
◆ C U L T U R A ◆II
A V U I

dijous

7 de març del 2002

Una manera innovadora de traduir l’Alcorà
➤ L’Alcorà és un llibre religiós que dirigeix
la vida dels gairebé mil milions de creients
musulmans que hi ha actualment a tot el
món. Això explica que des de fa catorze se-
gles, hagi estat traduït moltes vegades a
multitud d’idiomes.

No obstant això, fins a la traducció del text
alcorànic que ha fet Míkel de Epalza al català
per a Edicions Proa, no n’existia cap, ni com-
pleta ni parcial. Fins ara, només podíem men-
cionar dues traduccions medievals catalanes
perdudes fetes del llatí, un fullet modern amb
una selecció de versicles alcorànics traduïts de
l’anglès i algunes citacions curtes en català en
obres sobre la religió islàmica. Però a més a més
de ser la primera traducció de l’Alcorà en llen-
gua catalana, el treball de Míkel de Epalza
també és notícia perquè és bastant diferent
d’altres traduccions que s’han fet d’aquest ma-
teix text en llengües romàniques.

DADES D’AQUESTA TRADUCCIÓ
En primer lloc, perquè intenta traspassar tot el
contingut semàntic del text àrab al català, en-
cara que això impliqui traduir un únic mot
àrab per tota una expressió en llengua catalana.

En segon lloc, perquè busca reproduir en ca-
talà una rima i, sobretot, un ritme equivalents
a la prosa rimada del text àrab, però amb pro-
cediments propis de la nostra llengua com ara

la musicalitat pausal de l’accent tònic o una
base de pentapeus que imita els peus grecs i
llatins.

També és la primera traducció que utilitza
una forma tipogràfica semblant al vers lliure
per organitzar el contingut i per aconseguir la
musicalitat i el nivell literari de l’original.

Alhora, és una traducció innovadora perquè
vol reproduir el caràcter sapiencial, profètic,
meditatiu i exhortatiu del text alcorànic.

Segons els experts, el text àrab de l’Alcorà té
un estil inimitable, que no pot ser reproduït en
altres llengües per cap traducció. El text alco-
rànic és fonamentalment religiós, però també
literari i estètic, amb una arquitectura visual i
una estructura oral. Els musulmans creuen que
el va escriure directament Déu mitjançant un
dictat de l’àngel Gabriel a Mahoma. El profeta
va anar recitant-ne fragments als seus deixebles
durant els últims vint anys de la seva vida per-
què els memoritzessin. Mort Mahoma, l’any 632
de l’Era Cristiana, una de les seves dones i els
califes que eren sogres o gendres seus van re-
collir els fragments memoritzats fins a fer-ne un
llibre únic, el text àrab actual, pràcticament
sense variants.

Per a la taducció al català de l’Alcorà, Míkel de
Epalza ha seguit l’edició del Caire impresa l’any
1924 (1343 de l’hègira), considerada avui en dia
com l’edició més acceptada.
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teològics... També hi ha llibres
sapiencials, com els Salms, o
profètics, on els profetes fan
una reflexió sobre la realitat
religiosa. L’Alcorà també és un
llibre que exhorta a la reflexió i
per això he intentat imitar
l’estil dels Salms i dels profetes
bíblics a l’hora de traduir-lo, ja
que són el referent que ja tenim
en català que més s’assembla a
l’Alcorà. Per aquest motiu, he
buscat un estil meditatiu, lent.
L.D. Quines tècniques ha utilitzat per
aconseguir aquest mena d’estil re-
flexiu?
M.E. Separar amb punt i a part,
comes i altres elements tipo-
gràfics; crear un text entre la
prosa poètica i el vers lliure...
D’aquesta manera, l’arquitec-
tura tipogràfica té un efecte
musical encara que la traduc-
ció no es llegeixi en veu alta. I
el text emana bellesa, esdevé
literatura, a més a més de mis-
satge religiós.
L.D. ¿Trobava que les traduccions
que s’havien fet fins ara oblidaven
que l’Alcorà també és literatura?
M.E. En algunes ocasions, sí.
Moltes traduccions del llibre
sagrat de l’Islam són una mica
massa prosaiques, massa pla-
neres, i no busquen efectes li-
teraris més enllà de la retòrica
normal.
L.D. Acompanya la traducció amb
cinc estudis. Quin és el seu objectiu?
M.E. La finalitat principal és aju-
dar a comprendre millor com
s’ha fet la traducció. General-
ment, les traduccions que
s’han fet de l’Alcorà s’acompa-
nyen d’introduccions sobre la
doctrina de l’Islam o sobre la
història de Mahoma, però po-
ques vegades s’hi inclouen es-
tudis traductològics com en
aquest cas. El primer estudi és
una bibliografia amb publica-
cion sobre Aràbia, Mahoma i
l’Alcorà en les llengües hispà-
niques. En el segon, s’explica
com la societat, la política i la
mística musulmanes utilitzen
l’Alcorà. El tercer estudi refle-
xiona sobre el valor que els
musulmans donen a les tra-
duccions del seu llibre sagrat.
El quart és una història de les
traduccions de l’Alcorà que
s’han fet al llarg de la història
en llengües hispàniques (cata-
là, castellà, portuguès). I el
darrer estudi explica les tècni-
ques de traducció que hem se-
guit a l’hora de traduir l’Alcorà
al català.
L.D. Els musulmans no donen vali-
desa a les traduccions de l’Alcorà
per a la discussió teològica, que
sempre s’ha de fer a partir del text
original en àrab. ¿Això no el va
descoratjar a l’hora d’emprendre
aquest projecte?
M.E. Jo sóc professor universitari
i sempre busco ensenyar i di-
fondre la cultura. Era un greu-
ge històric que els catalans no
tinguessin en la seva llengua
un dels llibres més importants
de la humanitat. A més, només
un 20% dels musulmans co-
neixen la llengua àrab, per això
són necessàries les traduccions.
Com a professor, m’apassiona

