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D
esprés de guanyar
el premi Ciutat de
Barcelona de tra-
ducció poques co-
ses es poden afegir

de l’excel·lència d’aquesta tra-
ducció del catedràtic d’estudis
àrabs i islàmics de la Universi-
tat d’Alacant. És una traducció
amb un altíssim nivell pels
seus objectius assolits. Aquest
guardó no és només per a
l’autor, sinó per a tots els es-
tudis àrabs i islàmics que amb
tanta dedicació el professor
Epalza ha portat al capdavant
de la investigació científica.

Aquesta versió de l’Alcorà a
més de ser una traducció molt
acurada té uns valors afegits
que li donen una especial im-
portància com a obra única
per si mateixa. Per a la nostra
cultura és un esdeveniment
de primer ordre, ja que és la
primera traducció íntegra i
molt rigorosa de l’Alcorà. A
més a més, omple un buit en
la cultura catalana, i alhora
presenta innovacions molt
importants en relació amb al-
tres traduccions a llengües
occidentals. Estem davant
d’una traducció que no sols
dóna el sentit de l’Alcorà, sinó
que també representa un tre-
ball acuradíssim de reflexió i
de transposició a la cultura
catalana dels continguts, in-
tentant fer una traducció el
més fidel possible del que és el
text àrab.

CINC ESTUDIS
Un altre aspecte destacable són
els cinc estudis alcorànics molt
importants i específics per si-
tuar el text i la cultura àrab i
islàmica. 1) Bibliografia hispànica
sobre Aràbia, Mahoma (Muhàm-
mad) i l’Alcorà. 2) L’Alcorà i la vida
religiosa dels musulmans. 3) Inimi-
tabilitat de l’Alcorà. Valor de les
traduccions segons els teòlegs mu-
sulmans. 4) Traduccions hispàni-
ques de l’Alcorà. 5) Principis d’a-
questa traducció alcorànica de l’à-
rab al català.

També és especial perquè s’hi
han utilitzat uns criteris de
traducció innovadors. Criteris
traductològics que fan d’aquest
treball un llibre de referència
obligada per als estudiosos. Un
punt molt important és el res-
pecte religiós d’aquesta versió.
Conscient del valor i del caràc-
ter miraculós de l’Alcorà per als
musulmans Epalza ha fet d’a-
questa obra no una traducció
canònica, sinó més aviat una
versió de l’Alcorà al mateix
temps universitària i respectu-
osa amb els musulmans (que
consideren que el llibre es diví,
paraula de Déu i, per tant, no es
pot traduir).

La traducció recull trets pro-
pis del llibre: el caràcter religi-
ós, sapiencial, profètic i literari.
També s’hi ha tingut en compte
el ritme del text, cosa que mai
s’havia fet. Per això, la traduc-
ció està a prop del text original
tant en el fons (màxima trans-
missió dels continguts semàn-
tics) com en la forma (amb un
nivell literari i textual molt
pròxim a la llengua àrab del
text original).

Aquesta obra també és inno-
vadora perquè és la primera
que dóna els principis de tra-
ductologia que s’han seguit per
fer-la. Epalza parla, més que
d’un equilibri entre l’original i
l’objectiu, d’una recreació. I
l’objectiu és la recreació perquè
a l’hora de fer una traducció
d’un text religiós (musulmà en
àrab) a un món cultural dife-
rent (el cristià i català) les dife-
rències són suficients per no fer
una traducció paraula per pa-
raula que amaga els trets dife-
rencials de l’àrab.

TRETS DIFERENCIALS
Aquest treball ha estat fet amb
cinc criteris nous:
1) Traducció directa al català
per primera vegada. Tenint en
compte les especificitats de la
llengua àrab, sobretot el ritme.
2) S’han recollit tots els contin-
guts semàntics de l’àrab encara
que fos amb diverses paraules,
perquè no es perdi cap element
important.

