés de traducció. 

Així doncs, com a conclusió cal destacar dues funcions clau: la funció expressiva, informa-
tiva i apel·lativa del text original i la funció acadèmica, biogràfica i didàctica de la traduc-
ció en el marc del segle XXI. 

4.3. Característiques generals del text original 

A l’hora d’escriure, Mozart presenta moltes particularitats a tots els nivells i resulta una 
lectura difícil, fins i tot per a persones de parla alemanya. En aquest apartat es volen ana-
litzar alguns aspectes més concrets de la seva redacció que serviran com a base per a, més 
endavant, desgranar-ne els problemes de traducció a nivell lingüístic i els punts que re-
queriran l’acció del traductor per a apropar el text a la cultura d’arribada. Per a classificar 
aquestes característiques es parlarà de dos nivells: els factors externs al text, que compre-
nen les condicions i els mitjans de l’acció lingüística que s’expressen al text i els factors 
interns del text, és a dir, les característiques estructurals de les relacions internes del text. 
(vid. Doerr, 2005:10) 

4.3.1. Factors externs del text 
El primer que cal tenir en compte en aquest aspecte és el format textual en sí. Al portal del 
Mozarteum s’hi poden trobar els manuscrits originals escanejats, una versió transcrita i 
una versió de lectura. Per a la traducció l’autora es basa en les versions de lectura, tot i que 
no perd de vista la versió transcrita per a consultes puntuals i a l’hora de passar a la revisió 
final.  

Respecte de les condicions específiques de la comunicació hi ha tres aspectes generals que 
cal tenir en compte. Abans cal reflexionar, però, sobre la relació que existeix entre l’autor i 
el receptor de les cartes. El caràcter fraternal entre ambdós es reflecteix en el llenguatge 
que utilitza l’autor i ha de ser un punt de partida a l’hora de traduir. El primer que crida 
l’atenció de la redacció de Mozart és el seu registre profundament col·loquial, tant a nivell 
formal ─amb elisions constants del subjecte de la oració─ com a nivell de contingut, so-
bretot amb les apel·lacions constants i el llenguatge afectuós. Ho trobem especialment en 
els comiats de les cartes: 

„[…] ich küsse meinen liebsten, besten vatter 1000mal die hände, und dich, 
meine liebste schwester, umarme ich von herzen und bin Ewig dein aufrichti-

ger Bruder.“ (Mozart, 1781:2) 

Com ja s’ha comentat anteriorment també s’ha de parar atenció al fet que el llenguatge de 
Mozart queda subjecte directament als alts i baixos de la seva relació amb els seus famili-
ars. En el cas de Nannerl, a partir del moment en què ell es trasllada a Viena definitiva-
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ment, la relació es refreda substancialment. Altrament, i a tall anecdòtic, és molt usual 
trobar deixos d’humor escatològic en tota la correspondència familiar.  

Des d’un punt de vista més pragmàtic existeixen dos grans temes que envolten aquestes 
cartes. Mozart no escriu en alemany estàndard per causes històriques, ja que, si bé ja exis-
teix un estàndard en llengua escrita a l’Àustria dels Habsburg des de 1500 i fins 1750 
aprox. −juntament amb tota la zona catòlica de parla alemanya−, Mozart mai no el posa 
en pràctica en la seva escriptura. Cal tenir en compte que no ens trobem davant d’un text 
destinat a publicar-se, és lògic que Mozart utilitzés la llengua que parlava habitualment 
amb la seva família. La seva escriptura està relacionada estretament amb el dialecte bai-
risch, un dialecte que ocupa gran part de l’actual Àustria i també recull una zona petita del 
sud d’Alemanya. Dins d’aquest dialecte existeixen diferències i és cert que existeix un sub-
dialecte concret de Salzburg, que possiblement sigui el que més es correspon a la redacció 
del compositor.  

El segon tema és evidentment musical. En general, Mozart escriu molt sobre música: des-
criu peces que ha composat i peces que ha escoltat. Critica interpretacions i demana als 
seus interlocutors que li aportin idees noves. Així doncs, no és estrany que ens trobem 
davant d’un corpus terminològic musical molt extens i, no només això, sinó que més enllà 
de conceptes musicals simples, també cal fer una reflexió profunda sobre la història de la 
música, ja que molts d’aquests conceptes que ens descriu Mozart ja no existeixen avui en 
dia. Així doncs, el traductor haurà de dur a terme una recerca molt curosa alhora de trac-
tar els mots musicals. Relacionat amb aquest aspecte és destacable, també, la barreja de 
llengües que utilitza l’autor per a expressar-se. Més enllà d’utilitzar mots italians per a 
definir conceptes –com és habitual en l’argot musical– també tendeix a introduir salutaci-
ons i paraules concretes en francès, així com passatges sencers escrits en italià. Del corpus 
d’estudi i traducció se n’han exclòs les cartes escrites íntegrament en italià, però cal tenir 
un cert coneixement de la llengua i la musicologia per a saber entendre i connectar aquests 
passatges amb els produïts en alemany. 

Finalment, com a últim element dins dels factors externs que tenen influència dins del 
text, s’ha de tenir en compte que en moltes ocasions Mozart fa al·lusió a temes o persones 
que el receptor coneix però que al lector actual li venen de nou i dins el text no se 
n’especifica el context. Al punt següent es tractarà la influència que pot tenir aquest aspec-
te pel que fa a la coherència del text. Sobre aquesta qüestió, és recomanable que el traduc-
tor dugui a terme una cerca curosa de tots aquests elements externs, sobretot noms de 
persones, ja que poden prendre un rol protagonista més endavant i és necessari poder-los 
ubicar en el temps i l’espai. L’autora ha realitzat un recull de noms que apareixen a les 
cartes subjectes a estudi i n’ha especificat la relació amb l’autor i la receptora. 
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4.3.2. Factors interns del text 
Per a parlar sobre el factors interns que intervenen en un text cal mencionar dos conceptes 
fonamentals: la coherència i la cohesió.12 En Mozart, la cohesió es pot dir que és pràctica-
ment nul·la. Sí que hi ha passatges i cartes més ben estructurats que d’altres però en gene-
ral fa un ús molt escàs de connectors i alguns dels que utilitza no quadren gaire dins 
l’estructura textual lògica. Afegida a aquest conflicte encara hi trobem la barreja de llen-
gües que ja s’ha comentat i aquests dos factors afecten severament a la coherència del text. 
En alguns fragments resulta molt difícil discernir on acaba un tema i on en comença un de 
nou. 

„Einen spanlangen habe ich gehabt, weil ich so lang auf eine antwort verge-
bens gewartet habe, ich hatte auch ursache, weil ich deinen brief von 1 en nicht 
empfangen habe. iezt hört der Teusche tölpel auf, und fängt daß welsche Töl-

perl an. Lei è piu franco nella lingua italiana, di quel che mi ho imaginato. 
[...]“ (Mozart, 1770:1) 

Igualment, sí que segueix una estructura bastant cronològica dins de cada carta, tot i que 
la selecció que n’ha fet l’autora salta en el temps i, per tant, aquest aspecte no es veu repre-
sentat amb fidelitat. Com a últim comentari sobre la coherència és remarcable l’al·lusió de 
temes o persones coneguts pel receptor que no s’especifiquen a les cartes. Tenint en comp-
te el fet de trobar-nos davant d’una conversa privada entre dues persones que s’han cone-
gut tota la vida, és evident que hi ha fragments d’informació contextual que es perden i 
això també afecta directament a la coherència del text, ja que segurament, a part de Nan-
nerl, ningú més no el podrà entendre en la seva totalitat. 

Un dels elements pragmàtics més importants, el dialecte, no és l’única característica for-
mal que descriu la redacció de Mozart. Més enllà dels trets dialectals també trobem una 
falta d’adequació a la gramàtica i la ortografia alemanyes de l’època i això causa que ele-
ments com l’ús de les majúscules o la puntuació dificultin la fluïdesa en la lectura. A part 
d’això, hi ha algunes paraules que ni tan sols no es poden definir com a dialectals o locals, 
sinó que Mozart les inventa com si es tractés d’un codi familiar, referències a un element 
comú entre l’autor i el receptor que ningú més és capaç d’entendre. 

                                                        
12 Vegi’s Doerr, 2005:11-13 per a una descripció més extensa de com interactuen la cohesió i la co-
herència en textos originals en alemany. Per exemple ens diu sobre la cohesió: „Nun ist diese Ober-
fläche in Texten immer linearer Natur, wir müssen alles nacheinander sagen oder schreiben, lesen 
und hören, auch wenn es gleichzeitig passiert oder vorhanden ist. Es gibt also etwas unter dieser 
Oberfläche eines Textes, was uns dabei hilft, aus diesem linearen Nacheinander wieder ein mehr-
dimensionales „Bild“ zu machen, eine Vorstellung mit räumlicher Tiefe. Diese Tiefenstruktur ist 
wie eine große Ellipse, die wir beim Lesen wieder auffüllen, wir ergänzen den Text um das, was wir 
erkennen, annehmen oder wissen, weil wir bestimmte Signale erhalten, die Assoziationen auslösen, 
uns an etwas Bestimmtes denken lassen. Bald wissen wir recht gut, was gemeint ist- aber natürlich 
nur dann, wenn der Text die nötigen Signale auch enthält.“ 
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5. Anàlisi de la traducció 
S’han tractat totes les eines prèvies que necessita un traductor per a enfrontar-se a l’obra 
de Mozart. A partir d’aquest apartat, doncs, es procedirà a mencionar i comentar els pro-
blemes que sorgeixin durant el procés de traducció. Cal ésser conscient, però, que tot el 
corpus d’estudi que s’ha fet servir fins ara queda restringit a quatre cartes. Motiu d’això és 
que la redacció de Mozart és molt característica i, per tant, els problemes principals de 
traducció molt concrets i es repeteixen constantment. Per altra banda, l’autora troba molt 
més interessant centrar-se en una part del corpus per a poder-ne analitzar els detalls se-
màntics, gramaticals, sintàctics, culturals, musicals,... L’objectiu d’aquest apartat és que la 
reflexió sobre aquestes quatre cartes ajudi al lector a tenir un esquema dels problemes i els 
mètodes de traducció dels que pot fer ús. 

