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de les millors d’Europa”. Seria a la 
dècada dels 50, quan la cultura en 
llengua catalana podia començar 
a revifar, que es publicarien tres 
grans projectes, a més d’El para-
dís perdut, “l’Odissea d’Homer 
traduïda per Carles Riba i La di-
vina comèdia de Dante, en versió 
de Josep Maria de Sagarra”.  

“Milton ja era cec quan va dic-
tar el poema –escriu Flotats a la 
introducció–: rebia la inspiració 
de nit i dictava i revisava als ma-
tins”. Sense veure-hi però amb 
una gran clarividència, l’anglès va 
explicar la caiguda de l’home des 
de l’èpica protestant. En l’infern 
miltonià només hi cap el pecat.✒

Ha calgut que passes-
sin sis dècades per-
què la versió catala-
na d’El paradís per-
dut, de John Milton 

(1608-1674), torni a ser reeditada. 
Se n’ha ocupat Adesiara: com és 
costum en l’editorial, presenta un 
volum atractiu, i ho fa amb un va-
lor afegit innegable, que es con-
creta en les dues versions acara-
des –anglès-català–, un estudi 
preliminar fet per l’especialista 
Rosa Flotats i el miler de correc-
cions que el traductor, Josep Ma-
ria Boix i Selva (1914-1996), va 
anar fent des que Alpha en va pu-
blicar la segona edició, el 1953. 

“Cap dels escriptors anglesos, 
exceptuant Shakespeare, no ex-
cel·leix amb un prestigi tan sòlid i 
amb una glòria tan segura com Mil-
ton, tot i que, símbol d’una causa 
definitivament vençuda, la seva 
ombra vagaregi, calumniada i inde-
fensa, esperant les elucidacions 
d’un judici més equànime –escrivia 
Boix i Selva a principis dels 50–. 
Tanmateix, el seu Paradise lost, una 
de les més sorprenents obres mes-
tres de la poesia universal, manté 
inextingibles, al llarg dels segles, les 
resplendors llampeguejants d’una 
grandesa abrupta i solitària”. El tra-
ductor i poeta remarcava la “flama 
i marbre” dels versos de l’autor an-
glès. I afegia: “Posseí la selvosa exu-
berància d’un Llull, però podada 
pel rigor crític d’un Boileau i per 
l’exigència tècnica d’un parnassià: 
per això el seu classicisme no és al-
tra cosa que un impetuós roman-
ticisme domat”. 

Una fascinació precoç 
Nascut l’any 1914 a Barcelona, Jo-
sep Maria Boix i Selva va desco-
brir Milton als 13 o 14 anys, tradu-
ït en aquells moments per Caye-
tano Rosell. “No el vaig entendre, 
semblava una cosa d’amor, [...] 
tanmateix em va pessigar, vaig 
veure que era una cosa grandiosa 
i em van quedar ganes de traduir 
el llibre”. S’hi va posar poc després 

✒✒✒✒ Jordi Nopca

Acaben d’arribar a les llibreries tres novetats de poesia de gran ambició, editades amb 
exquisidesa i impecablement traduïdes. Són ‘El paradís perdut’, de John Milton; ‘Fulles 
d’herba’, de Walt Whitman, i ‘Noves impressions d’Àfrica’, de Raymond Roussel. 
Publicar poesia és un doble repte: per al traductor –per la dificultat dels textos– però 
també per a l’editorial –perquè les vendes no són, ni de bon tros, com les de la ficció

del desgavell de la Guerra Civil. De 
camí cap a l’escola on feia de profes-
sor, Boix i Selva anava provant 
l’efectivitat dels 10.665 versos del 
poema miltonià. “A casa es va arri-
bar a fer forrar de suro la porta del 
despatx per quedar aïllat acústica-
ment”, recordava Elisenda Boix, 
una de les cinc filles del traductor, 
que va dedicar entre sis i set anys al 
llibre, un esforç que l’allunyaria de 
la poesia –entre el 1933 i el 1946 ha-
via publicat cinc poemaris– fins que 
el 1971 guanyaria el Carles Riba amb 
El suplicant, la deu i l’esma. 

Per Sam Abrams, la versió de 
Boix i Selva d’El paradís perdut és 
“la millor feta mai a Espanya i una 
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●  Entrevista a  
Care Santos, guanyadora 
del premi Ramon Llull  
● ‘Eufòria’, la nova 
novel·la de Xavier Bosch
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El doble repte 
de traduir poesia
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● ‘Rua de captius’, el 
colpidor testimoni de 
Francesc Grau Viader  
● Ressenya del nou llibre 
de Neus Canyelles

Les visions immortals de John Milton
MILTON DICTANT EL 
POEMA A LES FILLES, 
PINTAT PER EUGÈNE 
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