3) És la primera traducció que
intenta acostar-se a la rima àrab
més que no pas una traducció
literal i sense musicalitat.
4) Curiosament la tipografia
sembla donar una estructura
més a prop del sentit de musi-
calitat del text àrab.
5) És la primera traducció que
dóna el mateix sentit sapienci-
al, meditatiu i exhortatiu del
text àrab, intentant fer la ma-
teixa vinculació referencial per
al musulmà que per al lector
català. Tanmateix, l’Alcorà té
un sentit inimitable en tots els
aspectes pel musulmà, pel ca-
ràcter diví de la llengua àrab.
Una de les implicacions d’a-
quest llibre és la instrumenta-
litat múltiple.

CRITERIS TÈCNICS
Com s’explica en l’estudi del
llibre els criteris tècnics tra-
ductològics son:
1) Traducció dels continguts
semàntics planers, sense buscar
univocitat en català.

S’ha rebutjat traduir un ter-
me al català per un equivalent
i s’ha optat per explicitar el
significat de l’àrab en català:
“[...] hom vegi que el text alco-
rànic és relativament concret
d’una regió i d’una època con-
creta. I no hel·lenitzant com
l’àrab dels primers segles de
l’Islam”.

L’autor també ha rebujat do-
nar un sol sentit de la paraula
àrab. El que ha fet és donar una
paraula catalana propera que
agafa el màxim del camp se-
màntic de la paraula àrab, però
també que deixa de costat una
part important d’aquest con-
tingut, com fan la majoria dels
musulmans. La concreció ha
portat a fugir de les frases fetes,
abstractes. Sense fer glosses o
comentaris, sols una identifica-
ció del total del referent se-
màntic, sense deixar buits se-
màntics.
2) Continguts i estils sapiencials
i profètics de l’Alcorà dins la
solemnitat musulmana.

Diu Epalza que per fer la
traducció de l’Alcorà s’ha partit
d’unes categories que estan ar-

relades en els textos sapiencials
i profètics de la Bíblia perquè
l’Alcorà no és un text narratiu,
és un text pròxim a la literatura
oriental de contingut sapienci-
al i això també és una referèn-
cia per al lector, ja que el situa
en una tradició més a prop de
referents que no li són del tot
desconeguts.

El significat de l’experiència
religiosa musulmana és la base
fonamental a la del judaisme
bíblic i del cristianisme però
influïda per l’hel·lenisme filo-
sòfic base de les expressions del
català actual.

El fet de la realitat del món i
la seua història dirigida per
Déu és el punt de la reflexió de
l’Alcorà.

Com es representa aquest
sentit sapiencial en el text?
Aquest sentit sapiencial i me-
ditatiu està representat amb
marques visuals d’edició tipo-
gràfica i disposició del text.
3) Musicalitat i ritme en català
per a un text àrab literari, en
prosa, però no pas prosaic.

Un dels criteris d’aquesta
traducció ha estat la recerca de
l’estil literari, a més de produir
en el lector català les mateixes
sensacions i efectes religiosos
del text àrab. La musicalitat i la
rima no són imitables en cata-
là, però tenen un pes molt fort
en la traducció que s’ha fet al
català. Malgrat tot, s’ha trobat
una forma musical també lite-
rària, estètica, que siga equiva-
lent, per mostrar que no és un
text prosaic. El que l’autor ha
utilitzat és una prosa ritmada
(basada en el ritme musical i
renunciant a la rima de l’àrab
alcorànic).

No és que s’haja volgut imi-
tar el text àrab en aquest as-
pecte. Simplement s’ha volgut
donar una aproximació sonora
al text en català.

Per tant la tipografia i la
musicalitat donen un sentit
paral·lel al que té la lectura del
text en àrab posant la traducció
al català al mateix nivell. Do-
nant-li el mateix to al text sa-
grat.
4) Disposició tipogràfica al ser-

vei dels continguts semàntics i
dels ritmes musicals de l’Alco-
rà.

