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Sobre les traduccions de literatura italiana al català i castellà

Filologia i renovació

E
F r a n c e s c o A r d o l i n o

n un assaig d’ara fa
quasi trenta anys, el
crític Francesco Or-
lando, amb un to mo-
feta i desenfadat, col-
locava els estudiosos

de literatura en quatre categories
exemplars que, amb unes petites
adaptacions, em sembla que encara
són vigents.

Així, doncs, per un costat hi ha qui
creu que l’especialització científica és
un bé necessari i inqüestionable. Les
batzegades de la contemporaneïtat no
toquen ni preocupen els partidaris
d’aquesta actitud, que viuen en un
univers edènic entapissat d’edicions
crítiques i, tanmateix, confonen la
part amb la totalitat i no perceben el
tedi cada cop més visible dels seus es-
tudiants; tot i que molts dels seus es-
forços són encomiables, no troben la
clau per tornar a la literatura el pres-
tigi de què gaudia fins fa poques dè-
cades. Per l’altre costat, hi ha la colla
informe i cada cop més multitudinària
dels que pensen que l’especialització
és un mal no necessari. Barregen, amb
una concepció vaga i incontrolable de
la literatura comparada, qualsevol text,
estenen els seus tentacles sobre qualse-
vol àmbit d’estudi per crear relacions
perilloses –amb la convicció que la Re-
cherche de Proust es pot resumir amb
l’olor d’una magdalena i que la tasca
crítica consisteix en un cogito non inter-
ruptus, que anomenen “hermenèuti-
ca”– i en llistats d’intuïcions lliures
–que anomenen “epifanies”–. Sovint
tenen bones idees, però les amaguen
darrere la pròpia presumpció i, al cap i
a la fi, el joc de treure el conill del bar-
ret se’ls torna reiteratiu i tediós.

Al centre d’aquesta
oposició, hi ha dues ca-
tegories mitjanceres. La
primera és formada per
aquells que contribuei-
xen a la generació es-
pontània de milers
d’especialitats que hau-
rien de proliferar sense
entrar en diàleg entre
elles. Per entendre
aquesta posició, carre-
gada de prejudicis de
casta i de castedat, em
limito a assenyalar que
ara la paraula didàctica
(de l’italià, del francès,
etc.) és prohibida a les
assignatures que no
formin part de les fa-
cultats de Ciències de
l’Educació.

Finalment, hi ha es-
tudiosos que troben
que, tot salvaguardant
les especialitzacions, cal
posar-les en relació: sa-
ben que han d’empren-
dre un camí a les palpentes, amb una
llàntia encara no perfeccionada, que
no tindran mai un coneixement equi-
librat dels camps diferents que recor-
ren; reconeixen l’existència de les
fronteres epistemològiques, però han
entès que es poden travessar sense
perdre de vista la centralitat dels seus
objectius. Darrere d’aquesta visió, crec
que troba espai també la visió del tra-
ductor literari, com a vehicle cultural
entre llengües i cultures. I vinc a l’e-
xemple del qual volia parlar. La secció
de filologia italiana de la Universitat
de Barcelona està organitzant el Pri-

mer Congrés Internacional sobre la
Traducció de la Literatura Italiana a
Espanya, on participaran, sense solu-
ció de continuïtat, prestigiosos italia-
nistes, catalanòfils i hispanistes, d’aquí
i de fora: tan sols donaré el nom de
Cesare Segre, que l’any passat va ser
reconegut doctor honoris causa per la
Universitat de Barcelona.

S’ha parlat molt de la supervivència
dels estudis de filologia que, entre
d’altres coses, paguen el peatge d’un
nom que no correspon ni a la realitat
ni a la pluralitat dels seus ensenya-
ments. El plantejament que proposa

aquest Congrés (que tindrà lloc a
l’aula magna de la UB entre el 13 i el
16 d’abril) obre una perspectiva
epistemològica que podria resultar
interessant també per als estudiosos
que no tenen cap vincle amb la lite-
ratura italiana: “Traducció i tradició
del text: de la filologia a la informà-

tica”. Amb aquest sub-
títol, s’explicita el re-
sultat de la feina duta a
terme fins ara per l’e-
quip del Projecte Bos-
cán (dirigit per la Dra.
Mª de las N. Muñiz
Muñiz) sobre les versi-
ons de les obres literà-
ries italianes al català i
al castellà, amb la ini-
ciativa pionera d’infor-
matització de les tra-
duccions ibèriques des
del 1300 fins al 1939,
que hom pot consultar
al catàleg que es troba
a la pàgina web:
www.ub.edu/boscan.

Ara bé, no es tracta de
reivindicar una filologia
“impura” (tanmateix,
confesso que en un pri-
mer moment m’havia
agradat l’expressió per
encapçalar aquest arti-
cle), sinó de tornar als
estudis literaris la seva
dignitat. La Filologia està

a punt de capbussar-se en una reforma
universitària de la qual encara no sabem
com en sortirà o com alguns volen que
en surti. Potser caldria que tots recor-
déssim el que van dir un grup de pro-
fessors de literatura catalana en una
plana d’aquest diari: “L’autèntica eficà-
cia de qualsevol campanya de creació de
lectors consisteix a recuperar l’ensenya-
ment de la literatura, l’espai tangible i
eficaç de formació de lectors compe-
tents, un dret que encara avui ens toca
reivindicar”.

