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L
a col·lecció Biblio-
teca Pompeu
Fabra d’obres clàs-
siques de la litera-
tura universal, edi-

tada per Destino amb l’inesti-
mable ajut de la Universitat
Pompeu Fabra, arriba al seu
catorzè volum amb la publica-
ció simultània de set obres de
teatre de Molière en un sol
volum, amb mètrica i rima in-
closes, calcades quan s’escau
de l’original i traduïdes per
Josep Maria Vidal, i de tres de
les anomenades obres històri-
ques de Shakespeare en un
altre volum, de la mà de Salva-
dor Oliva, també en vers però
amb una preferència pels ver-
sos parells de diversa mena
sobre el pentàmetre iàmbic.

La col·lecció és hereva d’una
altra de mitjans de la dècada
dels 90, Súnion, que a pesar de
la seva qualitat no va poder pu-
blicar gaires títols ni va arribar
a fer fortuna a causa de l’escas-
sa demanda entre els estudi-
ants als quals anava dirigida.
Amb l’adquisició de Destino
per part del grup Planeta, Joa-
quim Palau va decidir recupe-
rar-la i tornar a comptar amb
Lluís Maria Todó, catedràtic de
literatura francesa de la UPF,
traductor i novel·lista (i últim
guanyador del premi Pla, de
Destino), que anteriorment ja
havia ideat el catàleg de Súni-
on amb Xavier Lloveras.

La filosofia de la col·lecció
passa per publicar obres mes-
tres del cànon universal que no
hagin estat traduïdes, o que ho
hagin estat de manera defici-
ent, aprofitant que l’extensió
de les facultats de traducció i
d’interpretació ha permès
l’existència d’una nòmina cada
vegada més àmplia de traduc-
tors qualificats, la primera ge-
neració de professionals amb
preparació específica en la ma-
tèria. Tot i que la col·lecció prè-
via que més se li assembla és la
de Clàssics Universals d’Edici-
ons 62, l’ambició declarada
d’aquesta és emular l’aportació
al patrimoni cultural de la fun-
dació Bernat Metge. “Volem
oferir un catàleg molt extens
com ara el de clàssics en anglès
de l’editorial Penguin, sense

cap pressa, amb rigor i minuci-
ositat”, diu Todó.

La cura filològica i l’impera-
tiu d’oferir uns textos com-
prensibles, sense afegir difi-
cultats innecessàries ni su-
pletòries al text traduït, va
acompanyada de pròlegs no
necessàriament erudits, ben
triats, sobre els autors i les
obres escollides. Si fins ara han
predominat els autors en llen-
gües francesa i anglesa, amb
sis i cinc obres de les catorze
fins ara publicades, més enda-
vant es donarà cabuda a clàs-
sics de llengües més minorità-
ries o desconegudes pel públic
occidental, a pesar que sigui ar-
riscat perquè la ignorància
sobre l’excel·lència de les obres
del cànon xinès o hindú, entre
altres, té arrels molt profundes
i extraliteràries en la geopolíti-
ca històrica. A La mort d’Ivan
Ilitx i La sonata a Kreutzer,
dues obres de Tolstoi recopila-
des en un volum i traduïdes
per Victòria Izquierdo i Àngels
Margarit, les Memòries del
subsol, de Dostoievski, traduï-
des per Raquel Ribó, i L’Effie
Brest, de l’alemany Theodor
Fontane, traduït per Núria
Petit, s’hi sumaran aviat La
il·lustre casa dels Ramires, del
portuguès Eça de Queirós, tra-
duït per Xavier Pàmies, i un re-
cull d’obres de Maquiavel tra-
duïdes per Carme Arenas.

La necessitat de col·leccions
d’aquesta mena a casa nostra
és peremptòria, però la volati-
litat de les tendències i els gus-
tos dispars d’un públic tan di-
vers com assetjat pels estudis
de mercat no permet saber

fins a quin punt podrà tenir
amb el temps una bona colla de
subscriptors fidels, difusió es-
table a la premsa i el prestigi
que mereixen. En tot cas, la
mera aparició el 2003 d’una
col·lecció d’aquestes caracte-
rístiques és un motiu d’alegria
per als amants de les humani-
tats, un símptoma de vitalitat
a pesar d’algunes inèrcies ad-
verses i una aposta esperança-
dora per reactivar un dels
grans dipòsits de la cultura de
qualitat de tots els temps.

L’obra de Molière. Llegir teatre
sempre planteja el dilema de
llegir per llegir, i deixar-se
endur pels personatges i les si-
tuacions, o de recrear a viva
veu l’escena del que es llegeix.
Qui llegeixi només per llegir
potser trobarà a estones que
aquestes traduccions de Moli-
ère són una mica encarcara-
des, o poc passadores, però qui
recreï o s’imagini el text dictat
com si fos a dalt de l’escenari
s’adonarà de seguida que l’apa-
rent falta de fluïdesa desapa-
reix i el que acaba preponde-
rant és el que esperava: el tea-
tre de Molière, que comparteix
amb Montaigne el regnat de la
literatura francesa preromàn-
tica, un dels creadors de perso-
natges i de conflictes entre per-
sonatges més poderosos de les
lletres europees. Molière conté
de manera embrionària tots
els personatges forts de Balzac
i ens fa sentir que els més
grans entre els prosistes fran-
cesos, Flaubert i Proust, ho són
perquè aborden els personat-
ges de manera diferent.