5.1. Tipus, mètodes i procediments per a la traducció de 

l’obra 

El procés de traducció esdevé una resposta als requisits i limitacions estructurals, és a dir, 
no és res més que la resolució de problemes i la presa de decisions constants al voltant del 
text original i per a optimitzar el text meta, sigui quina sigui la seva funció. Tanmateix, 
també s’ha de concebre com una actuació creativa i estratègica del traductor, que reaccio-
na en diferents situacions i contextos d'acció per a diferents situacions comunicatives. 
Quins enfocaments són adequats per a assolir els objectius? Per a determinar el tipus de 
traducció i els processos que es busquen cal tornar enrere i reprendre el fil de la reflexió 
sobre la funció textual.13 Ja s’ha presentat, llavors, la possibilitat d’enfocar aquest projecte 
de traducció des de dos punts de vista diferents segons el receptor potencial de l’obra i 
l’objectiu que persegueixi. En aquest aspecte, cal parlar de la traducció instrumental ver-
sus la traducció documental. (vid. Nord, 1993). La traducció instrumental té com a objec-
tiu que el receptor no hagi de tenir en compte que el text ja ha estat utilitzat en una altra 
situació de comunicació. Per tant, el traductor ha d’aconseguir ocasionar un efecte mínim 
en el text i adaptar-lo a la cultura i les convencions d’arribada. Altrament, en la traducció 
documental s’explicita que l’acte de comunicació original ha tingut lloc en una cultura 
d’origen diferent i documentada en la traducció.  

La traductora, com ja ha expressat anteriorment, es decanta per a una traducció documen-
tal en aquest projecte, amb la finalitat d’analitzar els referents culturals i aplicar-los al text 
meta de manera explícita i, altrament, per a efectuar un treball no només de traducció sinó 
també d’anàlisi i documentació filològica i humanística la voltant del compositor. Per això, 
                                                        
13 Vegi’s el punt 4.2 Funció textual, pàg. 17. 
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i així reprenent la teoria de Nord sobre els tipus i processos de traducció, l’autora es de-
canta per una traducció filològica, que Carsten Sinner sintetitza així:  

Die philologische Übersetzung dient zur Abbildung von Form und Inhalt des Ausgangs-
textes, um dem Zieltextrezipienten z. B. das Nachvollziehen ausgangssprachlicher und 
ausgangskultureller Denkbewegungen zu ermöglichen. Dieser Typ der Übersetzung ist 
daher oftmals durch viele Anmerkungen und mit Erklärungen versehene Fußnoten 
gekennzeichnet. (Sinner, 2013: 4) 

 

La traducció, doncs, seguirà un mètode semàntic, fidel però sense caure en el mètode de la 
paraula per paraula. D’una banda, la traducció paraula per paraula o frase per frase no 
podria funcionar i suposaria problemes de comprensió i lectura molt importants, però una 
traducció lliure eliminaria molts matisos necessaris per a entendre el context i la mentali-
tat de l’autor. Per tant, convé centrar-se en les estructures establertes i respectar-les –
també perquè cal mantenir els fragments en llengua no alemanya intactes–. Per altra ban-
da, no es descarta fer canvis i correccions en la puntuació. Cal adaptar la forma de la pun-
tuació per tal de donar sentit al text meta segons les convencions de la llengua catalana. 
Més endavant, en el següent apartat es farà una reflexió sobre què cal fer amb alguns mots 
concrets relacionats amb conceptes musicals, històrics o dialectals. 

5.2. Problemes de traducció 

Se’ns fa evident que tractar tots els problemes de traducció en l’obra de Mozart un per un 
és una tasca complicada, no només per la complexitat del text original per se sinó també 
per la manca de coherència entre les cartes. La coherència no afecta solament el contingut, 
també es fa present en l’estil de l’obra. Les primeres cartes, de 1770, comparteixen molt 
poc amb les últimes que envia a principis dels anys vuitanta. Sembla que l’experiència 
aporta certa coherència en la ment de l’autor i la seva redacció es torna més pausada, cor-
recta, sense mescles de llengües sense sentit aparent i amb una suavització del to remar-
cable. Tot i això no perd la seva essència humorística. És per tot això que aquest apartat 
vol ser més una explicació de com es poden definir i classificar els problemes de traducció 
que no pas una enumeració, i s’ordenen en quatre categories segons la naturalesa i el fac-
tor que n’és la causa.  

5.2.1. Problemes de traducció pragmàtics 
Per a cada combinació de llengües, cada text original i cada encàrrec de traducció imagi-
nables, existeixen problemes de traducció concrets relatius a la situació de traducció amb 
el contrast entre l’autor i el receptor, el mitjà en què l’autor trasllada el missatge versus el 
mitjà en què el receptor l’ha de rebre, l’objectiu que persegueix l’autor a l’hora d’escriure 
versus l’objectiu de la traducció i també, per altra banda, la funció de la traducció en sí –
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instrumental, documental, etc. (Nord, 1991:182). El pragmatisme d’aquesta traducció, 
doncs, constitueix un problema primordial. La situació de redacció original del text no té 
res a veure amb la motivació per a la traducció. Si bé Mozart perseguia uns objectius molt 
concrets,14 l’objectiu de la traducció i la seva funció són purament acadèmics, i per tant, la 
perspectiva del procés de traducció ha d’estar enfocada a aquesta finalitat. Això es tradueix 
en una redacció plena d’aclariments i notes del traductor. Si es parlés d’una traducció lite-
rària es podria fer una traducció lliure o fins i tot una adaptació del text original, però en 
aquest cas és necessari ser molt fidel al missatge original i incloure-hi tota la informació 
que pugui ajudar a la comprensió del text. Exemple d’això és el següent fragment: 

„Ruggiero un Ricco principe, inamorato della bradmenta, un Musico, canta un 
poco manzolisch, ed à una bellissima voce forte, [...]“ (Mozart, 1770:1) 

La primera consideració que es pot fer d’aquest fragment és que s’ha de deixar en la llen-
gua original, l’italià. Tanmateix, és necessari reflexionar sobre l’únic mot en alemany –
aparentment– que apareix: ‹manzolisch›. Evidentment, no es tracta d’una paraula recolli-
da dins el lèxic alemany, sinó d’una construcció que fa Mozart per a referir-se a la veu del 
castrato Giovanni Manzuoli. Hom pot deduir que aquest mot vol ser una crítica humorís-
tica del cantant que descriu, però la pregunta rau en com es pot traduir aquest mot sense 
perdre el significat. Si s’enfoca des d’una perspectiva més literària, es pot pensar en una 
construcció artificial en català que contingui el cognom esmentat, però en el cas d’una tra-
ducció documentada, l’objectiu és que el lector rebi tota la informació, i en tant que no és 
possible modificar el missatge de l’autor, la solució passa per una nota del traductor al 
final de la carta. Altrament, tampoc no coincideixen els receptors del text original i el text 
meta, i aquest, és simplement un argument més per a documentar la traducció. Nannerl 
forma part de la vida de Mozart i, per tant, coneix el seu entorn i la seva vida. En una carta 
amb data del 2 d’agost de 1788, Mozart li escriu: 

„[...] Ich möchte gerne daß mir der Haÿdn seine 2 Tutti-Messen, und die 
Graduali so er geschrieben, in Partitur auf eine zeit lehnte; - ich würde sie mit 

allem dank wieder zurück schicken.“ (Mozart, 1788:1) 

La relació entre Mozart i Joseph Haydn entra en joc en aquest fragment de manera ines-
perada ja que no se l’ha mencionat en les cartes anteriors a Nannerl. Per tant, es pot en-
tendre que que la receptora té un coneixement previ de la relació entre ambdós músics. 
Per a una bona traducció documentada és necessari, no només documentar-se sobre la 
naturalesa d’aquesta relació sinó exposar-la als annexos o en una nota explicativa.  

                                                        
14 Vegi’s el punt 4.2 Funció textual, pàg. 17. 
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Dins la situació de traducció també és fonamental situar-se en el temps i l’espai del text 
original. En aquest sentit, la història de la música juga un paper principal, ja que Mozart 
dedica gran part de les seves paraules a la descripció d’òperes, ballets i concerts. Algunes 
de les peces mencionades són relativament conegudes i no requereixen grans explicacions, 
però hi ha algunes peces que s’han perdut en el temps i que és convenient recuperar per a 
poder situar les descripcions que ens en fa l’autor. Aquesta tasca pot arribar a ser molt 
complicada ja que rarament es mencionen els autors de les peces descrites. Hom s’ha de 
guiar per les dates i les ubicacions geogràfiques per a poder trobar la referència de l’obra 
mencionada. Tot i això, l’element més complicat de la traducció en aquest àmbit no és la 
situació de les obres tractades sinó la traducció d’alguns passatges concrets de les descrip-
cions. Més endavant, al punt 5.3.4 es faran algunes consideracions sobre els elements por-
nogràfics en les descripcions de les obres i dels músics. 

Així doncs, per a aclarir amb quins problemes pragmàtics es pot trobar el traductor davant 
d’aquesta obra, es pot dividir aquest apartat en uns punts concrets: primer trobem els cul-
turemes relacionats amb ubicacions geogràfiques. Exemple d’això n’és la carta dedicada a 
l’òpera Il Ruggiero15 on l’autor parla d’un ‹Teusche› i d’un ‹welsche›. Si s’entenen els 
mots en l’actualitat s’està parlant d’un alemany i un belga, però cal tenir en compte que el 
mapa geogràfic actual i el contemporani de Mozart no són iguals i caldria veure a qui es 
refereix l’autor per a poder prendre la decisió correcta. Un dels tipus de problemes més 
abundants es relacionen amb els culturemes relacionats amb la literatura, la cultura popu-
lar, la dansa i la música. Aquests esdevenen l’objecte d’estudi principal de tot el projecte. 
Finalment, s’han de destacar els culturemes referents a la llengua alemanya, és a dir, fra-
ses fetes i expressions típiques de la zona que poden suposar un problema d’equivalència. 
Un exemple d’això queda citat a continuació: 

„[...]wie viel schunpfdichel wird er nicht den selbigen Tag wegen deiner ge-
braucht haben, vor weinen; er wird zwar schon vorher 2 loth weinstein einge-

nomen haben, [...]“ (Mozart, 1770:1) 

‹2 loth weinstein› és un culturema molt específic que es refereix a què el subjecte de 
l’oració ha begut, beu o es disposa a beure molt d’alcohol. Aquesta expressió es comentarà 
a la traducció però s’ha de plantejar com es pot traslladar aquesta informació en una tra-
ducció d’aquestes característiques. La possibilitat per la que l’autora es decanta és la de 
traslladar el culturema amb una expressió equivalent en català i introduir una nota al peu 
de pàgina amb la traducció literal i l’explicació de cada terme.  

