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català de fa molts anys –comenta La-
ia Regincós, editora d’Ela Geminada 
des del 2018, precedida per Oriol 
Ponsatí-Murlà–. Si el traductor és viu 
i està disposat a revisar la traducció, 
podem reeditar-la, com ha passat 
amb un Walter Benjamin fet per Jau-
me Creus. Si no, l’encarreguem a un 
altre traductor”. Anna Punsoda va 
proposar A la colònia penitenciària de 
Kafka, disponible al volum de Narra-
cions de Quaderns Crema, en traduc-
ció de Joan Fontcuberta i Gel. “No es 
tracta de posar en dubte el que ja s’ha 
fet abans, sinó de renovar-ho, de do-
nar una nova vida al text –afegeix–. 
Entre els clàssics que preparem per 
a aquest 2021 hi ha Zipper i el seu pa-
re, de Joseph Roth”. 

La poeta, crítica literària i traduc-
tora Xènia Dyakonova s’ha encarre-
gat de la segona traducció catalana 
d’El Mestre i Margarita, de Mikhaïl 
Bulgàkov, per un agradable atzar. 
“Proa l’hi va encarregar a Arnau Ba-
rios, però quan s’hi va posar es va ado-
nar que no connectava gaire amb 
l’univers de Bulgàkov i va preferir dei-
xar-ho córrer –explica–. Em van aga-
far a mi, que sí que m’interessa molt 
Bulgàkov, gràcies a la seva recomana-
ció”. Dyakonova coneixia la versió 
que Manuel de Seabra havia fet per a 
La Magrana el 1998. “Vaig trobar-hi 
molts errors de comprensió, i en part 
era comprensible, perquè Seabra no 
tenia l’ajuda d’internet, com tenim 
ara els traductors”, admet. Dyakono-
va acaba de signar el contracte amb 
Quid Pro Quo per traduir El doble, de 
Dostoievski, una de les poques no-
vel·les de l’escriptor encara inèdites 
en català. “La nostra política és inten-
tar oferir textos en català que encara 
no s’hagin traduït mai –comenta 
l’editor Antoni Xumet–. Darrera-
ment hem fet La morta enamorada, 
de Théophile Gautier, i Ondina, de 
Friedrich de la Motte Fouqué”.  

Tornar a Baudelaire 
La versió en català de Pere Rovira 
de Les flors del mal 
“Baudelaire és un dels autors que 
m’han acompanyat tota la vida, i en 

concret Les flors del mal, que no 
s’acaba mai, com tots els grans lli-
bres –explica el poeta, prosista i tra-
ductor Pere Rovira–. S’hi diuen co-
ses que mai no s’havien dit, i ho fa en 
vers clàssic francès, un còctel explo-
siu”. Rovira va fer un primer temp-
teig de traduir l’autor francès el 
2008. “Vaig començar fent-ho en 
vers i amb rima assonant, però aquí 
m’he atrevit a fer-ho amb rima con-
sonant –continua–. Baudelaire va 
ser un poeta sublim, si no respectes 
les formes, malament”. Rovira ha 
dedicat anys de “treball minuciós” 
per conservar “l’alè poètic” de l’ori-
ginal. Així sona un dels quartets 
d’impacte d’Una carronya: “I tan-
mateix seràs aquesta podridura, / 
aquesta horrible infecció, / estrella 
dels meus ulls, tu, sol meu i natura, 
/ àngel de la meva passió”. 

“És una traducció nascuda de 
l’amor i el respecte”, afegeix Rovira, 
sense oblidar les dues versions ínte-
gres prèvies, de Xavier Benguerel 
(1985) i Jordi Llovet (2007). “La de 
Benguerel és admirable en molts as-
pectes –diu–. Poder fer la teva traduc-
ció havent-n’hi abans és una sort, per-
què no parteixes de zero. És cert tam-
bé que afegeix pressió, perquè si ho 
has de fer pitjor que els que t’han pre-
cedit, millor que no t’hi posis”. Dosto-
ievski i Baudelaire comparteixen el 
fet d’haver nascut el 1821. Amb motiu 
dels 200 anys del naixement dels dos 
autors es preparen nombrosos pro-
jectes en català en relació amb l’un i 
l’altre. En el cas de Baudelaire, Adesi-
ara acaba de recuperar els Petits po-
emes en prosa que Joaquim Sala Sana-
huja havia traduït per a Edhasa el 
1991. Flâneur, per la seva banda, en 
posarà en circulació properament 
una nova versió, feta per David Cus-
có i Escudero, amb el títol L’Spleen de 
París. També Cuscó tradueix El pin-
tor de la vida moderna. “Totes aques-
tes iniciatives em semblen símptoma 
de bona salut –assegura Rovira–, 
també d’una gran ingenuïtat dels tra-
ductors. La repercussió que aconse-
gueixen tots aquests llibres és menor 
de la que mereixen”.✒