La feina ben feta de Josep
Maria Vidal, amb una llengua
entre contemporània i fabria-
na, en honor al francès antic
de Molière i al català culte i una
mica afrancesat del mestre
Fabra, plaurà a l’oient enjogas-
sat d’avui, el que encara percep
d’instint l’alè èpic de l’alexan-
drí, la pausa central –no sem-
pre, hi ha alguns dodecasíl·labs
sense cesura– i la cantarella de
les rimes, parella a parella, i
que se sorprèn de grat que els
personatges de més diversa
condició i llenguatges passin a
benefici de la comicitat pel ma-
teix adreçador, el que agraeix
el graciós esforç d’anivella-
ment entre la forma fixa i el

Destino arriba al catorzè volum de la col·lecció ‘Biblioteca Pompeu Fabra’ amb la
publicació de set obres de teatre de Molière i de tres de les obres històriques de
Shakespeare ● Text de Pau Dito Tubau ● Il·lustració de Guillem Cifré

drama burgès, si es permet
l’anacronisme, que trobarà que
aquestes traduccions de poesia
de costums per a l’escena, a
l’altra banda del to aeri, abis-
mal i metafísic de Racine, no
podien ser més oportunes, i
que, si es té en compte la com-
petència d’alguns entre els di-
versos traductors catalans del
francès durant el segle XX,
Vidal està entre els millors.

Recuperació de Shakespeare. Un
dels grans encerts de la Biblio-
teca Pompeu Fabra ha estat la
recuperació i la refosa en vers
de les traduccions de Shakes-
peare de Salvador Oliva. La
col·lecció va arrencar precisa-
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La Biblioteca Pomp

ment amb tres tragèdies
–Hamlet, El rei Lear i Macbet–
que tot i ser drames s’anome-
nen així pel prestigi de la tra-
gèdia grega, va tornar-hi en el
sisè número amb tres comèdi-
es i en el desè amb un segon
volum de tragèdies; i ara per-
severa amb tres obres històri-
ques, Ricard II, Enric IV (pri-
mera i segona part) i Enric V.

Salvador Oliva s’allunya en
les seves versions de la recur-
rència del pentàmetre iàmbic,
si fa no fa transportable a tra-
vés del decasíl·lab, d’algunes
contorsions en el repartiment
de tòniques i àtones durant la
lectura i d’un allargament de
versos que permeti reproduir

JosepM. Vidal
hatraduït
del francès les set
obres de teatre
de Molière

Molière. ARXIU
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peu Fabra

les complexitats de Shakespe-
are i atenuar les diferències
entre el català i l’anglès, per
oferir una sèrie de formes de
diversa llei, sobretot el deca-
síl·lab, el dodecasíl·lab sense ce-
sura i l’alexandrí, des de la idea
de donar cabuda de manera
clara a cada veu.

El resultat és una barreja de
formes ben quallades que van
des del pentàmetre iàmbic,
una cosa ben difícil d’assolir
(“Aquell atac agut de por ja
m’ha passat”), amb altres for-
mes com ara l’alexandrí, amb
paraules i ressons d’estirp fran-
cesa que sonen fabuloses en ca-
talà, (“menyspreant el seu
rang, rient-se del seu fast”), i

que, entre altres coses, arros-
seguen tota la tensió dramàti-
ca de les escenes. El pròleg, a
més, es deliciós com a defensa
de la prosòdia, el llenguatge i
l’estil de Shakespeare, així com
un recordatori de la seva ten-
dència a triar temes propers a
l’exercici del poder i la seva na-
turalesa teatral, falsa i farsaire,
amb la hipocresia i la màscara
com a pautes habituals.

Llegir i editar clàssics. No hi ha
gairebé cap editorial literària
que no tingui alguna obra clàs-
sica en catàleg. Els clàssics
atorguen prestigi a cada casa i
són un negoci relativament
segur, si bé les tirades i les ven-

Aran ath Dia

Parlem-ne

El títol d’aquest article és el d’una re-
vista nova de trinca escrita en ara-
nès: “ua contribucion [...] deth Grop
Segre ara normalizacion der emplec

der aranés [...] e ua collaboracion a qu’er uni-
vèrs de palants en aranés se vage agranint”
(eixamplant), diu una nota del “numerò 0”
(desembre 2005): 32 pàgines clares i opti-
mistes: a l’octubre 15.000 persones es mani-
festaven a Carcassona en defensa d’aquesta
llengua; “En França er occitan ei ua lengua
perseguida pendent 800 ans e maugrat tot ei
viua, un miracle”, diu Jusèp Loís Sans, “res-
ponsable dera politica lingüistica d’Aran”;
“Er occitan a futur, mès sonque [però
només] se Catalonha mos ajude”. I Catalunya
hi ajuda: la Vall d’Aran és l’únic espai occità
on la llengua és protegida; i a la Universitat
de Lleida hi ha una Càtedra d’Estudis Occi-
tans. La revista, editada pel diari Segre, és
copatrocinada per aquesta Càtedra, la Gene-
ralitat i el Conselh Generau d’Aran.