■ Francesco Ardolino. Docent de la Universitat de

Barcelona

Imatge d’una ciutat,
imatge d’un univers
R i c a r d S a l v a t

E
ls actes d’Els Napolitans’05 que
han tingut lloc a Barcelona ens
han vingut a demostrar que
Nàpols ha après molt bé a ven-

dre la seva imatge. En diverses ocasions
hem dit que Nàpols més que una ciutat
és un univers. És un món absolutament
a part però a la vegada és potser l’es-
sència de la mediterraneïtat. En un dels
actes, una taula rodona al FNAC, Joan
de Sagarra va dir que fa anys quan vi-
sitaves Nàpols i volies anar al teatre di-
fícilment trobaves prou espectacles per
poder elegir. O no n’hi havia o sovint
només trobaves òpera, afegiríem nosal-
tres. Ara, pel que es veu, Nàpols és una
ciutat teatral i la municipalitat ha entès
que, a través del teatre i del cinema, pot
exportar la seva imatge al món. En
aquests darrers mesos que tant s’ha
parlat sobre el TNC difícilment s’ha
considerat que un teatre nacional és
abans que res el teatre d’un poble, i ha
de crear precisament la imatge d’aquest

poble. Ha d’explicar també la història
d’aquest poble. Pensem que un bon te-
atre nacional només es pot fer amb una
companyia estable, una companyia
elegida amb amplitud de criteri però
amb prou generositat per entendre que
qui hi treballa s’ha de dedicar gairebé
en exclusiva a la tasca de crear la
imatge d’una ciutat, la imatge d’un
poble. L’edició dedicada a Nàpols d’a-
quest any és un homenatge a la figura
d’Eduardo de Filippo. No oblidem que
ell sempre va treballar en una compa-
nyia estable, la pròpia família. Hi havia
Eduardo, Peppino (1903-1980) i Titina
(1898-1963), després també cal conside-
rar Luigi de Filippo (1930), el fill de
Peppino, i Luca (1948), fill d’Eduardo.
Potser en l’edició d’aquest any ens
hauria agradat que hi fos present Luca
de Filippo, gran professional i un dels
grans mantenidors del teatre del seu
pare, però esperem que sigui possible
en una pròxima ocasió. Al mes de no-

vembre, a Madrid, es va poder veure
una versió apassionat d’Els deu mana-
ments de Raffaele Viviani a través d’una
lectura d’un dels directors més impor-
tants del moment, Cristoph Marthaler.
L’any 90, al Grec vàrem tenir la sort de
veure La gata cenerentola de Roberto de
Simone (1933), un dels creadors més
originals de la generació dels fills d’E-
duardo i Peppino. També varem tenir
l’ocasió de veure Pulcinella, un guió de
Roberto Rossellini dirigit per Maurizio
Scaparro, i concerts de Peppe Barra i
Eugenio Bennato. Peppe Barra ja és un
habitual de la nostra ciutat, perquè ha
actuat diverses vegades. Cal recordar
també que l’any passat ja van tenir lloc
una sèrie d’actes dedicats als napoli-
tans. En aquell moment els organitza-
dors ho titularen Els napolitans desem-
barquen a Barcelona. En aquella ocasió
tinguerem la presència de la cantant
Pietra Montercorvino i Eugenio Benna-
to i el Nuovo Teatro Nuovo presentà
Mettiteve a fà l’ammore cu’mme! D’Eduardo
Scarpetta, el pare d’Eduardo de Filippo.
Per tant, hem tingut ocasió, en pocs
anys, de tenir accés a un teatre que es
coneixia molt poc i que gràcies a una
bona gestió cultural de la ciutat de Nà-
pols s’ha pogut dur a terme. De la visita
dels napolitans en podrem treure mol-
tes lliçons. Seria convenient recordar
que aquest teatre ara és finalment molt
valorat. Durant molts anys va ser abso-
lutament menyspreat o menystingut. Ja

no cal dir durant els anys de mussoli-
nisme, quan va ser considerat un teatre
tronat, de províncies, que no tenia cap
valor literari. I no va ser fins als anys 60
que la mateixa Itàlia va començar a va-
lorar De Filippo i el teatre en llengua
napolitana, mai no diríem dialecte. Se-
rà convenient de pensar que si l’URSS,
Anglaterra i els Estats Units no s’ha-
guessin interessat tant per De Filippo,
Itàlia encara hauria tardat molts més
anys a valorar-lo. És convenient de re-
cordar que el teatre Vakhtangov va re-
presentar l’any 50 Filumena Marturano i
l’any 73 L’Old Vic, amb Laurence Olivier
com a actor va representar Dissabte, diu-
menge i dilluns. És evident que sense la
feina del gran crític Giulio Baffi, aquest
reconeixement últim del teatre napoli-
tà no hauria estat possible. Ell és el co-
director de la Mostra Napolitana d’a-
quest any. El responsable últim és Dario
De Vita, que un bon dia va venir a es-
tudiar a Barcelona i ha acabat conver-
tint-se en l’ambaixador de la Campània
a casa nostra i de Catalunya a Itàlia. Ara
cal esperar que Catalunya torni la vista
a Nàpols i que ho faci amb la mateixa
amplitud de mirada que De Vita i Baffi
han donat a les seves visites napolita-
nes. Una visita que ens ha donat una
gran lliçó, com ens recordaren a la
taula rodona esmentada: “Tot explicant
la història de Nàpols, Eduardo va ex-
plicar la història del segle XX”.

■ Ricard Salvat. Catedràtic d’arts escèniques a la UB


