
16 DE JUNY DEL 20118
Anàlisi Pere Guixà

del poder

quest llibre va aparèi-
xer l’any passat, quan
feia cent anys que un
jove Antoni Rovira i

Virgili l’havia traduït. Miquel
Casacuberta –editor, traductor
i prologuista– ens diu que la tra-
ducció inicial era un desgavell.
No tant en un sentit de llengua,
sinó de contingut. Hi faltaven
frases, algun capítol, l’obra va
quedar molt escurçada. A més,
Rovira i Virgili, o el seu editor,
hi van aplicar escrúpols morals i
ideològics. Casacuberta mostra
solucions de traducció més in-
creïbles que hilarants, recondu-
ïdes cap al bon capteniment de
les dones o del recte sentit cris-
tià. Pel que fa a aquest últim as-
pecte, la Setmana Tràgica en va
ser una raó important.

Els errors van anar persistint
en les edicions posteriors, una
de les quals va ser de la col·lec-
ció MOLU, reeditada sovint des
del 1986, i ara ens arriba aques-
ta nova versió, que apareix amb
la voluntat que sigui l’edició òp-
tima.

Quan el 1835 Nathaniel
Hawthorne va publicar el conte
Endicott i la creu vermella, un
crític de l’època va dir que enca-
ra sentiríem parlar “d’aquesta
lletra que ha fet tanta impressió
a Hawthorne”. En efecte, la lle-
tra escarlata, brodada a la roba,
l’havien de portar a la Nova An-
glaterra del segle XVII les dones
acusades d’adulteri (un estigma
semblant a la cinta blanca ale-
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manya de la qual ens parlava
Michael Haneke en la seva últi-
ma pel·lícula). Sobre Hester
Prynne, protagonista femenina,
s’imposa l’escarni públic, i tota
la novel·la gira al voltant d’una

culpa que es va perpetuant: ja
sigui perquè ella mateixa la pro-
longui en la seva filla (a qui no
podrà educar de cap manera)
com la que s’autoimposi quan la
sanció ja hagi prescrit.

La narració es bifurca en les
expiacions del mossèn Dim-
mensadale, paradigma de l’ho-
me acceptat socialment, i el
malvat Chillingworth, i tots tres
lluiten per exonerar-se d’una

idea cabdal en la moral protes-
tant: la predestinació, la impos-
sibilitat de lluitar contra néixer
perdedor o virtuós, encara més
accentuada per la pressió que
exerceixen els actes dels nos-

tres avantpassats, idea
que sempre va obsedir
Hawthorne.
    La lletra escarlata, es-
crita el 1850, és una de les
primeres grans novel·les
dels Estats Units (Henry
James va dir que era la pri-
mera novel·la digna que
viatgés a Europa). Entre
els iniciadors del gènere
(Irving, Cooper, Melvi-
lle…), Hawthorne destaca
perquè s’interna com cap
altre en l’ànima dels puri-
tans, la qual va encarnar
(alguns dels seus avant-
passats van ser jutges dels
casos de bruixeria a Sa-
lem) i alhora va abominar
sempre.
    Hawthorne anomenava
romance les novel·les que
permetien un grau de for-
ceig amb la realitat concre-
ta, i les contraposava al re-
alisme estricte de les no-
vels (com ho és La casa de
les set teulades, la seva al-
tra novel·la més conegu-
da). I és justament en
aquest punt en què la nar-
ració, en tant que abusa
del simbolisme, es fa poc
fluida.
    Notem massa que les ac-
cions dels personatges,
allò que diuen i senten, es-
tan al servei d’alguna idea
més abstracta. Sigui com
sigui, la gran vàlua de
Hawthorne és que, mentre
ens dóna un relat inequí-
vocament moral, també
s’endinsa en la fantasma-
goria més torbadora. Poe
ho va notar, i Ambrose Bi-
erce va recollir el seu testi-
moni, i fins i tot William
Burroughs, que tenia el de
Salem com a autor fetitxe,
es va sentir fascinat per

aquest doble nivell poètic. Les
addiccions al poder i la moral
dels jutges de la comunitat són
les mateixes que l’autor de Ion-
qui va voler expressar un segle
més tard.

Cal felicitar-se per aquesta
edició que ens arriba des de Vic.
Traduccions Inèdites en Línia
ha sorgit com un segell editorial
especialitzat en e-books, el qual
té ja dues referències i la prime-
ra és Els papers pòstums del
Club de Pickwick, de Charles
Dickens. Ara ens serveix aques-
ta traducció en paper –fet que
revela que entre el paper i el di-
gital hi ha una dinàmica en joc–
i en una edició ben editada i de
preu molt assequible. Que n’ar-
ribin d’altres. ❋

L’editorial
Traduccions
Inèdites en
Línia publica
‘La lletra
escarlata’,
de Nathaniel
Hawthorne,
amb
traducció i
pròleg de
Miquel
Casacuberta

L’autor nord-americà Nathaniel Hawthorne és un dels grans escriptors
del segle XIX centrat en el món dels puritans, que sempre va abominar

És una de les primeres
grans novel·les dels EUA