Aitor Carrera explica la història i les vi-
cissituds de l’occità, que, parlat en tres es-
tats (França, Itàlia, Espanya), és la prime-
ra llengua no estatal a França, tant en ter-
ritori (una tercera part de l’Estat) com en
nombre de parlants (encara tres milions,
malgrat la llarga i sistemàtica persecució)
i és la segona llengua no estatal de la Unió
Europea (després del català, entre vuit i
onze milions, “segon er optimisme de cada
un”). El 1539 (Villers-Cotterêts) s’imposa-
va el francès en la vida oficial. Al segle XIX
la revolució industrial, el desenvolupa-
ment de les comunicacions i l’expansió de
l’escolarització obligatòria en francès afe-
bleixen de manera important aquesta llen-
gua; “mès non ei qu’en segle XX qu’eth
procès de substitucion, de fagocitacion,
peth francés met en perilh eth futur der
occitan”: és ara que “i a [hi ha] un trinca-
ment ena transmission generacionau dera
lengua”: “fòrça pairs [pares] dèishen de
parlar occitan as sòns hilhs [fills] perque
pensen que les van a milhorar era vida se
les transmeten eth francés”. “Mès er occi-
tan non ei cap mòrt” (no és pas mort), en-
cara (potser perquè aquí no hi ha hagut
extermini dels parlants com en altres
casos), i, malgrat tot, aquesta llengua “ei
arrecuperada pes hilhs d’aqueri que ja non
l’arreceberen des sòns pairs”.

Carme Junyent repeteix, incansable,
que “ua lengua ei ua manèra de veir eth
mon”, de completar “era coneishença
umana”; lamenta que “es comunautats
qu’abandonen era sua lengua autoctòna se
ven abocades ara marginalitat”, i adver-
teix que “ua caracteristica generau a totes
es comunautats qu’an perdut era sua len-
gua ei que han remarcat qué passaue quan
dejà ère massa tard e non i auie arren a
hèr” (res a fer). El número acaba amb un
breu vocabulari, en què se’ns diu, per
exemple, que en aranès (en gascó) hi ha
un que enunciatiu, reforçador d’afirmació,
sense traducció directa: “que i a un arra-
mat de lengües” (hi ha una bona colla de
llengües). I Jordi Suïls informa de les Jor-
nades sobre el ribagorçà tingudes a Lleida
al novembre. ¡Endavant!

Joan Solà

una obra clàssica editada avui
tingui la influència, no ja d’una
obra actual d’un autor de crè-
dit reconegut, sinó de gairebé
qualsevol obra editada d’un
autor viu amb independència
de la seva qualitat.

En el cas de les traduccions,
els increments dels costos per
llibre que comporten els con-
tractes han provocat que les
obres més extenses no es pu-
guin traduir i que en molts
casos s’hagin de demanar ajuts
a les universitats, les instituci-
ons culturals i els països de pro-
vinença dels autors traduïts,
com a manera d’eixugar riscos
i d’afrontar l’escàs marge de
maniobra d’uns títols que no
gaudeixen de cap altra plata-
forma de promoció que el boca-
orella i l’estigma de l’antigalla,
una imposició mercantil des-
vinculada de tot criteri de
valor. La situació ha produït de
retruc que no hi hagi un ins-
trument equitatiu de mesura
de les aportacions finals no pri-
vades a les editorials, algunes
queixes i recels justificats. I no
ha servit de gran cosa, atesa
l’escassa importància atorgada
als clàssics en els mecanismes
editorials i mediàtics, que els
traductors i els estudiosos re-
calquessin una realitat i una
necessitat: aquella, que el clàs-
sic llegeix el lector tant com és
llegit, que conté cada present
des del passat i que per tant, a
diferència dels dogmes, el
cànon és un cànon obert;
aquesta, en conseqüència, que
tot clàssic traduït envelleix i
s’ha de tornar a traduir per
poder-lo actualitzar.

des no es poden comparar ni
de bon tros amb les d’altra
mena d’obres.

A pesar de les respostes i les
protestes d’alguns agents cul-
turals, de la insistència amb
què se subratlla de tant en tant
que els clàssics no són obres
antigues o del passat, sinó del
present i per al present, una
història oberta de l’excel·lència
lingüística i de la capacitat de
conquerir i obsequiar els lec-
tors amb mons reals o imagi-
naris, un mirall de tota mena
de realitats que ens ensenya el
que és històric i el que és inva-
riable, les constants de la
ment, les famílies, les cultures
i les civilitzacions, és difícil que

Els tres drames
de Shakespeare
hanestat
traduïts per
SalvadorOliva
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