                                                        
15 Vegi’s l’apartat 6.1, pàg. 30. 
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5.2.2. Problemes de traducció segons les convencions 
Entre dues cultures hi poden existir problemes de traducció concrets que no es trobin en 
altres combinacions, potser més unides entre sí. Aquest tipus de problemes de traducció 
resulten, sobretot, dels costums, expectatives, normes i convencions comunicatives dicta-
des per la cultura mateixa. (vid. Nord, 1991:182) 

Parlar de convencions dins la redacció d’un home que molts consideren poc convencional 
és arriscat. Com ja s’ha remarcat anteriorment, no és fàcil emmarcar Mozart dins de les 
convencions alemanyes, ja que la seva mentalitat dista molt dels cànons establerts. Hom 
espera d’una correspondència en alemany una cohesió i una estructura determinades que 
es poden entreveure fàcilment en les grans correspondències publicades. No obstant això, 
Mozart presenta problemes seriosos alhora de seguir un fil argumental concret, les seves 
narracions són desorganitzades i poc clares. Fins i tot es pot dir que no segueix les conven-
cions alemanyes d’ús de la puntuació i les pauses. Per tant, parlar d’una comparació entre 
textos convencionals en llengua alemanya i en llengua catalana resulta desafortunat en 
aquest cas. Sí que es pot reflexionar, però, sobre la formulació d’algunes frases, que en 
català no són idiomàtiques i que en alemany, si bé no són habituals, es poden considerar 
gramaticals i correctes. Un exemple clar d’aquest fenomen és l’ús dels guions llargs per a 
introduir explicacions al discurs.  

„lebe wohl, liebe Schwester, und schreibe mir Ja oft – wenn ich dir nicht allzeit 
ordentlich antworte, So schreibe es keiner Nachlässigkeit, sondern blos mei-
nen vielen geschäften zu. –– adieu. – ich umarme dich vom Herzen und bin 

Ewig“ (Mozart, 1787:1) 

Cal destacar que l’ús en alemany d’aquest símbol és incorrecte, però la funció que té dins 
el fragment sí que té una base fonamentada. En català, però, l’ús del guió llarg queda molt 
més restringit i en casos com aquest és preferible eliminar-lo en favor d’un punt i seguit o 
una coma. Altrament i dins del mateix fragment es pot veure clarament l’ús de les majús-
cules que fa l’autor, totalment aleatori. El parer de l’autora és que tots aquests errors no 
s’han de veure traduïts al text final, ja que no aporten cap significat al missatge i són pro-
ducte d’una època, un entorn i una funció textual que no afecten l’objectiu ni la funció de 
la traducció en cap cas. 

5.2.3. Problemes de traducció específics de les llengües de 
treball 

Les diferencies estructurals de les llengües, sobretot en l’àmbit de lèxic i sintaxi, confor-
men, per sí mateixes, un problema de traducció que es veu agreujat en les combinacions 
lingüístiques més llunyanes. Aquest tipus de problemes de traducció, hom se’ls espera en 
qualsevol text dins la mateixa combinació lingüística –la direcció, en aquest cas, és indife-
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rent (Nord, 1991:182). En el cas de l’alemany combinat amb el català o el castellà, podem 
fer una primera aproximació a aquests problemes si ens fixem en la sintaxi. Les oracions 
alemanyes, per tradició, tendeixen a enllaçar-se més que no pas les catalanes, i això es deu, 
en part, a l’ús sintàctic que es fa de la puntuació, i és que les comes no marquen solament 
pauses en el discurs sinó que també s’introdueixen a l’inici de cada frase subordinada. En 
el cas concret de Mozart no podem aplicar aquesta norma ja que la seva escriptura, com 
s’ha comentat anteriorment, no segueix la gramàtica alemanya estàndard. Així doncs, en 
aquest punt es planteja un problema de traducció que va més enllà de la diferència entre la 
llengua alemanya i la llengua catalana. L’autor escriu –per a entendre-ho d’alguna mane-
ra– amb un ritme molt melòdic. Fa ús de la puntuació merament per a introduir pauses en 
el text, però no té en compte els límits de les oracions ni la sintaxi. També s’ha de tenir en 
compte dins d’aquest fragment, l’ús del dialecte bairisch que per tota la zona d’Àustria i 
sud d’Alemanya que caracteritza el text tractat amb mots com ‹busseln› per fer referència 
als petons.  

Així mateix, tampoc no es pot afirmar que la única correlació lingüística sigui entre 
l’alemany dialectal i el català, sinó que dins el text s’hi introdueixen fragments en italià –
amb una correcció lingüística deficient– i algunes locucions en francès. Si bé aquests 
fragments no han de ser traduïts en aquest projecte, és interessant veure com interaccio-
nen les tres llengües dins el text, ja que minven la cohesió del text i en alguns fragments 
concrets fins i tot afecten la coherència: 

„Leone, soll die bradamenta heÿraten, reichischime est, ob er aber ausser dem 
Theatro reichist, das weis ich nicht, fà una Donna, la moglie di afferi, à una 
bellissima voce, ma c’è tanto sussuro nell theatro, che non si sente niente.“ 

(Mozart, 1770:1) 

Per a tractar aquests fragments, l’autora es decanta per a una traducció tan literal com 
sigui possible tenint en compte que cal respectar el ritme del relat i ser fidel al text original 
sense intentar introduir interpretacions personals a les paraules de l’autor. A tall 
d’anècdota, si s’observa el fragment citat, hom es pot adonar que Mozart no només barreja 
llengües dins d’un mateix fil argumental sinó que també crea expressions pròpies amb les 
llengües que coneix, en aquest cas ens referim a l’aclariment reichischime est, que pretén 
ser un superlatiu llatí amb la base lèxica alemanya.  

Dins el mateix punt també hi pot entrar la reflexió sobre els mots musicals que s’ha tractat 
anteriorment.16 La disciplina de la musicologia sempre ha fet un ús extensiu dels mots 
italians per a determinar conceptes concrets, però existeixen una sèrie de conceptes que 
tradicionalment s’han traduït, com per exemple els instruments, ja que l’argot musical es 

                                                        
16 Vegi’s el punt 5.2.1 Problemes de traducció pragmàtics, pàg. 23. 
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restringeix d’una manera particular i els noms més comuns han de ser recognoscibles per 
a tot el públic. Tanmateix, es pot trobar el cas que les traduccions d’aquests mots siguin 
sinònims parcials. En el cas de l’alemany trobem, per exemple, la paraula ‹Klavier›. Actu-
alment aquesta paraula no amaga secrets, ja que es tradueix per piano –en el benentès que 
ens referim a l’instrument designat amb aquest nom, i no al concepte italià que descriu 
una dinàmica de volum del so.– En una traducció com la subjecta a estudi, però, aquesta 
consideració no té validesa ja que aquest instrument no existeix. Així doncs, cal preguntar-
se a quin instrument es refereix Mozart quan parla del Klavier. Per a respondre aquesta 
qüestió cal introduir-se en el món de la història de la música i tenir en compte tots els an-
tecessors del piano actual. Mozart aprèn i fa ús del clavecí (o clavicèmbal) i el clavicordi 
per a les seves composicions fins l’auge del forte-piano. El problema rau en què tots 
aquests mots, en alemany, queden reduïts a un: ‹Klavier›. Per a aquest problema en con-
cret, la solució més raonable és trobar un substantiu generalitzador que aglutini tots els 
instruments de corda polsada i percudida amb teclat. Dins d’aquest mateix àmbit, també 
es troben les paraules que Mozart inventa per a descriure la música. Exemple d’això n’és el 
mot ‹manzolisch› (Mozart 1770:1).17 

5.2.4. Problemes de traducció específics de l’obra 
Els problemes específics d’una obra marquen el text independentment de a quina llengua 
s’hagi de traduir. No tots els textos originals plantegen els mateixos problemes de traduc-
ció, tot i que sí que hi ha tipus de textos que presenten problemes comuns. (Nord, 
1991:182) En el cas de la correspondència de Mozart, es podria afirmar que el problema no 
és tant l’obra o el tipus d’obra sinó l’autor. Al llarg de tot el treball han anat sorgint molts 
aspectes relacionats amb la psicologia i el bagatge de l’autor que s’han entès com proble-
mes de traducció potencials. En aquest punt tractarem aquests problemes amb més con-
creció.  

Tal com ens diu Nord a la seva obra Textanalyse und Übersetzung (1991) trobem alguns 
tipus de text que presenten problemes concrets. En el cas que ens ocupa, les correspon-
dències presenten una varietat de funcions i d’informacions molt amplia i cal tenir-les en 
compte. Com ja s’ha mencionat anteriorment, la relació entre Mozart i Nannerl és única i 
molt complexa, per tant, per a traslladar les seves paraules al text meta és necessari fer 
una cerca curosa de tots els elements que intercedeixen en la conversa i poden complicar 
la comprensió. Un exemple d’això el trobem en el següent fragment: 

„Aber eins verdrüst mich, das du den h: v: Mölk so unendlich seüfzen und lei-
den hast lassen, und das du mit ihm nicht schlittengefahren bist, damit er dich 
hätte umgeschmiessen könen: wie viel schnupfdichtel wird er nicht den selbi-

                                                        
17 Vegi’s l’apartat 5.2.1 Problemes de traducció pragmàtics, pàg. 23. 
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gen Tag wegen deiner gebraucht haben, vor weinen; er wird zwar schon vor-
her 2 loth weinstein eingenommen haben, die ihm die grausame unreinikeit 

seinses leibs, die er besitzt, ausgetrieben wird haben.“ (Mozart, 1770:1) 

Per a poder traduir correctament aquest fragment, el primer que hom necessita és infor-
mació sobre Herr von Mölk. Després d’una cerca ràpida, hom pot saber que Mozart es 
refereix a Albert von Mölk, fill de Franz Felix von Mölk, canceller de la cort vienesa i amic 
de la família. Albert von Mölk era un gran admirador de Nannerl i amic íntim de Wolf-
gang. 

Altrament, el mateix fragment presenta un altre problema de traducció molt més complex. 
La relació entre els germans sembla tenir un contingut molt sexual, i no només això, Wolf-
gang tendeix a fer ús de jocs de paraules i dobles sentits amb contingut sexual amb bas-
tants membres de la seva família. Paraules com ‹umgeschmiessen› o ‹schnupfdichtel› en 
són un exemple clar. El context de la carta parla d’una excursió de Nannerl a la neu i de 
com passeja en trineu. Dins d’aquest context es pot entendre aquest terme de manera in-
nocent, fent referència a jocs i activitats físiques. Tot i això, la repetició de missatges 
subliminals durant tota la redacció deixa poc marge a una ment innocent. En aquest sen-
tit, cal fer una reflexió sobre com cal tractar aquests mots. Sobre aquest tema és interes-
sant llegir crítiques i articles d’opinió publicats a posteriori. Per exemple, l’escriptor i ci-
neasta austríac Kurt Palm va escriure un article per la pàgina en línia derStandard.at sobre 
el concepte leiffige gurgel que Mozart utilitza més d’una vegada, apel·lant el seu sentit de 
l’humor, fins i tot quan estava enfadat per la mala praxis d’algun músic. Kurt Palm escriu 
sobre aquest tema:  

„Auch wenn sich Mozart über gewisse Unarten von Sängerinnen und Sängern häufig är-
gerte, bemühte er sich stets, seinen Humor nicht zu verlieren. Als er z. B. während der 
Proben zur Uraufführung des Idomeneo feststellen musste, dass der Sänger der Ti-
telpartie, Anton Raaff, so sehr »auf den Alten schlendrian versessen ist, das man blut 
dabey schwitzen möchte«, resümierte er: »er liebt die geschnittenen Nudeln zu sehr.« 
Damit wollte Mozart zum Ausdruck bringen, dass Raaff keine große Lust hatte, Neues 
auszuprobieren und lieber auf Altbewährtes setzte.“ (Palm, 2007:42) 
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6. Traducció 
En aquest últim apartat es presentaran fragments de les traduccions formulades per a la 
justificació de tot el projecte i l’anàlisi. Els fragments escollits es presentaran breument 
amb una explicació de per què s’han escollit i en què s’ha de fixar el lector a l’hora de trac-
tar-los. Seguidament es mostrarà la proposta de traducció. Als annexos s’ajunta la versió 
transcrita i el manuscrit de totes les cartes tractades.  
 