“No podem dei-
xar que les 
edicions de 
clàssics cata-
lans es desti-

nin sobretot a un públic estudian-
til o acadèmic”, comenta el filòleg, 
editor i professor Joan Santanach, 
que fa una dècada va impulsar des 
de l’Editorial Barcino una col·lec-
ció que pogués acostar al lector 
corrent autors com Ausiàs March, 
Ramon Llull i Jordi de Sant Jordi. 
“El repte era facilitar una mica més 
l’accés a aquests i altres referents 
–continua–. Un primer pas en 
aquesta direcció va ser la col·lecció 
Biblioteca Barcino, que des del 
2004 presentava textos antics me-
dievals i de fins al segle XVII adap-
tats a l’ortografia moderna, però 
encara en el català de l’època, amb 
les notes que calgués per solucio-
nar problemes de comprensió”. 

Tast de clàssics, que va arrencar 
el 2011, va anar més enllà per reco-
llir una tradició que arrenca molt 
enrere en el temps, l’adaptació al 
català actual d’aquest corpus canò-
nic. “Ja al segle XVI hi havia edici-
ons que actualitzaven Llull –recor-
da Santanach–. Si als catalans de 
llavors ja els costava seguir-lo, la 
distància que hi ha ara és molt més 
gran”. A banda d’iniciatives puntu-
als des de la Biblioteca Joventut a 
principis del segle XX, l’adaptació 
de la Crònica de Jaume I per part de 
Josep Maria de Casacuberta –que 
el fundador de Barcino va comen-
çar a publicar el 1926– i d’antologi-
es com les de l’editorial Teide a la 
dècada dels 90, la col·lecció Tast de 
clàssics ha estat “el projecte més 
sostingut en el temps”. N’han sortit 
divuit volums fins ara, arrencant 
amb Poesia, de Jordi de Sant Jor-
di, i Una tria, d’Ausiàs March. Se’n 
van ocupar dos poetes, Carles Du-
arte i Josep Piera, respectivament. 
Les adaptacions les han signat més 
endavant autors com Jordi Llavina, 
Joan-Lluís Lluís, Marta Pessarro-
dona, Alba Dedeu, Raül Garrigasait 
i Lluís-Anton Baulenas, que es va 
encarregar dels tres volums del Cu-
rial e Güelfa. “Si els haguéssim do-
nat a especialistes, els textos resul-
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tants probablement haurien pesat 
massa –continua–. Triar autors 
amb obra de creació també era una 
aposta complicada, perquè corríem 
el risc que no coneguessin els tex-
tos o el context en què van ser es-
crits amb profunditat”. La col·lec-
ció de Barcino continua oberta: 
l’últim títol publicat és La faula, de 
Guillem de Torroella, escrita al 
voltant del 1370 i versionada ara 
per Lola Badia. 

Un ‘nou’ ‘Tirant lo Blanc’ 
Entre les iniciatives singulars que 
han vist la llum darrerament hi ha 
el nou Tirant lo Blanc que ha pre-
sentat Proa. Màrius Serra ha adap-
tat el text de Joanot Martorell amb 
molt bona acollida entre els lec-
tors. “No podem saber encara 
quants se n’han venut, però se 
n’han distribuït més de 10.000 
exemplars des del novembre pas-
sat –afirma l’editor Josep Lluch–. 
Ha anat tan extraordinàriament bé 
que tenim algun projecte més al 
cap en aquest sentit”. Proa havia 
fet una operació similar el 2015 
amb el Llibre de les bèsties de Ra-
mon Llull, adaptat al català mo-
dern per Miquel Desclot i amb 
il·lustracions de Perico Pastor. “El 
Tirant que hem publicat no pretén 
suplantar l’original de Joanot Mar-
torell, però si un lector corrent aga-
fa el text del segle XV s’entreban-
carà sovint a causa de la llengua de 
l’autor, que ens queda molt lluny”.  

Santanach creu que les dificul-
tats per llegir literatura catalana 
antiga arrenquen “d’un gran pro-
blema en l’educació”. “Hi ha un tall 
entre la tradició pròpia del país i el 
país mateix, que no l’assumeix com 
a pròpia –comenta–. Qualsevol ini-
ciativa per acostar aquests llibres 
intenta suplir una manca de for-
mació”. Tant Josep Lluch com Jo-
an Santanach recorden que l’ope-
ració d’actualitzar la llengua de 
textos antics es dona en moltes al-
tres cultures, com ara la castella-
na i la francesa. En el cas del català, 
a més, es mira de superar el buit 
d’haver tingut una tradició inter-
rompuda entre els segles XVI i XIX 
i també durant el franquisme.✒

Barcino té una col·lecció que adapta clàssics 
medievals com Llull, March i Torroella


