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El poeta, en primer terme, durant un creuer que va fer pel Mediterrani

Un Rosselló-Pòrcel inèdit
P O E S I A

La traducció que va
fer Rosselló-Pòrcel
de l’obra anònima
‘Nicoleta i Aucassí’
no és una traducció
literal, sinó una
versió literària

M E L C I O N M A T E U

Bartomeu Rosselló-Pòrcel, traductor,
Nicoleta i Aucassí. Edició facsímil i

transcripció a cura de Xavier
Abraham i Pere Rosselló Bover.

Publicacions de Sa Nostra,

Caixa de Balears. Palma, 2001.

L
a vida breu de Bartomeu
Rosselló-Pòrcel (1913-1938)
no li impedí de deixar un
grapat de poemes que figu-
ren entre els més bells escrits

en llengua catalana. L’autor d’Imitació
del foc sens dubte posseïa un do espe-
cial, una expressivi-
tat absoluta, més en-
llà –i no més ençà–
del domini tècnic del
vers i de l’idioma.
Alguns cerquem els
textos de Rosse-
lló-Pòrcel amb el
mateix afany que tot
bon aficionat al jazz
persegueix els enre-
gistraments de Clif-
ford Brown (que va
morir a la mateixa
edat): la seva desapa-
rició ens sembla in-
justa i amb la seva
obra no en tenim
prou, no disposem
de prou dades que
ens expliquin el mi-
racle.

Perquè un gran
poeta no és altra cosa
que l’autor d’alguns
poemes excepcio-
nals, d’artefactes
verbals que semblen
transcendir els lí-
mits de la llengua i
s’acosten a l’inexplicable. Un poeta
així no hi neix ni s’hi fa: simplement
es descobreix, tot i que per fer-ho
necessita, òbviament, unes qualitats
prèvies i una preparació. Per a Ros-
selló-Pòrcel aquest entrenament va
incloure diverses traduccions, mal-
auradament avui la majoria perdu-
des. La de Nicoleta i Aucassí, ara recu-
perada, la preparava a quatre mans
amb Salvador Espriu, amic i company

d’estudis, per a un curs que impartia
el filòleg Joan Coromines.

Nicoleta i Aucassí és una narració
anònima francesa del segle XIII; es-
crita en vers i prosa, pertany al gè-
nere de la chantefable: el vers s’hi re-
serva per a l’estil suposadament su-
blim, i la prosa per als moments que
requereixen un registre més col·lo-
quial. Rosselló-Pòrcel era el respon-
sable de la traducció dels fragments
en vers i Salvador Espriu de la prosa
–les traduccions d’Espriu, si han
existit mai, no s’han conservat.

La història de Nicoleta i Aucassí

respon a un esquema molt senzill: es
tracta d’un relat d’amor i d’aventures
en el qual, com en tants d’altres, els
dos enamorats hauran de vèncer in-
terminables dificultats –començant
per la diferència d’estament social:
Aucassí és noble, Nicoleta, no– abans
de reunir-se definitivament. En
aquest cas les aventures inclouen
nombroses lluites contra moros i
també elements màgics i fantasiosos,
com l’estada a Torelore, un país ab-
surd amb un rei que creu que està
embarassat. No cal dir que, fora del
seu context narratiu, els fragments

traduïts per Rosselló-Pòrcel poden
llegir-se com a poemes independents.

La traducció de Rosselló-Pòrcel no
és una traducció literal, sinó una
versió literària. El poeta no vacil·la –o
només ho fa lleugerament, l’edició
facsímil permet resseguir alguns
d’aquest dubtes–, a l’hora de pren-
dre’s certes llibertats per tal de re-
produir l’efecte de l’original. El re-
gistre emprat és un artifici literari
que no respon ni al català estàndard
de l’època de la traducció (1933, pre-
cisament l’any que Rosselló-Pòrcel
publicava el seu primer llibre de po-
emes) ni, òbviament, al català medi-
eval. Hi ha gal·licismes, arcaismes i
dialectalismes introbables en les
composicions que el poeta escrivia a
la mateixa època. Tot indica que es
tracta d’opcions conscients per tal de
traslladar al català la frescor i el vigor
de l’anònim francès, una ingenuïtat i
una força no del tot alienes a narra-
cions medievals en vers més properes
lingüísticament, com ara el Blandín de
Cornualla.

Tot i que Xavier Abraham i Pere Ros-
selló Bover, responsables de l’edició, no
s’han proposat altra cosa que donar a
conèixer els fragments de la cantafaula
que Rosselló-Pòrcel havia traduït, l’in-
terès del text va més enllà perquè es
tracta de l’única versió catalana que
tenim a l’abast de l’original. Els cura-
dors reprodueixen el text francès, edi-
ten en facsímil el manuscrit del tra-
ductor i n’ofereixen també una versió
transcrita i anotada. Una feina excel-
lent que tant de bo tingui continuïtat.
Fa alguns anys, la chantefable completa
va ser publicada en castellà en traduc-
ció de Victoria Cirlot –amb el títol ori-
ginal d’Aucassin et Nicolette– per l’edito-
rial Quaderns Crema.

Dins la torre de Belcaire
Aucassí s’estava un jorn.
Va asseure’s sobre l’escala
entorn d’ell els seus barons.
Sent cantar els ocellets,
veu les herbes i les flors,
membrava’s de Nicoleta
i de les seves amors
que ell estimà tants de dies;
li vénen sospirs i plors.
Nicoleta és a l’escala,
porta arquet i violí dolç.
Ara parla Nicoleta,
parla i diu eixes raons:
«Escolteu-me, cavallers,
us plauria la cançó
de la noble Nicoleta
i d’Aucassí, un franc baró?
Llurs amors duraren tant
que ell la cercà al bosc profund.
A Torelore, a la torre
pagans el prenen un jorn.
D’Aucassí no sabem res.
Nicoleta son amor
és al castell de Cartago,
son pare l’estima molt
i és senyor d’aquell reialme.
Un rei de pagans traïdor
li volen dar per marit,
pro Nicoleta no ho vol,
ella estima un jovincell
que Aucassins havia nom,
per Déu jura i son llinatge
que ella no prendrà baró
si no té son amador

que tant desitja.»

(Un dels fragments de Nicoleta i
Aucassí traduïts per Rosselló-Pòrcel).