6.1. Fragment: Il Ruggiero. Verona, 7 de gener de 1770 

Possiblement aquesta sigui la carta més complicada de tot el recull que s’ha presentat al 
projecte. Per tant, es presenta la totalitat del text per a demostrar la complexitat de la re-
dacció de Mozart. En aquest text és interessant fixar-se com interactuen la llengua alema-
nya i la llengua italiana, el canvi aparentment aleatori entre elles. Per altra banda també és 
interessant plantejar el problema de la cohesió i la coherència textuals que s’han tractat 
anteriorment. És fascinant com en un sol paràgraf l’autor fa tants canvis de fil argumental. 
Altrament, cal veure com apareixen les primeres referències sexuals, ja en aquest primer 
escrit. 

 
Verona il sette 

1770 di Jenuario 
 
Estimadíssima germana. 
La manca de resposta per part teva m’ha mantingut en una tensió molt rígida18 durant 
molt de temps. També n’he tingut motius, ja que no vaig rebre la teva carta en un primer 
moment. Ara ha acabat l’alemany pallús i comença l’altre estruç belga19. Lei è piu franco 
nella lingua italiana, di quel che mi hò imaginato. Lei mi Dica la cagione, perché lei non 
fù nella Comedia che anno giocati i cavalieri? adesso sentiamo sempre opere: che è Titu-
lata: il Ruggiero. Oronte il padre di bradamento è un prencipe, (fa il sig: afferi) un bravo 
cantante, un paritono, ma (forçat quan brama fent falset, però no tant com el Tibaldi de 
Viena.) Bradamenta, figlia d’oronte, inamorata di Ruggiero, ma, (s’ha de casar amb el 
leone tot i que no se l’estima gens.) fa, una povera baronessa, che hà avuto una gran dis-
gratia, mà non so chè Recità (que interpreta un estranger, però ara no em ve al cap el seu 
nom) hà una voce passabile, e la Statura non sarebbe male, ma distona come il Diabolo. 
Ruggiero un Ricco principe, inamorato della bradamenta, un Musico, canta un poco me-

                                                        
18 N. del T. Original: ‹spannenlang›. S’interpreta aquesta paraula com una primera referencia se-
xual. 
19 N. del T. Original: ‹welsche›.  
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lanzòlic20, ed à una bellissima voce forte, ed è già Vecchio, hà cinquanta cinque anni, ed à 
una gola corrent21. Leone, s’ha de casar amb bradamenta, riquissima est, si ell és ric fora 
del Theatro és una informació que desconec, fà una Donna, la moglie di aferi, à una be-
llissima voce, ma c’è tanto sussuro nell theatro, che non si sente niente. Irene, fa una so-
rella di Lolli, del gran violinisto, che abbiamo sentito a Vienna. à una voce ensumada22, e 
canta sempre gairebé un temps tardi, ò troppo à buon ora. Ganno fa, un signor, che non 
so come egli si chiama, è la prima volta che lui Recita. Entre cada acte hi ha un balet: hi 
ha un gran ballarí, que du per nom: Monsieur Ruesler és un fal·laç i balla molt bé, quan 
vam anar a l’opera l’últim cop (no ben bé l’últim cop), vam deixar pujar el Mr. Ruesler al 
nostre balco, (ja que teniem el balco del Marquis de Carlotti lliure, i ja que en teniem la 
clau) i vam xerrar amb ell: apropos. T’he d’explicar tot allò de la Mascara, i el que és més 
comots, quan hom du l’antifaç sobre el barret i té el privilegium de no haver-se’l de treure, 
quan algú em saluda, i mai no es refereixen a mí pel meu nom, sinó que sempre: servitore 
umilissimo, giora Mascara. Cospeto di Baco23, és excitant.24 El més rar, però, és això: que 
entre les set i dos quarts de vuit ja ens n’anem al llit: se lei indovinasse questo, io dirò cer-
tamente, che lei sia, la Madre di tutti indovini. 
Besa-li la mà a la mare de part meva, i a tu es beso mil vegades, i et prometo que sempre 
romandré el teu germà franc i lleial. portez vous bien, et aimez moi toujours. 
 

Wolfgang Mozart manu propria. 
 

Et beso a tu i a la Mamma mil vegades. Si busques el Concert a la Spartitur que ens vam 
endur, les trobaràs al meu calaix, entremig de les Synfonien.  
et recomano el Clavier. 

6.2. Fragment: Herr von Mölk. Milà, 26 de gener de 1770 

En aquesta ocasió no es presenta la totalitat de la carta sinó un fragment. Essencialment, 
el que crida l’atenció d’aquest fragment és el contingut sexual tan elevat que presenta en 
les primeres línies –si tenim en compte que la que es mostra és una relació fraternal i no 
una d’amorosa–. Més avall en el segon paràgraf, però, la temàtica canvia totalment i po-

                                                        
20 N. del T. Original: ‹manzolisch›, referent al castrato Giovanni Manzuoli. Mozart vol fer un com-
paració entre ambdues veus. 
21 N. del T. Es pot interpretar de manera sexual ja que l’elecció de paraules Mozart no és la habitual. 
Parla de gola i no de veu. 
22 N. del T. Original: ‹schnofelte›. Es desprèn de la interpretació del text que vol descriure la veu 
com a nasal. 
23 N. del T. Similar a Corpo di Bacco. Es tracta d’una apel·lació equivalent a Valgue’m Déu en català. 
24 N. del T. Original: ‹daß sprizt›. Per context, el significat és de consideració positiva. Tot i això 
l’original té una connotació sexual que al text meta no es pot traduir. Per això la traductora ha deci-
dit fer una adaptació dinàmica. 
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dem observar un augment considerable de terminologia musical. La puntuació s’ha vist 
alterada per a aconseguir un text meta lògic i cohesionat. També és remarcable l’última 
frase del fragment, on hi apareix un punt humorístic molt característic de la seva redacció. 

 

Em provoca una alegria immensa al cor que gaudissis tant del teu passeig en trineu, i et 
desitjo mil oportunitats més per al gaudi, per a què puguis passar una vida tan divertida 
com vulguis. Si bé és cert que hi ha una cosa que em disgusta, i és que hagis deixat sospirar 
i patir tant de temps a Herr von Mölk25, i que no hagis anat a passejar en trineu amb ell 

per a què et podés abatre26 sobre la neu. Quants mocadors ha d’haver necessitat aquest dia 
pensant en tu, per a plorar; segurament anava ben calent d’orelles27 per a treure’s les im-

pureses cruels del cos. No tinc més novetats a part de la mort de Herr setciències28, el poe-
ta que ha mort a Leipzig, i des que ha mort no ha fet més poemes. Precisament, quan he 
començat a escriure aquesta carta acabava una aria del Demetrio que fa així: 

 

 Misero Tu non sei: 

 Tu spieghi il Tuo Dolore; 

 se non destí amore; 

 Ritrovi almen pietà. 

 

 Misera ben so io 

 che nel segretto laccio 

 amo, non spero e taccio 

 e l’idol mio nol sà.   

 

L’opera a Mantua ha estat bonica, han fet el Demetrio, la prima Dona canta bé, però fluix, 
i si hom no la veiés agiren29, sinó solament cantar, hom pensaria que no canta, que no pot 
obrir la boca i que per tant simplement ho ploriqueja tot, que per altra banda no ens supo-
sa sentir res de nou, a nosaltres. La seconda Dona té una aparença similar a un granader, 
                                                        
25 N. del T. Probablement Franz von Mölk. 
26 N. del T. Original: ‹umschmeissen›. Referència sexual. 
27 N. del T. Original: […] er wird zwar schon vorher 2 loth weinstein eingenommen haben […]. (lit. 
ja abans s’havia pres un parell de mesures de tàrtar.) Cal aclarir que els ‹2 Loth› són una mesura 
prèvia a la instauració del gram. Un Loth equival a 17,5gr., a Àustria concretament equival a 1/32 
d’una lliura. El significat que es desprèn d’aquesta frase és, doncs, que Herr von Mölk havia begut 
molt. 
28 N. del T. Christian Fürchtegott Gellert. Mozart fa servir un joc de paraules ja que l’original –
gelehrt– i el cognom del poeta sonen molt similar. 
29 N. del T. Actuar 
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també té la veu potent i realment no canta gens malament, fins que agieret30 per primer 

cop. Il primo uomo, il musico, té un cant bonic però una veu irregular. Es diu Casselli.31 Il 
Secondo uomo ja és vell i a mi no m’agrada. Es fa dir... Tenor. Un es diu Otini, que no can-
ta malament però bastant pesat, com tots els Tenore italians, i és un molt bon amic. De 
l’altre no en conec el nom, encara és jove, però no té gaire res d’especial. Primo ballerino: 
bé. Prima ballarina: bé i es diu que no tenia pinta de gos, però no l’he vista d’aprop. Els 
altres, però, com la resta. Hi havia un Crudescer32 que salta bé però no escriu com jo: tal 
com pixen les truges. 

6.3. Fragment: Mort del pare. Viena, 16 de juny de 1787 

Aquest fragment no presenta gaire dificultat a nivell formal però és interessant veure com 
Mozart es refereix a la seva germana i els sentiments que professa per a ella. Formalment, 
però, es pot parlar de la puntuació com a problema principal del fragment. Si es compara 
l’original amb la traducció és senzill de veure que s’ha alterat, també aquí. Només s’han 
mantingut uns guions llargs per a introduir una apel·lació.  

 

 Viena, 16 de juny de 1787 

A la meva germana més estimada! 

No m’ha sorprès gens que no m’hagis donat tu mateixa la notícia, trista i inesperada, de la 
mort del nostre pare. Crec que me’n puc imaginar el per què. –Que Déu el tingui en la seva 
Glòria!– Estigues segura, estimada meva, que si desitgessis un bon germà, que t’estimés i 
que et protegís, segur que el trobaries a cada moment en mi. Germana meva, la que més 
estimo! Si encara estiguessis desatesa no ho dubtaria ni un moment. Tal com he pensat i 
dit mil vegades, t’ho deixaria tot; però com que, per dir-ho d’alguna manera, no et trobes 
en necessitat, i en canvi jo ho puc aprofitar, doncs prenc la responsabilitat de centrar-me 
en la meva dona i el meu fill. 

