
Fa cinc anys, es van fer públics els nom-
brosos nyaps que Carme Arenas Nogue-
ra (Granollers, 1973) havia inclòs en la 
seva versió d’El príncep de Maquiavel, 
publicada a la “Biblioteca Pompeu Fa-
bra” de la UPF i Destino, col·lecció que 
va ser dirigida pel traductor Lluís Maria 
Todó, també incapaç de veure les seves 
relliscades. A més de les potineries 
d’estil, la traductora es veia incapaç 
de ser completament fidel al text –és a 
dir, copsar l’italià original–, tot i que es 

podia ajudar de les nombroses traduc-
cions anteriors –al català, al castellà i 
al francès, per exemple– i també de les 
edicions originals anotades. La divulga-
ció del cas va fer caure una ombra de 
sospita sobre les anteriors versions de 
la traductora.

Random House Mondadori, que té 
una relació distant, molt distant, amb 

la cultura catalana, o bé desconeixia el 
cas d’El príncep, o bé tant li feia com 
sortís la versió catalana, perquè sap 
que importa que la castellana, sobre la 
qual es fixaran més ulls, dins el món on 
es mouen, sigui impecable.

Hem volgut saber si finalment la 
traductora ja no desafina. No ens ha 
calgut passar a la segona pàgina per a 
comprovar que, per dir-ho irònicament, 
es manté en forma. Eco diu que el riu 
“della Bièvre”, en afluir al Sena, és 
“febbricitante, rantolante e verminosa”. 
La traductora encerta els dos primers 
adjectius: “febrós, agonitzant”. El tercer 
és pastat al català i al castellà, vermi-
nós, és a dir, ple de cucs. Si pensava 
que la paraula no és prou coneguda 
–la traductora castellana sí que la man-
té– podia optar per podrit o putrefacte. 
Però aquí s’ha precipitat. O ha pensat 
que podia millorar Eco: opta per “bu-
lliciós”, potser pensant que el riu bull 
de putrefacció, però bulliciós només té 
el sentit d’inquiet. Resulta, doncs, que 
tenim, gràcies a la desconsideració de 
l’editorial per la cultura catalana, un riu 
que és alhora agonitzant i bulliciós. N’hi 
ha molts més, al llibre, de nyaps tan 
originals, per igual causa.

LLIBRES

Màrius Serra és el descobridor del con-
tinent anomenat Verbàlia: el país dels 
verbívors, aquells que beuen verbs i 
els fan ballar. L’era digital ha canviat la 
fesomia del país dels verbívors, desco-
bert el segle passat, i Verbàlia 2.0 n’és 
la prova, amb mig centenar d’artificis 
verbals ben definits, historiats i exem-
plificats: des d’un logogrif o un anagra-
ma, un calembour o un lipograma, fins 
a un palíndrom, una paronomàsia o un 
contrapet.

Dues peces clau de la historiografia 
antiga: els reports de Juli Cèsar. El 
relat, escrit amb propòsit d’objectivitat, 
és sempre informatiu, però no hi falten 
els tocs humans ni els detalls sarcàs-
tics. Els set llibres de la Guerra de les 
Gàl·lies exposen amb detall les fetes 
de l’exèrcit romà en territori gàl·lic els 
set anys anteriors. I els tres llibres dels 
inacabats Comentaris de la Guerra Civil 
són un manifest de Cèsar sobre el seu 
enfrontament amb Pompeu.

Lluís Alpera, poeta ben conegut i actu-
alment col·laborador honorífic del De-
partament de Filologia Catalana de la 
Universitat d’Alacant, ens ofereix un 
cinquè volum d’estudis i comentaris 
crítics sobre els aspectes més diversos 
de la literatura actual. Una primera part 
tracta, com als volums anteriors, de po-
etes valencians. La segona part aplega 
un seguit de comentaris crítics sobre 
poesia i poemaris. I la tercera part és 
un recull d’uns altres escrits seus.

De Casp i Andrés Estellés, 
a Jordi Llavina 
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