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Míkel de Epalza:
“Els cristians i els musulmans
tenen moltes coses en comú”

L O U R D E S D O M Í N G U E Z

Míkel de Epalza és de les poques

persones que es poden congratular

d’haver rebut dues vegades el premi

Ciutat de Barcelona, la primera fa 35

anys, amb la seva tesi doctoral sobre

la ‘Tufha’ d’Anselm Turmeda.

La segona vegada, recentment, amb la

primera traducció al català de

l’Alcorà, que ha estat publicat per

Edicions Proa

L.D. Quan li van concedir el premi
Ciutat de Barcelona va afirmar que
havia decidit traduir l’Alcorà al
català perquè no el satisfeien les
traduccions que se n’havien fet fins
llavors a altres llengües...
M.E. No és que volgués criticar les
traduccions anteriors a la meva,
perquè hi ha moltes maneres de
traduir i totes són profitoses. El
que passa és que jo volia trobar
una nova manera de fer aquesta
traducció.
L.D. Què té, doncs, de nou el seu Alcorà
en català?
M.E. En primer lloc i més impor-
tant, que no he respectat obliga-
tòriament les formes morfosin-
tàctiques àrabs del text original

si això significava haver de re-
nunciar que les nocions quedes-
sin clares en català. Si ha calgut
traduir una paraula àrab per tres
de catalanes perquè el text s’en-
tengués, no he tingut por de
fer-ho. És a dir, el que ha primat
és l’exactitud dels conceptes en
la llengua receptora, la catalana.
L.D. Altres novetats?...
M.E. Buscar en català un estil reli-
giós que s’acostés a l’estil alco-
rànic. Els 72 llibres sagrats que
conformen la Bíblia en el cristi-
anisme catòlic tenen estils molt
diferents: alguns tenen formes
més narratives com ara els
Evangelis, d’altres són llibres
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VI
Biografia de la
cantant Janis Joplin
. .....................................................
Ser una estrella del rock no
garanteix la felicitat, més aviat al
contrari. Això ens diu Alice
Echols, autora de ‘Janis Joplin.
Las cicatrices del dulce paraíso’
(Circe), biografia d’una de les
poques dones de raça blanca que
han destacat cantant blues.

IX
El Jules Verne
de la volta al món
. .....................................................
La majoria de les obres que va
escriure Jules Verne han
esdevingut clàssics, fet que en
garanteix les contínues
reedicions. ‘La volta al món en
vuitanta dies’ ha estat publicada
per Vicens Vives amb traducció
de Nathalie Bittoun i Josep Sala.

XVIII
El parc humà
a la Virreina
. .....................................................
‘Parc humà. Una exposició de
criatures globals’ és la mostra
que fins al 24 de març es pot
visitar al Palau de la Virreina.
Una reflexió sobre les vivències i
experiències que afecten l’home
actual tot explorant els límits de
l’ésser humà.