6.4. Fragment: L’Emperador. Viena, 19 de desembre de 1787 

La carta més recent que s’ha traduït en aquest projecte és una de les més senzilles, potser 
pel fet que la redacció de Mozart es va regularitzant al llarg de la seva vida i que en aquesta 
carta en concret no s’hi presenta una temàtica especialment controvertida. Sí que és in-
teressant veure’n el format, ja que el destinatari queda escrit al vers del full i, pet tant, en-
tenem que va ser una carta enviada sense sobre. 

                                                        
30 N. del T. Vegi’s la nota anterior. 
31 N. del T. Probablement Vicenzo Casselli. 
32 N. del T. Probablement es refereix a un ballarí grotesc.  
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Viena, 19 de desembre de 1787 

 Estimadíssima germana! 

T’imploro que em perdonis que no t’hagi donat resposta durant tant de temps. – Suposo 
que ja saps que vaig escriure el Don Juan a Praga, i amb tota l’aclamació possible – però 
potser no saps que ara Sa Majestat l’Emperador m’ha pres entre el seu servei. – Estic con-
vençut que aquesta notícia et serà molt benvinguda. – Et demano que m’enviïs tan ràpid 
com puguis el carruatge amb les meves partitures; – la música nova que tingui a veure 
amb mi per a piano, així que només et demano que m’enviïs la themata de les peces que ja 
et vaig enviar des de Viena, anota-les i envia-me-les, així no t’hauré d’enviar res per dupli-
cat, – d’aquesta manera estaràs igualment atesa. – 

Que et vagi bé, estimada germana, i escriu-me sovint. Si no et responc sempre de manera 
ordenada no es deurà a cap descuit, sinó purament a què estic molt ocupat. Adieu. 
T’abraço des del cor i seré eternament 

 

 

 

 

 

[Destinatari, pàgina 2] 

 

À  

Madame 

Madame Marie Anne de Sonnenburg. Née Mozart. 

Par Salzbourg à 

St. Gilgen.

P.S.: de part de la meva dona, a qui li 
queden poques hores per donar a 
llum, mil petons. De part de tots dos al 
teu estimat home, li desitgem tot el 
que és imaginable! 

 

el teu germà sincer que t’estima 

W. A. Mozart manu propria 



Júlia Soler Villegas (2016-17): Cartes a Nannerl 35 

 
	  

7. Conclusions 
Començava aquest projecte amb les paraules: “L’excel·lència de Mozart ja no és un debat 
actual. La seva transcendència dins el món musical és una veritat que avui en dia ningú no 
s’atreveix a dubtar.” La seva persona queda a l’ombra de l’obra tan extensa que ens ha dei-
xat i, sobretot, a l’ombra de les llegendes que l’imaginari col·lectiu ja creat al seu voltant. 
Per aquest motiu existeixen nombrosos estudis que intenten aclarir quina era la realitat 
humana del compositor. Tal com ja s’ha exposat durant el projecte, la seva correspondèn-
cia amb amics i familiars esdevé una font d’informació de primera mà primordial per a 
qualsevol projecte d’estudi sobre aquest tema. 

La correspondència en sí mateixa és un tipus de text molt especial. Permet al lector i al 
traductor de conèixer l’autor des d’un punt de vista molt íntim, ja que és en aquests textos 
on el protagonisme no és enlloc més que a la seva persona i presenta la vessant més per-
sonal de sí mateix, la més compromesa. En aquest sentit, també es pot afirmar que la cor-
respondència és, dins dels textos de caràcter humanístic, un dels més complicats, preci-
sament per aquesta intimitat que trenca els límits i els cànons de les narracions 
plantejades amb un fi estilístic o didàctic. A través d’una correspondència hom coneix 
l’autor, les seves preocupacions, els seus sentiments, la manera que té de relacionar-se 
amb el seu entorn, i és per això que són produccions que cal tractar amb un respecte i un 
tacte major. La seva complexitat, però, no acaba en la rellevància del text, sinó que esdevé 
molt més gran si es té en compte que la seva funció no és estilística, i per tant no perse-
gueix l’objectiu de ser compresa per un públic ampli, sinó que es regeix per unes estructu-
res i unes referències molt concretes i pensades per a ser enteses per un nombre reduït de 
persones. Altrament, a la introducció d’aquest projecte ja es mencionava la importància de 
Mozart dins la cultura occidental. Si una correspondència ja presenta una responsabilitat 
especial, si es parla d’un dels compositors més prolífics, aclamats i polèmics de la història, 
el traductor es veu empès a una tasca titànica per tots els aspectes mencionats anterior-
ment i que aquí queden sintetitzats.  

Se’ns fa evident que per a començar qualsevol traducció és necessària la documentació i la 
investigació; tot i això, en aquest cas existeixen una sèrie de factors que n’accentuen la 
urgència. Essencialment es pot constatar que per a una traducció acurada, sobretot dels 
referents culturals, i és que és difícil comprendre la situació econòmica que descriu Mozart 
sense llegir sobre el Josefisme o els enfrontaments de l’Imperi Austrohongarès contra els 
Otomans. És per això que la primera part del projecte s’ha dedicat a contextualitzar el cor-
pus d’estudi dins el marc cultural i social en què va ser produït. Aquest coneixement ser-
veix de guia i base per a prendre qualsevol decisió a l’hora de traduir. La vida de Mozart, si 
bé és breu, commou per l’activitat musical, acadèmica i social que la caracteritza. 
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S’envolta, des de ben petit, de les grans figures europees del moment: prínceps, empera-
dors, aristocràcia,... Passa de ser un nen prodigi que tothom vol veure en acció a ser un 
mercenari de la bellesa i l’art. Tanmateix, mai no se li reconeix econòmicament el seu valor 
com a professional de manera justa i passa per èpoques molt dures que no només el com-
prometen a ell, sinó a la seva família i amics. Tot i aquest entorn desavinent, les seves car-
tes a Nannerl transmeten un amor i una dedicació que compungeixen el lector. Tot i això, 
també és remarcable el grau humorístic que utilitza, tan en referències escatològiques com 
pornogràfiques. Tots aquests elements creen un teixit textual molt delicat, així com també 
ho fan els esdeveniments que ocorren a la família al llarg dels anys, que influeixen en el 
tracte entre els germans.  

Tanmateix, tot i aquest coneixement previ, resulta molt difícil entendre a Mozart. Aquesta 
afirmació s’explica a sí mateixa en aquest projecte. Gramaticalment, el compositor tenia a 
mà l’Oberdeutsche Schreibsprache que l’Imperi va establir com estàndard al voltant del 
1500. De totes maneres no es pot afirmar que Mozart faci servir aquesta guia, ni aquesta ni 
cap altra. És cert, però, que la època més caòtica a nivell de redacció és el període d’estudis 
a Itàlia. Més endavant es desprèn més maduresa dels textos que ens han arribat. Aquestes 
consideracions pertanyen al segon apartat d’aquest projecte. En aquest fragment s’hi pot 
trobar un anàlisi de problemes que sorgeixen del text original i del procés de traducció. De 
tots aquests problemes cal remarcar la complexitat en la redacció pròpia de l’autor. Més 
enllà dels conflictes que tendeixen a sorgir per referents culturals, entre les llengües de 
treball o les convencions pròpies de la llengua original, és notable que la redacció de Mo-
zart no presenta cohesió, si més no els primers anys a Itàlia. Enfrontar-se a un text redac-
tat en dues llengües i que en cap de les quals no se segueix la gramàtica estandarditzada 
pot causar conflictes greus de comprensió i el traductor necessita prendre decisions cons-
tants sobre correcció, puntuació i equivalències de lèxic. Part de la motivació d’aquest pro-
jecte ha estat, doncs, obrir un espai de reflexió sobre la bona praxis de la traducció davant 
d’aquest escenari. Com a conclusió es pot afirmar que no existeix una resposta correcta i 
queda a mans del professional, amb un anàlisi de les funcions i els objectius de traducció, 
prendre les decisions pertinents. En aquest cas, l’autora ha optat per a intentar mantenir 
tan com fos possible l’original, ja que una traducció acadèmica que està destinada a 
l’estudi no accepta variacions estilístiques ni equivalències dinàmiques. Tot i això, sí que 
s’ha modificat lleugerament la redacció en moments en què la comprensió del text es veia 
directament afectada pel mal ús dels signes de puntuació. Aquestes i moltes altes qüesti-
ons, com l’ús de mots inventats com a referents culturals, la menció de personatges reco-
neguts per la història, etc., queden reflectides en aquest treball juntament amb la proposta 
de traducció pertinent. La traducció serveix, altrament, com a justificació de totes les re-
flexions i les justificacions que s’han esmentat i desenvolupat durant el transcurs del pro-
cés d’anàlisi, reflexió i traducció. 
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Evidentment, aquest projecte no és un punt i final ni una veritat absoluta sobre els mèto-
des de traducció per a enfrontar-se a Mozart. L’autora l’ha concebut com un primer pas 
per a una reflexió molt més extensa que, juntament amb molts estudis que ja s’han realit-
zat sobre aquest tema, poden proporcionar eines de treball i punts de suport a l’hora de 
produir un text meta amb garanties de qualitat per a ésser publicat. Finalment, l’autora 
apel·la tots aquells traductors interessats en aquest tema a seguir la recerca que s’ha co-
mençat per a poder aclarir una mica més la gran incògnita que presenta Wolfgang Ama-
deus Mozart, la seva personalitat, i per a establir les bases de la influència d’aquest caràc-
ter en la seva obra, que ja ha passat a la memòria col·lectiva mundial com una de les grans 
aportacions a la cultura i a les arts de la civilització.  

