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VA SIGNAR 
GAIREBÉ 
TRENTA 
TRADUC-
CIONS, 
ENTRE 
NOVEL·LES, 
OBRES DE 
TEATRE I 
TAMBÉ 
ASSAJOS

Rescatar  
la traducció 
de l’oblit
Quan repassem les biografies d’au-
tors com Pedrolo o Capmany sobta 
una mancança, o si es vol, un menys-
preu per una de les tasques que tant 
l’un com l’altra van exercir més al 
llarg de la seva carrera literària, a part 
de la purament creativa: la traducció. 
Són dos casos diferents, però tant l’un 
com l’altre pertanyen al grup d’es-
criptors catalans que, per grat o per 
força, per necessitat o per fer país, van 
dedicar una bona part del seu esforç a 
traduir. No s’entendrien ni serien 
possibles catàlegs sencers de les edi-
torials Proa i Edicions 62 sense gent 
com ells. En el cas de Capmany, la llis-
ta no només és llarguíssima sinó vari-
adíssima (novel·la, teatre, assaig). Va 
traduir del francès i de l’italià. Fa grà-
cia comprovar com una bona part de 
les versions catalanes de les novel·les 
de la famosa col·lecció La Cua de Pa-
lla van ser obra de Capmany gràcies 
al fet que és la introductora a casa 
nostra de Georges Simenon i el seu 
inefable Maigret. Per cert, en aques-
ta col·lecció també hi trobem l’única 
obra traduïda per Capmany de l’an-
glès, un altre clàssic: Doble indemnit-
zació, de James M. Cain.  

DE PAVESE A PROUST 

Les traduccions de l’italià, tanmateix, 
són les més agraïdes i les més conegu-
des. Es parla, sobretot, de les seves 
versions de Pavese i Calvino, i sovint 
s’oblida que gràcies a ella (i a Edicions 
62) vam començar a tenir en la nostra 
llengua autors tan difícils com Paso-
lini i Pratolini. O el mateix Pirandello 
(editat per l’Institut del Teatre). I del 
francès, poca broma: Capmany ens va 
acostar Balzac, Proust, Fournier, Sar-
tre i Duras, sense anar més lluny. 
Capmany també va traduir assajos, 
com per exemple La història de la li-
teratura occitana, de Robert Lafont, 
un llibre imprescindible per a tots els 
amants de la nostra llengua.  

L’afany de normalitat de la nostra 
cultura no seria possible sense l’es-
forç d’autors com Maria Aurèlia Cap-
many i les seves prop de trenta tra-
duccions. De vegades hi va primar 
més l’entusiasme que no pas l’encert, 
però va servir per marcar la diferèn-
cia, i demostrar, als anys 60 i 70, que 
la cultura catalana era universal i vo-
lia ser normal. I per ser normal calia 
–i cal– traduir.✒

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

El 7 de febrer de 
2012 Diana Garri-
gosa i Pasqual Ma-
ragall aplaudien 
entusiasmats Ro-
sa Maria Sardà. El 
Lliure de Montju-
ïc estava ple de 
gom a gom. La 
Sardà, magistral, 
hi llegeia les Car-
tes impertinents 

de Maria Aurèlia Capmany. Dos di-
es abans l’ARA se’n feia ressò i il·lus-
trava l’article amb aquesta fotografia. 
He demanat a l’amic Aragay que hi 
torni, i aquí la teniu, amb aquesta mi-
rada única i penetrant, vivíssima.  

L’Aurèlia ens va deixar el 2 d’oc-
tubre de 1991 més sols, i no només 
als que teníem la sort de gaudir de la 
seva proximitat i l’estimàvem. Però 
des de l’Ajuntament Maragall de 
l’any 1983 fins a l’Ajuntament Co-
lau d’avui mateix no ha deixat mai 
de tenir una presència important a 
la Casa Gran. De manera perma-
nent porten el seu nom el premi 
Maria Aurèlia Capmany i la sala 
gran del Mercat de les Flors. Re-
centment, en l’acte de concessió del 
premi en la seva trentena edició, 
l’alcaldessa Ada Colau va parlar de 
la Maria Aurèlia com “una barcelo-
nina excepcional, escriptora, políti-

Capmany, 
la Virreina

EFE

El seu llegat polític 
encara il·lumina  
el present

ca i desacomplexadament feminis-
ta”, i de l’orgull de “lluitar per la 
igualtat universal i la justícia de gè-
nere”. Té raó. 

