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A propòsit de l’article de Ferran Sáez sobre el ‘freak’ shakesperià

Barallat & Co.

E
J o s e p M a r i a F u l q u e t

n un recent article
publicat a les pàgines
d’aquest diari (AVUI,
05/02), el meu bon
amic i col·lega Ferran
Sáez Mateu posava en

coneixement del públic lector que es
complia el centenari de la mort del
“genial heterodox”, el senyor Celestí
Barallat i Falguera (1837-1905), un
dels freaks més notoris que ha donat el
país. El paper de l’amic Sáez no tenia
pèrdua i complia una funció impor-
tant: recuperar un dels molts noms
que l’amnèsia general del país ha se-
pultat en els llimbs dels justos i que,
junt amb molts altres, forma part in-
destriable de la nostra tradició cultu-
ral. Poter si, com diu l’articulista, el
pensament únic pijoprogre no estigués
tan ocupat a donar creus de Sant Jordi
als firmants del primer manifest del
Foro Babel, segurament trobaria un
forat en la seva atapeïda agenda per
dedicar un carrer o una plaça al per-
sonatge, als personatges. Per si l’ama-
ble lector no havia llegit el paper de
referència, el chef d’oeuvre del necròfil
Barallat és (cito textualment) “un dels
títols més equívocs, tètrics i antiestè-
tics de tota la història de la literatura
universal: Las plantas no comestibles de
los cementerios (1889)”. I acaba Sáez:
“Només per haver tingut els trons de
posar un títol així, Barallat mereix un
lloc destacat en la cultura catalana”.
Plenament d’acord.

Però és que, a més de necròfil i bo-
tànic, Barallat va ser més coses. Com,
per exemple, traductor de Shakespea-
re. En efecte, el 1890 el senyor Celestí
Barallat i Falguera, acadèmic de la
Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona, va llegir, en la sessió del
dia 1 de desembre, una memòria ti-
tulada –no s’ho perdin– Shakespeare y

Moratín ante la fosa, y tra-
ducción de un cuadro de
Shakespeare, on, al costat
d’una crítica de la versió
castellana de Hamlet, feta
per Leandro Fernández
de Moratín, hi ha un as-
saig de traduir en català
l’escena primera de l’ac-
te cinquè (la dels enter-
ramorts i del monòleg
del príncep davant el
crani de Yorick) de la
tragèdia homònima.
Com diu Ramon Esquer-
ra en el seu assaig me-
morable, i utilíssim, Sha-
kespeare a Catalunya
(1937), que va veure la
llum a l’empara de les
Publicacions de la Insti-
tució del Teatre, l’amic
Barallat ataca amb vio-
lència la traducció de
Moratín, que acusa d’in-
exacta, i ho intenta de-
mostrar desmuntant la
versió castellana de l’escena que des-
prés ell traduirà. La invectiva de Bara-
llat és ferotge, sobretot si tenim en
compte que l’objectiu d’aquest atac
furibund és una versió feta un segle
abans. Per si això no fos prou, Barallat,
que va escriure sempre en castellà,
afegeix que la llengua catalana és per-
fectament capaç de donar una versió
més fidel del text anglès original, i per
constatar-ho tradueix, en un barceloní
absolutament delirant i pedestre, l’es-
cena de l’enterrament de la pobra
Ofèlia. El cas és que, no satisfet amb
això, Barallat també tradueix, fent-lo
malbé, el text castellà de Moratín.

L’antinormista Antoni Bulbena i
Tosell, en el pròleg de la seva traduc-
ció de Hamlet, diu, referint-se a la tra-

ducció de Barallat, que “no es aytal
fragment sinó una parafrasa del tras-
llat de Moratín, en llenguatge familiar
barceloní, resultant així part dessota
l’estil de l’original, y més avall encare
del llenguatge d’un acadèmich o lle-
trat”.

Tan desmanegada com la versió de
Barallat, però molt més divertida, és
la d’un altre freak coetani seu, mossèn
Gaietà Soler, que va emprendre una
reforma de Shakespeare en nom de la
moral i va traduir Hamlet, “arranjat a
l’escena catòlica”, el 1898. El mossèn
en qüestió –que està enterrat al ce-
mentiri del Poblenou– firma el des-
gavell (la tragèdia, en aquest cas, més
que l’obra en si, és la traducció) amb
el pseudònim d’Angel Guerra i pre-

senta un Hamlet del qual han desapa-
regut la mare del príncep i Ofèlia
–dones al capdavall–, i en què una
part del paper de Gertrudis, la mare,
s’ha adjudicat al rei. El conflicte cen-
tral de l’obra s’ha diluït i fins i tot
canvia el desenllaç: Hamlet perdona
l’oncle Claudi i tot acaba bé.

Un altre exemple de la trista sort
que aquesta obra va tenir a Catalunya
entre 1890 i 1900 és la traducció en

vers que el mateix any
en va fer Arthur (sic)
Masriera, que manifesta
la seva voluntat de donar
un Hamlet “enter i ver-
dader com l’escrigué son
autor, sens arreglar, ta-
llar ni tornar a fondre
res, com ho ha fet tant
infelisment tot l’aixam
de traydorets que, sens
escrúpols de conciènci-
a...” etc. Masriera canvia
també el nombre i el
nom dels personatges
que li devien semblar
exòtics, i així Rosen-
crantz, Guildenstern i
Osrick es converteixen
en Ricard, Guillem i En-
ric.