 
 
 
 
 
 

[12.677 paraules (bibliografia i annexos a banda)] 
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9.2. Transcripcions de les cartes traduïdes 

 

[S.	  1]	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verona	  il	  sette	  
1770	  di	  Jenuario	  

Allerliebste	  schwester.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Einen	  spanlangen	  habe	  ich	  gehabt,	  weil	  ich	  so	  lang	  auf	  eine	  antwort	  verge=	  
bens	  gewartet	  habe,	  ich	  hatte	  auch	  ursache,	  weil	  ich	  deinen	  brief	  von	  1	  ten	  
nicht	  empfangen	  habe.	  iezt	  hört	  der	  Teusche	  tölpel	  auf,	  und	  fängt	  
daß	  welsche	  Tölperl	  an.	  Lei	  è	  piu	  franco	  nella	  lingua	  italiana,	  di	  quel	  
che	  mi	  hò	  imaginato.	  lei	  mi	  Dica	  la	  cagione,	  perchè	  lei	  non	  fù	  
nella	  Comedia	  che	  ano	  giocati	  i	  cavalieri?	  adesso	  sentiamo	  sempre	  
opere:	  che	  è	  Titulata:	  il	  Ruggiero.	  Oronte	  il	  padre	  
di	  bradamento	  è	  un	  prencipe,	  (fà	  il	  sig:	  afferi)	  un	  bravo	  cantante,	  un	  
paritono,	  ma	  (gezwungen,	  wen	  er	  in	  falset	  hinauf	  gigezt,	  aber	  doch	  
nicht	  so	  sehr,	  wie	  der	  Tibaldi	  zu	  Wienn.)	  Bradamenta,	  figlia	  d'oronte,	  
inamorata	  di	  Ruggiero,	  ma,	  (sie	  soll	  den	  leone	  heÿrahten,	  sie	  will	  
ihn	  aber	  nicht.)	  fà,	  una	  povera	  baronessa,	  che	  hà	  avuto	  una	  
gran	  disgratia,	  mà	  non	  sò	  chè	  Recità	  (unter	  einem	  fremden	  nam,	  
ich	  weis	  aber	  den	  namen	  nicht)	  hà	  una	  voce	  passabile,	  e	  la	  Statura	  
non	  sarebbe	  male,	  ma	  distona	  come	  il	  Diabolo.	  Ruggiero	  un	  Ricco	  
principe,	  inamorato	  della	  bradamenta,	  un	  Musico,	  canta	  
un	  poco	  manzolisch,	  ed	  à	  una	  bellissima	  voce	  forte,	  ed	  è	  gia	  
Vecchio,	  hà	  cinquanta	  cinque	  ani,	  ed	  à	  una	  leiffige	  gurgel.	  
Leone,	  soll	  die	  bradamenta	  heÿrathen,	  reichischime	  est,	  ob	  er	  
aber	  ausser	  dem	  Theatro	  reichist,	  das	  weis	  ich	  nicht,	  fà	  una	  Dona,	  la	  
moglie	  di	  afferi,	  à	  una	  bellissima	  voce,	  ma	  c'è	  tanto	  sussu=	  
ro	  nell	  theatro,	  che	  non	  si	  sente	  niente.	  Irene,	  fà	  una	  
sorella	  di	  Lolli,	  del	  gran	  violinisto,	  che	  abbiamo	  sentito	  à	  Viena.	  
à	  una	  schnoffelte	  voce,	  e	  canta	  sempre	  um	  ein	  vierteil	  zu	  
tardi,	  ò	  troppo	  à	  buon	  ora.	  Gano	  fà,	  un	  signor,	  che	  non	  sò	  
come	  egli	  si	  chiama,	  è	  la	  prima	  volta	  che	  lui	  Recita.	  zwischen	  
einem	  Jedem	  act	  ist	  ein	  balet:	  es	  ist	  ein	  braver	  Tanzer	  da,	  
der	  sich	  nenet:	  Monsieur	  Ruesler	  er	  ist	  ein	  teüscher,	  und	  



Júlia Soler Villegas (2016-17): Cartes a Nannerl 43 

 
	  

tanzt	  recht	  brav,	  als	  wir	  daß	  lezte	  mahl	  (aber	  nicht	  gar	  daß	  
lezte	  mahl,)	  in	  der	  opera	  waren,	  haben	  wir	  den	  M:r	  Ruesler	  
in	  unserem	  balco	  herauf	  komen	  lassen,	  (dan	  wir	  haben	  den	  
balco	  des	  Marquis	  de	  Carlotti	  freÿ,	  dan	  wir	  haben	  den	  schlüssel	  
darzu)	  und	  mit	  ihm	  geredet:	  apropos:	  alles	  in	  der	  Mascara	  
iezt,	  und	  was	  daß	  comots	  ist,	  wen	  man	  seine	  larve	  auf	  den	  
hut	  hat,	  und	  hat	  das	  privelegium,	  den	  hut	  nicht	  abzuziehen,	  
wen	  einer	  mich	  grüst,	  und	  nimer	  beÿm	  namen	  nenen,	  sondern	  
allzeit:	  servitore	  umilissimo,	  giora	  Mascara.	  Cospeto	  di	  
Baco,	  daß	  sprizt:	  was	  aber	  das	  rariste	  ist,	  ist	  dieses:	  das	  wir	  um	  
7ben	  uhr	  gegen	  halbe	  8	  uhr	  schon	  zu	  bette	  gehen:	  se	  lei	  indovinasse	  
questo,	  io	  dirò	  [ce]rtamente,	  che	  lei	  sia,	  la	  Madre	  di	  tutti	  indovini.	  
	  
	  
[S.	  2]	  	  
küsse	  anstat	  meiner	  der	  mama	  die	  hand,	  und	  dich	  küsse	  ich	  zu	  
tausend	  mahl,	  und	  versichere	  dich,	  daß	  ich	  werde	  bleiben	  imer	  
dein	  aufrichtiger,	  getreuer	  bruder	  
portez	  vous	  bien,	  et	  aimez	  moi	  toujours.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wolfgang	  Mozart	  mp	  
	  
Ich	  küsse	  dich	  und	  die	  Mama	  viel	  1000	  Mahl.	  Wen	  du	  die	  
Concert	  in	  der	  Spartitur	  suchest,	  die	  wir	  mitgenomς,	  so	  wirst	  
du	  sie	  in	  meinem	  kastς	  mittς,	  wo	  die	  Synfoniς	  liegς,	  findς.	  
ich	  empfehle	  dir	  das	  Clavier.	  
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[S.	  1]	  	  
	  
Mich	  freuet	  es	  recht	  von	  ganzen	  herzen	  das	  
du	  beÿ	  dieser	  schlittenfahrt	  dich	  so	  sehr	  er=	  
gözet	  hast,	  und	  wünsche	  dir	  Tausend	  ge=	  
legenheiten	  zur	  ergözung,	  damit	  du	  recht	  
lustig	  dein	  leben	  zubringen	  mögest.	  
Aber	  eins	  verdrüst	  mich,	  das	  du	  den	  hς:	  v:	  
Mölk	  so	  unendlich	  seüfzen	  und	  leiden	  hast	  
lassen,	  und	  das	  du	  mit	  ihm	  nicht	  schlitten=	  
gefahren	  bist,	  damit	  er	  dich	  hätte	  umschmeis=	  
sen	  könen:	  wie	  viel	  schnupfdichel	  wird	  
er	  nicht	  den	  selbigen	  Tag	  wegen	  deiner	  
gebraucht	  haben,	  vor	  weinen;	  er	  wird	  zwar	  
schon	  vorher	  2	  loth	  weinstein	  eingenomen	  
haben,	  die	  ihm	  die	  grausame	  unreini=	  
keit	  seines	  leibs,	  die	  er	  besizt,	  aus=	  
getriben	  wird	  haben.	  Neües	  weis	  ich	  nichts	  
als	  das	  hς:	  gelehrt,	  der	  poet	  zu	  leipzig	  
gestorben	  ist,	  und	  dan	  nach	  seinen	  doth	  
keine	  poesien	  mehr	  gemacht	  hat.	  just,	  ehe	  
ich	  diesen	  brief	  angefanget	  habe,	  habe	  
	  
[S.	  2]	  	  
Ich	  eine	  aria	  aus	  dem	  Demetrio	  verfertiget,	  
welche	  anfängt	  so:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Misero	  Tu	  non	  sei:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tu	  spieghi	  il	  Tuo	  Dolore;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  se	  non	  desti	  amore;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ritrovi	  almen	  pietà.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Misera	  ben	  son	  io	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  che	  nel	  segretto	  laccio	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  amo,	  non	  spero	  e	  taccio	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  e	  l'idol	  mio	  nol	  sà.	  
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die	  opera	  zu	  mantua	  ist	  hübsch	  gewesen,	  sie	  haben	  den	  Demetrio	  gespillet,	  die	  
prima	  Dona	  singt	  gut,	  aber	  still,	  und	  wenn	  man	  sie	  nicht	  agiren	  sehte,	  
sondern	  singen	  nur	  allein,	  so	  meinete	  man,	  sie	  sienge	  nicht,	  dan	  
den	  mund	  kan	  sie	  nicht	  eröpfen,	  sonder	  winselt	  alles	  her,	  
welches	  uns	  aber	  nichts	  neües	  ist,	  zu	  hören.	  la	  seconda	  Dona	  macht	  
ein	  ansehen	  wie	  ein	  granadierer,	  und	  hat	  auch	  eine	  star=	  
cke	  stime,	  und	  siengt	  wahrhaftig	  nicht	  übel	  auf	  daß	  daß	  sie	  
daß	  erste	  mahl	  agieret.	  il	  primo	  uomo,	  il	  musico,	  singt	  
schön,	  aber	  einne	  ungleiche	  stime,	  er	  nent	  sich	  Casselli.	  
il	  Secondo	  uomo,	  ist	  schon	  alt,	  und	  mir	  gefält	  er	  nicht	  er	  
nent	  sich	  	  	  	  	  	  	  	  Tenor.	  einer	  nent	  sich	  otini,	  welcher	  
nicht	  übel	  singt,	  aber	  halt	  schwer,	  wie	  alle	  italienische	  
Tenore,	  und	  ist	  unser	  sehr	  guter	  freünd,	  der	  andere	  weis	  
ich	  nicht	  wie	  er	  sich	  nent,	  er	  ist	  jung	  noch,	  aber	  nicht	  viel	  
rares.	  primo	  ballerino.	  gut.	  prima	  Ballerina:	  gut,	  
und	  man	  sagt,	  sie	  seÿe	  gar	  kein	  hund	  nicht,	  ich	  
aber	  habe	  sie	  zwahr	  in	  der	  nähe	  nicht	  gesehen,	  die	  
übrigen	  aber	  wie	  alle	  andern:	  Ein	  Crudescer	  ist	  da	  
gewesen,	  der	  gut	  springt,	  aber	  nicht	  so	  schreibt	  
wie	  ich:	  wie	  die	  säü	  brunzen.	  
	  