la investigació i per tant tra-
duir l’Alcorà de la manera in-
novadora com ho hem fet. Ha
comportat molta feina de re-
cerca.
L.D. Per què ha buscat l’ajuda dels
professors de català Joan Perujo i
Josep Forcadell?
M.E. Tot i que he traduït al català
en una primera versió, la meva
especialitat no és el la llengua
catalana, sinó l’islamologia i
l’àrab. Jo tot sol no podia
aconseguir l’estil literari i la

precisió que buscava en la me-
va traducció. Per mi, ha sigut
un plaer intel·lectual i enriqui-
dor participar en les discussi-
ons i revisions del grup de tre-
ball.
L.D. Per què creu que fins ara ningú
s’havia atrevit a traduir al català
una obra com l’Alcorà?
M.E. Suposo que, principalment,
perquè cap editor català havia
apostat per aquesta traducció
perquè pensaven que seria un
projecte deficitari. En canvi, jo

estic convençut que l’editorial
Proa guanyarà diners amb
aquesta traducció. De fet, la
primera edició es va exhaurir
de seguida i se’n prepara una
segona, una tercera i una edi-
ció de butxaca. L’altre gran
motiu és que hi ha pocs cata-
lans que coneguin l’àrab amb
prou profunditat per atrevir-se
a traduir el text important de
l’Islam.
L.D. ¿La traducció al català ha com-
portat algun problema afegit que
no s’hauria donat en altres llengü-
es?
M.E. No. La dificultat ha estat
anar investigant paraula per
paraula i frase per frase quina
era la traducció més adequada.
De totes formes, per molt que
diguin alguns, l’Alcorà no és un
text difícil de comprendre. Té
fragments foscos que poden
provocar una discussió més in-
tensa, però en general és un
text amb un significat clar.
L.D. Vaig llegir una notícia on afir-
mava que portava 25 anys pensant
com fer la traducció de l’Alcorà...
M.E. Feia temps que la idea em
rondava pel cap, perquè troba-
va que moltes de les traducci-
ons que se n’havien fet eren
massa cristianitzades i jo no
volia caure en el mateix error.
Precisament, un dels proble-
mes principals amb què m’he
trobat ha estat fer compatibles
una traducció comprensible
per a una persona de cultura
catalana amb una traducció
que intentés utilitzar una llen-
gua no cristianitzada. Per
exemple, quan en àrab apareix
la paraula Al·lah, ho havia de
traduir per Déu, que és la forma
cristianitzada, o havia de dei-
xar-ho igual? Jo he optat per
utilitzar els dos mots alternati-
vament perquè el lector s’adoni

que, en realitat, són el mateix
amb algunes diferències.
L.D. Per això afirma que ha fet una
“traducció expansiva”?
M.E. Sí, perquè si he hagut d’u-
tilitzar dues o tres paraules ca-
talanes per traduir un únic
mot en l’original, no he dubtat
a fer-ho.
L.D. Com s’ho ha fet per reproduir
l’oralitat que desprèn el text en
àrab?
M.E. Seria d’una artificialitat in-
suportable imitar l’estil de
l’Alcorà en català. El que he
procurat, en canvi, és trobar un
estil nou que sigui d’un nivell
semblant. En el darrer estudi
del llibre explico com he trobat
aquest nou estil, que combina
la musicalitat, l’oralitat i el va-
lor literari sense renunciar a
l’exactitud semàntica de l’ori-
ginal àrab.
L.D. Ens en pot dir el secret?
M.E. He buscat reproduir en ca-
talà una rima i, sobretot, un
ritme equivalents a la prosa ri-
mada del text àrab. Tot plegat
és una mica massa tècnic, pot-
ser per explicar-ho ara.
L.D. Provi-ho...
M.E. He utilitzat procediments
propis de la llengua catalana
com ara la musicalitat pausal
de l’accent tònic i una base de
pentapeus, que imita els peus
grecs i llatins. Del que es trac-
tava era de traduir el text alco-
rànic a una prosa ritmada ca-
talana. I per això, a més, hi
utilitzo una forma tipogràfica
semblant al vers lliure.
L.D. Com creu que han rebut els
musulmans la seva traducció?
M.E. No ho puc saber del cert,
perquè l’única manera que
tindria d’assabentar-me’n seria
fent conferències entre la co-
munitat musulmana que viu
en territoris de parla catalana.
Però la meva salut no m’ho
permet, encara que he tingut
algunes invitacions per fer-ho.
A títol individual, però, puc dir
que els comentaris que m’han
anat arribant de musulmans
catalanoparlants han sigut po-
sitius. De totes formes, aquesta
traducció no l’he feta per a ells
ni per als arabistes, que ja po-
den llegir l’Alcorà en la llengua
original, sinó per als catalans
que vulguin conèixer l’Alcorà.
L.D. ¿Canviarà algun aspecte de la
seva traducció en les noves edicions
ja previstes?
M.E. Sí, he canviat un centenar
de petites coses, perquè en el
mig any que fa que va sortir la
primera edició, hem après més
coses que ara tindrem l’opor-
tunitat de corregir.
L.D. Vostè que és especialista en la
relació entre cristianisme i Islam,
troba que són dues religions molt
diferents?
M.E. Molt menys del que ens vo-
len fer creure algunes opinions
massa polititzades. Alguns di-
uen que l’Islam és un altre
món, però, en realitat, els cris-
tians i els musulmans tenen
moltes coses en comú.
L.D. Per exemple?
M.E. Totes dues són religions que
es basen en llibres sagrats, totes