La tipografia està al servei
d’una musicalitat del text. El
professor Epalza ha evitat una
presentació lineal, seguida, de
les frases. Així té una certa for-
ma de poesia de vers lliure, per
ressaltar el caràcter literari i
solemne del text alcorànic. Així
la disposició tipogràfica es situ-
aria més a prop de la presenta-
ció de diàlegs en llibres mo-
derns, com en els del teatre o de
la novel·la, amb punts i a part i
guions, quan canvia l’interlo-
cutor. Però fins ara l’Alcorà s’ha
presentat tipogràficament com
un text seguit.

Epalza ha seguit un criteri de
presentació tipogràfica molt
curiós. És el que anomena ar-
quitectura tipogràfica. Amb
aquesta arquitectura tipogràfi-
ca s’ha volgut tallar i deixar
una mica a banda la numeració
del text àrab, fent molts talls de
línies, que acaben i tornen a
començar i que vol mostrar la
singularitat del text alcorànic.
Vol també jerarquitzar i aclarir
els temes i els matisos del text
àrab, que s’explicaria així mi-
llor en la traducció catalana,
sense ser una glossa. I amb
aquesta forma, permet dirigir
la musicalitat del ritme pausal,
que dóna a la traducció catala-
na un to literari equivalent a la
prosa literària de l’Alcorà.

CONCLUSIONS FINALS
En definitiva i com a resum, cal
dir que aquesta traducció al
català del Dr. Epalza ha signifi-
cat un redescobriment cultural
i al mateix temps històric. Cul-
tural perquè una traducció de
l’Alcorà a la nostra llengua és
un esdeveniment de primer
ordre per a la nostra cultura,
atès el nivell d’aquesta traduc-
ció i les peculiaritats traducto-
lògiques que inclou. I històric,
perquè no hem d’oblidar que
nosaltres som el producte d’un
temps passat, on els cristians i
els musulmans han ocupat al-
hora un mateix espai. Aquesta
traducció, doncs, no és una
traducció d’un text allunyat, és
un llibre que ha sigut ensenyat
i llegit pels musulmans en
aquestes terres. I des de la seua
essència i profunditat no deixa
de ser el llibre d’una part molt
important de la humanitat,
com la Bíblia i d’altres.
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dues provenen d’una cultura
hel·lenística, totes dues són
religions monoteistes que
creuen en un únic Déu... Com
va afirmar el cardenal Taran-
con, tant els cristians com els
musulmans com la majoria de
persones no creients desitgen
un món més just. A més, tant
la lectura de l’Alcorà com la de
la Bíblia tenen interès per si
mateixes més enllà del seu
caràcter religiós. No sóc ni ca-
tòlic ni musulmà, però això
no m’impedeix interessar-me
pel pensament religiós. Amb

la meva traducció, no busco
fer apologia de l’Islam, sinó
que qui ho llegeixi pugui des-
cobrir com són i què pensen
els musulmans.
L.D. Vostè admira l’Alcorà?
M.E. Haig d’admetre que no.
Combrego amb alguns aspec-
tes de la societat islàmica, pe-
rò precisament l’Alcorà és un
llibre pel qual no tinc un
afecte especial. Tampoc és que
li tingui cap desafecte, és una
obra que respecto, però que
no provoca en mi ni fòbies ni
fílies.
L.D. Creu que la seva traducció

servirà per integrar més els mu-
sulmans en la societat catalana?
M.E. Jo diria que la meva tra-
ducció servirà perquè els ca-
talans aprenguin a integrar
millor els musulmans. Els
ajudarà a comprendre millor
la seva mentalitat i la respec-
tin més.
L.D. De retruc, però, els musulmans
també se’n beneficiaran...
M.E. És clar, perquè si llegeixen
l’Alcorà, els catalans que pot-
ser els veien com a bàrbars
que creuen en coses estranyes
podran arribar a compren-
dre’ls millor.