[S.	  3]	  	  
das	  Orcchestro,	  ist	  nicht	  übel	  gewesen.	  Zu	  Cremona	  
das	  orcchestro	  gut,	  und	  der	  erste	  Violinist	  nent	  sich.	  
Spangnoletto.	  prima	  Dona,	  nicht	  übel,	  schon	  alt	  glaub	  
ich,	  wie	  ein	  hund,	  singt	  nicht	  so	  gut,	  als	  sie	  agiert,	  
und	  ist	  die	  frau	  eines	  violinisten,	  der	  beÿ	  der	  
opera	  mit	  geigt,	  und	  sie	  nent	  sich	  Masi.	  die	  
opera	  nent	  sich:	  La	  clemenza	  di	  Tito.	  seconda	  
Dona,	  auf	  den	  Theater	  kein	  hund,	  jung,	  aber	  
nichts	  rars.	  primo	  huomo.	  Musico	  cichognani.	  eine	  
hübsche	  stime,	  und	  ein	  schönes	  Cantable.	  Die	  andern	  
zweÿ	  Castraten,	  jung,	  und	  pasabl.	  Tenor:	  nent	  
sich:	  non	  lo	  sò.	  hat	  ein	  angenemes	  wesen	  an	  sich,	  
sieht	  den	  le	  Roi:	  zu	  wien.	  der	  zum	  leman	  ist	  
hinkomen,	  natürlich	  gleich:	  Ballerino	  primo:	  gut,	  
Ballerina	  prima.	  gut,	  und	  ein	  sehr	  grosser	  hund.	  
eine	  Tänzerin	  ist	  dort	  gewesen,	  die	  nicht	  übel	  ge=	  
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Tanz	  hat,	  und	  was	  das	  nicht	  für	  ein	  Capod'	  opera	  
ist,	  ausser	  dem	  Theater,	  und	  in	  dem	  Theater	  kein	  
hund	  ist.	  die	  übrigen	  wie	  alle.	  ein	  Crudescer	  ist	  
auch	  dort	  gewesen,	  der,	  beÿ	  einem	  ieden	  sprung	  
einen	  streichen	  hat	  lassen.	  von	  Milano,	  kan	  
ich	  dir	  wahrhaftig	  nicht	  viell	  schreiben,	  wir	  
waren	  noch	  nicht	  in	  der	  opera,	  wir	  haben	  gehört	  
daß	  die	  opera	  nicht	  graden	  hat.	  aprile	  primo	  
uomo	  singt	  gut,	  hat	  eine	  schöne	  gleiche	  stime,	  
wir	  haben	  ihn	  gehört	  in	  einer	  kirchen,	  wo	  just	  ein	  
grosses	  fest	  war:	  Madam	  piccinelli	  von	  paris,	  
welche	  beÿ	  unsern	  Concert	  gesungen	  hat,	  agiert	  
beÿ	  der	  opera:	  Monsieur	  Bicch,	  welcher	  zu	  wien	  
Tanzte,	  tanzt	  hier	  zu	  Milano.	  Die	  opera	  nent	  
sich:	  Didone	  abbandonata.	  diese	  opera	  wird	  
	  
[S.	  4]	  	  
bald	  aufhören,	  und	  Sig.	  piccini	  welcher	  die	  zukünftige	  
opera	  schreibt,	  ist	  hier	  in	  Milano:	  habe	  gehört,	  seine	  
opera	  heist:	  Cesare	  in	  eccito:	  es	  sind	  auch	  feste	  
di	  Ballo	  hier:	  dan	  so	  bald	  die	  opera	  gar	  ist,	  
nimt	  dan	  das	  fest	  di	  ballo	  seinen	  anfang:	  
die	  hausmeisterin	  des	  Conte	  de	  Firminans	  ist	  
eine	  Wienerin,	  und	  vergangenen	  Freitag	  
haben	  wir	  dort	  gespeist,	  und	  zukünftigen	  
Sontag,	  werden	  wir	  auch	  dort	  speisen.	  lebe	  
wohl,	  und	  küsse	  der	  mama	  in	  vece	  mia	  Tau=	  
sendmal	  die	  hände,	  massen	  ich	  bleibe	  dir	  
bis	  in	  doth	  getreüer	  bruder	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wolfgang	  De	  Mozart	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Edler	  von	  hochenthal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  freünd	  des	  zahlhau=	  

sens.	  
den	  26	  Jener	  1770.	  
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[S.	  1]	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wien,	  den	  16.	  Juny	  1787.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Liebste,	  beste	  Schwester!	  

	  

Dass	  Du	  mir	  den	  traurigen	  und	  mir	  ganz	  unvermutheten	  Todesfall	  unsers	  liebsten	  Va-‐
ters	  nicht	  selbst	  berichtet	  hast,	  fiel	  mir	  gar	  nicht	  auf,	  da	  ich	  die	  Ursache	  leicht	  errathen	  
konnte.	  –	  Gott	  habe	  ihn	  bey	  sich!	  –	  Sey	  versichert,	  meine	  Liebe,	  dass,	  wenn	  Du	  Dir	  einen	  
guten,	  Dich	  liebenden	  und	  schützenden	  Bruder	  wünschest,	  Du	  ihn	  gewiss	  bey	  jeder	  Gele-‐
genheit	  in	  mir	  finden	  wirst.	  –	  Meine	  liebste,	  beste	  Schwester!	  wenn	  Du	  noch	  unversorgt	  
wärest,	  so	  brauchte	  es	  dieses	  Alles	  nicht.	  Ich	  würde,	  was	  ich	  schon	  tausend	  Mal	  gedacht	  
und	  gesagt	  habe,	  Dir	  Alles	  mit	  wahrem	  Vergnügen	  überlassen;	  da	  es	  Dir	  aber	  nun,	  so	  zu	  
sagen,	  unnütz	  ist,	  mir	  aber	  im	  Gegentheil	  es	  zu	  eigenem	  Vortheil	  ist,	  so	  halte	  ich	  es	  für	  
Pflicht,	  auf	  mein	  Weib	  und	  Kind	  zu	  denken.	  
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204 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   Wienn,	  den	  19:t	  dec:	  1787	  

liebste	  Schwester!	  –	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Ich	  bitte	  dich	  recht	  sehr	  um	  verzeihung	  daß	  ich	  dich	  so	  lange	  ohne	  Antwort	  gelassen.	  
–	  daß	  ich	  in	  Prag	  D:	  Juan	  geschrieben,	  und	  zwar	  mit	  allem	  möglichen	  beÿfall,	  wirst	  
du	  vieleicht	  schon	  wissen	  –	  daß	  Mich	  aber	  izt	  S:	  Mayst:	  der	  kaÿser	  in	  seine	  dienste	  
genomen	  wirst	  du	  vieleicht	  nicht	  wissen.	  –	  ich	  bin	  überzeugt	  daß	  dir	  diese	  Nachricht	  
gewis	  willkomen	  ist.	  –	  ich	  bitte	  dich,	  schicke	  mir	  doch	  so	  geschwind	  als	  möglich	  das	  
küstchen	  mit	  meinen	  Partituren;	  –	  was	  Neue	  Musik	  von	  mir	  fürs	  klavier	  an=	  
belangt,	  so	  bitte	  ich	  dich	  nur	  mir	  die	  Themata	  von	  den	  Stücken	  so	  ich	  dir	  von	  Wienn	  
schon	  geschickt	  habe,	  aufzuschreiben,	  und	  mir	  Sie	  zu	  schicken,	  damit	  ich	  dir	  nichts	  
dopelt	  schicke.	  –	  auf	  diese	  art	  wirst	  du	  gleich	  bedient	  seÿn.	  –	  	  
lebe	  wohl,	  liebe	  Schwester,	  und	  schreibe	  mir	  Ja	  oft	  –	  wenn	  ich	  dir	  nicht	  allzeit	  
ordentlich	  antworte,	  So	  schreibe	  es	  keiner	  Nachlässigkeit,	  sondern	  blos	  meinen	  
vielen	  geschäften	  zu.	  –	  adieu.	  –	  –	  ich	  umarme	  dich	  vom	  Herzen	  und	  bin	  
Ewig	  
	  
P:	  S:	  –	  Von	  meiner	  frau	  |:	  die	  Stundlich	  zum	  
niederkomen	  ist	  :|	  1000	  busseln.	  –	  	  
von	  uns	  beÿden	  an	  deinen	  lieben	  Mann	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dein	  aufrichtig	  dich	  liebender	  bruder	  
alles	  erdenkliche!	  –	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  W:	  A:	  Mozart	  mp	  

	  	  	  Auch	  Busserln,	  um	  noch	  herziger?	  zu	  klingen,	  genannt,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Busserln	  sind	  Küsse,	  in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wienrischer	  Mundart.	  –	  	  
	  
[S.	  2]	  	  
À	  
Madame	  
Madame	  Marie	  Anne	  de	  Sonnen=	  
burg.	  née	  Mozart.	  
par	  Salzbourg	  à	  
St:	  Gilgen.	  
	  
Daß	  gegenwärtiger	  Brief	  durchaus	  die	  Handschrift	  meines	  gewesenen	  Gatten,	  
W.	  A.	  Mozarts	  (gestorben	  1791.)	  ist,	  bezeuge	  ich	  hiemit,	  um	  den	  Herrn	  
Geheimenrath	  D.r	  Feuerstein	  dessen	  zu	  vergewissern.	  Salzburg	  6	  Febr.	  
1826.	  
Constance	  Nissen.	  
Daß Vorstehendes die Unterschrift meiner 
Gattinn, seit 1791. W. A. Mozarts Wittwe, ist 
  bezeuge ich. wie oben. Nissen 
 
Vater war seit einem halben Jahr todt.            Daher schwarzes Siegel. Sonneburg war 
                                                                                      noch nicht baronisirt. 
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9.3. Versions de lectura de les cartes originals33 

 

WOLFGANG AMADÉ MOZART AN MARIA ANNA (NANNERL) MOZART IN 

SALZBURG VERONA, 7. JANUAR 1770  

mit Nachschrift von Leopold Mozart  

Allerliebste schwester.  

Verona il sette 

1770 di Jenuario 

Einen spanlangen habe ich gehabt, weil ich so lang auf eine antwort vergebens gewar- tet 
habe, ich hatte auch ursache, weil ich deinen brief von 1 ten nicht empfangen habe. iezt 
hört der Teusche tölpel auf, und fängt daß welsche Tölperl an. Lei è piu franco nella lingua 
italiana, di quel che mi hò imaginato. lei mi Dica la cagione, perchè lei non fù nella Co- 
media che anno giocati i cavalieri? adesso sentiamo sempre opere: che è Titulata: il Rug-
giero.  