En l’acte de presentació dels ob-
jectius de l’àmbit de la cultura, el ti-
nent d’alcalde Jaume Collboni, al 
Mercat de les Flors, afirmava que 
aquesta ciutat li deu molt. També té 
raó. Aprofito l’oportunitat per sub-
ratllar les paraules de Colau i Coll-
boni i proposar de fer, de manera 
útil de cara al futur, com ho feia ella, 
aquest reconeixement. Moltes bar-
celonines i barcelonins ens hi afegi-
rem amb entusiasme. El seu pro-
fund catalanisme obert i inclusiu i la 
seva humanitat i universalitat són 
avui un exemple a seguir.  

Situar la cultura on es mereix 
Mireu què deia Maria Aurèlia de la 
política: cal “fer de la política allò 
que ha de ser, allò que significa en la 
llengua grega: l’exercici responsable 
del civisme, l’activitat incessant de 
sol a sol, per tal que la pròpia ciutat 
sigui el lloc més habitable de la Ter-
ra”. Barcelona, “ciutat educadora” 
i “ciutat refugi”, un lloc habitable a 
la Terra enmig d’aquesta Europa in-
solidària. Que gran que era la Cap-
many! Som-hi! En aquest sentit, en 
el llibre que avui acompanya l’ARA 
hi trobareu un diàleg Maragall-Cap-

Maria Aurèlia Capmany al Palau de la Virreina, que ella va fer habilitar 
com a seu de la regidoria de Cultura i sala d’exposicions. 

many que no només té una gran 
dimensió històrica: il·lumina el 
present. Maragall explica que el 
país del futur ha de tenir la inclu-
sió com a divisa. Són dues perso-
nalitats amb visió. Aquesta visió, 
acompanyada de sentit històric, 
és el que portava la regidora a 
anar més enllà de l’administració 
de béns i activitats culturals. Les 
seves decisions eren d’una trans-
cendència i importància cabdals: 
fer de la Virreina la seu de l’àmbit 
de cultura, clarament al servei de 
la ciutat. Col·locar la cultura al 
lloc que mereix. La Virreina no 
havia de ser només una oficina, 
sinó un centre cultural viu.  

El primer pas de les transfor-
macions va ser impulsar un pla 
de museus amb visió cultural i 
urbana i crear no un teatre mu-
nicipal més, sinó un taller viu 
d’arts escèniques (la inaugura-
ció amb Peter Brook és un indi-
cador de la voluntat que movia 
el projecte) i fer-ho a Montjuïc: 
dimensió cultural i urbana 
avançant de la mà. També es va 
fer que les publicacions munici-
pals tinguessin sentit i excel·lis-
sin de la mà de Joaquim Horta. I 
es van tirar endavant moltes al-
tres decisions, de les quals un 
dia caldrà fer-ne inventari. La 
Capmany és personalment i pú-
blicament inacabable. 

Una ironia extraordinària 
Els que hem tingut la sort de tre-
ballar al seu costat podem dir que 
n’hem après i n’hem gaudit. La 
Capmany tenia un sentit de l’hu-
mor i una ironia extraordinàries, 
i una humanitat extrema (només 
cal recordar com va viure al cos-
tat de Montserrat Roig la seva 
malaltia). Però tornem al sentit 
de l’humor, impregnat d’aques-
ta mateixa humanitat. A Cultura 
de l’Ajuntament hem tingut sort. 
Teníem uns caps i uns companys 
que eren dones i homes de cultu-
ra abans que regidors o directors. 
El gran Oriol Bohigas, president 
d’Edicions 62 i de la Fundació 
Miró. Ferran Mascarell, que a 
Menorca fent la mili va pensar a 
crear una revista d’història, 
L’Avenç, i un cop a Barcelona ho 
va fer. Francesc Vicens, Joan 
Fuster, i companys com l’escrip-
tor Jordi Coca...  

Ara, amb el seu permís, expli-
caré quatre anècdotes que la de-
fineixen. Parla l’Aurèlia: 1) “Car-
rió, et preguntin el que et pre-
guntin, tu sempre digues el que 
has de dir”. 2) “Pasqual: has de 
nomenar en Mascarell per a això 
de la Casa de Caritat. És un noi 
que, a més de saber de lletres, sap 
sumar i restar”. 3) “Joan [Fuster 
Sobrepere], avui a la ràdio m’han 
preguntat qui és Pasqual Mara-
gall i jo els he dit: el tercer fill de 
la Bassi i el Jordi”. 4) “Mira, Co-
ca, quan ja tothom et diu patum 
és que estàs a punt de fer patam!” 
La Maria Aurèlia era una dona 
excepcional. L’alcalde Maragall 
el dia que en va fer la glossa al 
plenari va dir: “La Maria Aurèlia 
ho sabia tot”. És cert.✒

25 ANYS SENSE MARIA AURÈLIA CAPMANY
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