Podria, en fi, aportar
altres noms a la llarga
llista de traductors que
ha tingut en aquest país
el dramaturg anglès, al-
guns bastant pintores-
cos, però se m’acut una

idea millor, que proposo obertament:
una manera digna de celebrar “l’any
Barallat” seria crear una secció, al di-
ari, on cada setmana es donés a co-
nèixer un d’aquests personatges atra-
biliaris, a l’estil del que l’acadèmic
Gimferrer feia a El País amb Los raros; o
que les televisions deixessin d’emetre
programes de graciosos que no fan
gràcia a ningú i, amb un esforç d’i-
maginació (que no sé si estan en con-
dicions de fer), en construïssin un al-
tre dedicat a glossar la vida d’aquesta
gent i l’època que els va tocar viure.
Alguna cosa hi aprendríem.

De res.

■ Josep Maria Fulquet. Professor de la Universitat

Ramon Llull

Espoli de llibres i papers
G e r a r d V e r g é s

Q
uan l’octubre passat vaig re-
bre una carta d’una casa de
subhastes madrilenya, el pri-
mer que se’m va acudir va ser
allò que explicaré al final del

present article. Mentrestant, diré que la
carta es referia a un llibret que vaig
comprar el 1997 i que sembla que pro-
cedia d’un robatori al seminari concili-
ar de Conca. El procediment penal ha-
via estat incoat per un jutjat d’aquella
població i era fruit de les diligències del
Grupo de Patrimonio Histórico de la
Guardia Civil. Un mes després, la revis-
ta Galeria Antiquaria (nov. 2004) duia la
notícia, tot explicant que es tractava de
l’operació Bérgamo, gràcies a la qual
s’havien intervingut ja 130 llibres, en-
tre ells alguns incunables, però que
encara faltaven Leyes de la partida, d’Al-
fons X (Lió, 1550); Opus, de Beda el Ve-
nerable (Basilea, 1533); Constituciones, de
Benet XIV (Roma, 1761); Autos sacramen-

tales, de Calderón (Valladolid, 1717), i
“edicions antigues de diverses obres de
grans pensadors i escriptors”. La veritat
és que em vaig quedar molt tranquil,
perquè la meva biblioteca és infinita-
ment més modesta, i el llibre que em
reclamaven era –llevat del títol, certa-
ment enginyós– una obra literària-
ment molt prima. A la fitxa de la sub-
hasta, de la qual m’enviaren fotocòpia,
constava textualment: “3348 - Marón y
Rama, D. Oración en la que se persuade que
es menor mal sufrir ratones que tener gatos
en nuestras casas. M. Ibarra, 1779, 4 , rúst.
Salida 9.000 pta”. A més a més –i no dic
cap mentida–, no l’he trobat, perquè a
casa meva hi ha llibres per tot arreu i la
meva biblioteca, si bé modesta com ja
abans he dit, és també bigarrada i amb
més volums apilats a terra que ordenats
als prestatges.

Per una altra banda, confessaré que
tan sols una vegada al llarg de la meva

vida he furtat dos llibres. Va ser d’estu-
diant, a la Residència Sant Jordi, al car-
rer Mestre Nicolau, de Barcelona. Una
nit, i aprofitant l’absència del director,
una colla de companys –amb més te-
mor que vergonya– entràrem a la bibli-
oteca. Jo vaig endur-me Las obras, d’Ángel
Ganivet. Durant anys vaig guardar-les,
però –s’ho creguin o no– un dia vaig fer
un paquet i, amb totes aquelles cauteles
que suposo que deuen tenir els malfac-
tors, vaig aprofitar un viatge a Tarrago-
na per tal de despistar la procedència
dels llibres. Correus era llavors a prop de
la rambla Nova, vora un mercat. I jo,
mentre enviava el paquet, tenia la sen-
sació que tothom em mirava. Pel que fa
a mi, afegiré que me n’han robat més
d’un, de llibre. Recordo Gog i Magog i
Cartes del papa Celestí als homes, tots dos de
Giovanni Papini, un polemista cristià
antany molt famós, però avui tan obli-
dat com la riuada de l’Ebre del 1907, la

més gran dels dos segles últims. També
m’han birlat un Oliver Twist i alguna altra
cosa. Sempre que em creuava amb en
Miquel, el receptor dels Papini, ell s’a-
vançava: “Ja me’n recordo, ja”. “Jo tam-
bé”, li feia. En Miquel va morir, tres anys
després, d’un aneurisme cerebral. La
viuda, que era riallera i molt balladora,
no crec que s’hagi llegit Papini.

Cada mes Galeria Antiquaria publica
una plana intitulada Expolio artístico, de-
dicada a la labor de recuperació –certa-
ment molt professional i eficaç– per
part del ja esmentat Grupo de Patrimo-
nio Histórico de la Guardia Civil. He dit
al començament que era al mes d’octu-
bre que vaig rebre la carta de la subhas-
ta, i en aquelles mateixes dates, junta-
ment amb l’historiador i bon amic Josep
Cruanyes protagonitàrem –més ell que
jo– diversos actes de la Comissió per la
Dignitat, tant a Tortosa com a Alcanar i
a Vinaròs, a favor de recuperar els papers
de Salamanca espoliats a Catalunya. Per
uns instants vaig pensar que, a més de
les gestions dels intel·lectuals i dels po-
lítics, potser hi havia una altra solució:
la dels professionals contra l’espoli. Pe-
rò, després de rumiar-ho millor, vaig
abandonar la idea.

■ Gerard Vergés. Escriptor