Oronte il padre di bradamento è un prencipe, (fà il sig: afferi) un bravo cantante, un pari-
tono, ma (gezwungen, wen er in falset hinauf gigezt, aber doch nicht so sehr, wie der Ti-
bal- di zu Wienn.) Bradamenta, figlia d’oronte, inamorata di Ruggiero, ma, (sie soll den 
leone heÿrahten, sie will ihn aber nicht.) fà, una povera baronessa, che hà avuto una gran 
disgra- tia, mà non sò chè Recità (unter einem fremden nam, ich weis aber den namen 
nicht) hà una voce passabile, e la Statura non sarebbe male, ma distona come il Diabolo. 
Ruggiero un Ricco principe, inamorato della bradamenta, un Musico, canta un poco man 

zolisch, ed à una bellissima voce forte, ed è gia Vecchio, hà cinquanta cinque anni, ed à 
una leiffige gurgel. Leone, soll die bradamenta heÿrathen, reichischime est, ob er aber aus-
ser dem Theatro reichist, das weis ich nicht, fà una Donna, la moglie di afferi, à una be-

                                                        
33 Autograph: Privatbesitz Im Auftrag der Internationalen Stiftung Mozarteum vorgelegt von Anja 

Morgenstern, Salzburg 2014  
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llissima voce, ma c’è tanto sussuro nell theatro, che non si sente niente. Irene, fà una sore-
lla di Lolli, del gran violi- nisto, che abbiamo sentito à Vienna. à una schnoffelte voce, e 
canta sempre um ein vierteil zu tardi, ò troppo à buon ora. Ganno fà, un signor, che non 
sò come egli si chiama, è la pri- ma volta che lui Recita. zwischen einem Jedem act ist ein 
balet: es ist ein braver Tanzer da, der sich nenet: Monsieur Ruesler er ist ein teüscher, und 
tanzt recht brav, als wir daß lezte mahl (aber nicht gar daß lezte mahl,) in der opera waren, 

haben wir den M:r Ruesler in unserem balco herauf komen lassen, (dan wir haben den bal-
co des Marquis de Carlotti freÿ, dan wir haben den schlüssel darzu) und mit ihm geredet: 
apropos: alles in der Mascara iezt, und was daß comots ist, wen man seine larve auf den 
hut hat, und hat das privelegium, den hut nicht abzuziehen, wen einer mich grüst, und ni-
mer beÿm namen nenen, sondern allzeit: servitore umilissimo, giora Mascara. Cospeto di 

Baco, daß sprizt: was aber das rariste ist, ist dieses: das wir um 7ben uhr gegen halbe 8 uhr 
schon zu bette gehen: se lei indovinasse questo, io dirò [ce]rtamente, che lei sia, la Madre 
di tutti indovini.  

 

küsse anstat meiner der mama die hand, und dich küsse ich zu tausend mahl, und versiche-

re dich, daß ich werde bleiben imer dein aufrichtiger, getreuer bruder portez vous bien, et 

aimez moi toujours.  

Wolfgang Mozart manu propria.  

Ich küsse dich und die Mamma viel 1000 Mahl. Wenn du die Concert in der Spartitur su-
chest, die wir mitgenommen, so wirst du sie in meinem kasten mitten, wo die Syn- fonien 

liegen, finden. ich empfehle dir das Clavier.  
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WOLFGANG AMADÉ MOZART AN MARIA ANNA (NANNERL) MOZART IN 

SALZBURG MAILAND, 26. JANUAR 1770  

Mich freuet es recht von ganzen herzen das du beÿ dieser schlittenfahrt dich so sehr ergö-
zet hast, und wünsche dir Tausend gelegenheiten zur ergözung, damit du recht lustig dein 
leben zubringen mögest. Aber eins verdrüst mich, das du den h: v: Mölk so unendlich 
seüfzen und leiden hast lassen, und das du mit ihm nicht schlittengefahren bist, damit er 
dich hätte umschmeissen könen: wie viel schnupfdichel wird er nicht den selbigen Tag 
wegen deiner gebraucht haben, vor weinen; er wird zwar schon vor- her 2 loth weinstein 
eingenomen haben, die ihm die grausame unreinikeit seines leibs, die er besizt, ausgetriben 
wird haben. Neües weis ich nichts als das h: gelehrt, der poet zu leipzig gestorben ist, und 
dan nach seinen doth keine poesien mehr gemacht hat. just, ehe ich diesen brief angefanget 
habe, habe Ich eine aria aus dem Demetrio verfer- tiget, welche anfängt so: 

Misero Tu non sei: 	 

Tu spieghi il Tuo Dolore;  
se non desti amore;  
Ritrovi almen pietà. 

Misera ben son io 	 

che nel segretto laccio amo,  
non spero e taccio  
e l’idol mio nol sà.  

 

die opera zu mantua ist hübsch gewesen, sie haben den Demetrio gespillet, die prima Do-
na singt gut, aber still, und wenn man sie nicht agiren sehte, sondern singen nur allein, so 
meinete man, sie sienge nicht, dan den mund kan sie nicht eröpfen, sonder winselt alles 
her, welches uns aber nichts neües ist, zu hören. la seconda Dona macht ein ansehen wie 
ein granadierer, und hat auch eine starcke stime, und siengt wahr- haftig nicht übel auf daß 
daß sie daß erste mahl agieret. il primo uomo, il musico, singt schön, aber einne ungleiche 
stime, er nent sich Casselli. il Secondo uomo, ist schon alt, und mir gefält er nicht er nent 
sich               Tenor. einer nent sich otini, welcher nicht übel singt, aber halt schwer, wie 
alle italienische Tenore, und ist unser sehr guter freünd, der andere weis ich nicht wie er 
sich nent, er ist jung noch, aber nicht viel rares. primo ballerino. gut. prima Ballerina: gut, 
und man sagt, sie seÿe gar kein hund nicht, ich aber habe sie zwahr in der nähe nicht gese-
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hen, die übrigen aber wie alle andern: Ein Crudescer ist da gewesen, der gut springt, aber 
nicht so schreibt wie ich: wie die säü brunzen.  

das Orcchestro, ist nicht übel gewesen. Zu Cremona das orcchestro gut, und der erste  

Violinist nent sich. Spangnoletto. prima Dona, nicht übel, schon alt glaub ich, wie ein 
hund, singt nicht so gut, als sie agiert, und ist die frau eines violinisten, der beÿ der opera 
mit geigt, und sie nent sich Masi. die opera nent sich: La clemenza di Tito. seconda Dona, 
auf den Theater kein hund, jung, aber nichts rars. primo huomo. Musico cichognani. eine 
hübsche stime, und ein schönes Cantable. Die andern zweÿ Castraten, jung, und pasabl. 
Tenor: nent sich: non lo sò. hat ein angenemes wesen an sich, sieht den le Roi: zu wien. der 
zum leman ist hinkomen, natürlich gleich: Ballerino primo: gut, Ballerina prima. gut, und 
ein sehr grosser hund. eine Tänzerin ist dort gewesen, die nicht übel geTanz hat, und was 
das nicht für ein Capod’ opera ist, ausser dem Theater, und in dem Theater kein hund ist. 
die übrigen wie alle. ein Crudescer ist auch dort gewesen, der, beÿ einem ieden sprung 
einen streichen hat lassen. von Milano, kan ich dir wahrhaftig nicht viell schreiben, wir 
waren noch nicht in der opera, wir haben gehört daß die opera nicht graden hat. aprile 
primo uomo singt gut, hat eine schöne gleiche stime, wir haben ihn gehört in einer kirchen, 
wo just ein grosses fest war: Madam piccinelli von paris, welche beÿ unsern Concert ge-
sungen hat, agiert beÿ der opera: Monsieur Bicch, welcher zu wien Tanzte, tanzt hier zu 
Milano. Die opera nent sich: Didone abbandonata. diese ope- ra wird bald aufhören, und 
Sig. piccini welcher die zukünftige opera schreibt, ist hier in Milano: habe gehört, seine 
opera heist: Cesare in eccito: es sind auch feste di Ballo hier: dan so bald die opera gar ist, 
nimt dan das fest di ballo seinen anfang: die hausmeisterin des Conte de Firminans ist eine 
Wienerin, und vergangenen Freitag haben wir dort gespeist, und zukünftigen Sontag, wer-
den wir auch dort speisen. lebe wohl, und küsse der ma- ma in vece mia Tausendmal die 
hände, massen ich bleibe dir bis in doth getreüer bruder. 

Wolfgang De Mozart  
Edler von hochenthal  
freünd des zahlhau=  

sens.  
den 26 Jener 1770.  
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WOLFGANG AMADÉ MOZART AN MARIA ANNA VON BERCHTOLD ZU 

SONNENBURG IN ST. GILGEN. WIEN, 19. DEZEMBER 1787  

liebste Schwester! –     Wienn, den 19:t dec: 1787  

Ich bitte dich recht sehr um verzeihung daß ich dich so lange ohne Antwort gelassen. – daß 
ich in Prag D: Juan geschrieben, und zwar mit allem möglichen beÿfall, wirst du vieleicht 
schon wissen – daß Mich aber izt S: Mayst: der kaÿser in seine dienste ge- nommen wirst 
du vieleicht nicht wissen. – ich bin überzeugt daß dir diese Nachricht gewis willkommen 
ist. – ich bitte dich, schicke mir doch so geschwind als möglich das küstchen mit meinen 
Partituren; – was Neue Musik von mir fürs klavier anbelangt, so bitte ich dich nur mir die 
Themata von den Stücken so ich dir von Wienn schon geschickt habe, aufzuschreiben, und 
mir Sie zu schicken, damit ich dir nichts dopelt schicke. – auf diese art wirst du gleich be-

dient seÿn. – 	 

lebe wohl, liebe Schwester, und schreibe mir Ja oft – wenn ich dir nicht allzeit or- dentlich 
antworte, So schreibe es keiner Nachlässigkeit, sondern blos meinen vielen geschäften zu. 
– adieu. – – ich umarme dich vom Herzen und bin Ewig  

P: S: – Von meiner frau |: die Stundlich zum  

niederkommen ist :| 1000 busseln. – 	 

von uns beÿden an deinen lieben Mann  
alles erdenkliche! –  

 

[Adresse, Seite 2:]  

À 	 

Madame 	 

Madame Marie Anne de Sonnen=  

burg. née Mozart. 	 

par Salzbourg à  
St: Gilgen.  

 

 

 

dein aufrichtig dich liebender bruder  
W: A: Mozart manu propria  
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WOLFGANG AMADÉ MOZART AN MARIA ANNA VON BERCHTOLD IN ST. 

GILGEN WIEN, 16. JUNI 1787 

Wien, den 16. Juny 1787.  

Liebste, beste Schwester!  

Dass Du mir den traurigen und mir ganz unvermutheten Todesfall unsers liebs- ten Vaters 
nicht selbst berichtet hast, fiel mir gar nicht auf, da ich die Ursache leicht errathen konnte. 
– Gott habe ihn bey sich! – Sey versichert, meine Liebe, dass, wenn Du Dir einen guten, 
Dich liebenden und schützenden Bruder wünschest, Du ihn ge-wiss bey jeder Gelegenheit 
in mir finden wirst. – Meine liebste, beste Schwester! wenn Du noch unversorgt wärest, so 
brauchte es dieses Alles nicht. Ich würde, was ich schon tausend Mal gedacht und gesagt 
habe, Dir Alles mit wahrem Vergnügen überlassen; da es Dir aber nun, so zu sagen, unnütz 
ist, mir aber im Gegentheil es zu eigenem Vortheil ist, so halte ich es für Pflicht, auf mein 
Weib und Kind zu denken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


