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Í T J ' C R RfPOLL 

Lluís Alpera, desamericanitzat 
El Diccionari de la literatura catalana 
s'oblida de dir que l'any 1964 Lluís 
Alpera se'n va als Estats Units, on fa 
classes de català a les universitats 
d'Emory (Atlanta), a l'estat de Geòrgia, 
i de Washington (St. Louis), a l'estat 
de Missouri, i s'hi queda de manera 
intermitent fins l'any 1971. Durant 
l'estada als EUA, la seva tasca com 
a dinamitzador cultural i representant 
de la literatura catalana el porta a pu-
blicar una antologia bilingüe de poesia 
realista valenciana a la revista literària 
Identity Magazine de la Universitat de 
Harvard (1966). 

Obligat a dormir sota el llit 
Al protagonista d'El cementiri de Praga, 
de petit li costa agafar el son, escriu la 
traductora, Carme Arenas, per encàrrec 
de Random House Mondadori, "a la 
meva cambra sota el llit", parant l'orella 
a cada grinyol, després d'haver estat 
amenaçat per l'avi que si no se n'anava 
a dormir de seguida vindria l'horrible 
Mardoqueu. Però per què es fica sota 
el llit? La pregunta no se la fan pas 
els lectors de la versió original perquè 
Umberto Eco escriu "sotto il tetto", és 
a dir, sota teulada. 

Presó de dones mixta 
El traductor de Darrere les barrica-
des (Angle Editorial), Pau Domènech 
Cardona, fa dir a John Langdon-Davies 
que a la presó de dones de la ronda 
de Sant Pau de Barcelona, tancada el 
juliol del 1936, hi anaven a parar "els 
desgraciats del Districte Cinquè per 
castigar-los" Hi devien anar les desgra-
ciades, no? 

No poden galejar gaire 
El DIEC2 manté que galejar és només 
"fer gala, ostentació". Francesc de B. 
Moll va detectar ja fa temps que el verb 
també es feia servir en el sentit de 
festejar, obsequiar o adornar en senyal 
de festa, i de celebrar una festa amb 
grans sorolls. 

Edicions de la Ela Geminada farà més catalana la 
gran cultura universal, des de Girona 

Com Obrador Edendum des de Santa Coloma de Queralt i Adesiara des de Martorell, 
una altra editorial jugarà a fons, fora de Barcelona, la carta de l'alta cultura, Edici-
ons de la Ela Geminada. Ho farà des de Girona, amb edicions filològiques d'autors 
de fons. L'acaba de fundar Oriol Ponsatf-Murlà, fins ara director de publicacions 
d'Accent Editorial, constarà de dues col·leccions, "Trivium" i "Quadrivium". i comp-
tarà preferentment amb la col·laboració del gremi filològic gironès. 

La primera anirà dedicada a obres de ficció, tant d'autors estrangers com d'au-
tors catalans clàssics i contemporanis. El títol fundacional, acabat d'editar, és un 
recull dels Poemes francesos de Rainer Maria Rilke, en versió bilingüe. Aplega qua-
tre llibres: Vergers i Quartets del Va/a/s, publicats el 1926, i Les roses i Les finestres, 
apareguts, pòstumament, el 1927. La major part dels poemes són formats per 
estrofes de quatre versos, i tots fan servir el recurs de la rima, per a la qual Rilke 
demostra una capacitat sorprenent, diu la traductora. 

La traducció i la introducció són de Mariàngela Vilallonga, catedràtica de filologia 
llatina de la Universitat de Girona, vice-presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans 
i directora de la càtedra Maria Àngels Anglada. "Trivium" compta amb un consell 
editorial format per Blai Gasull, 
Antoni Martí i Xavier Pla. 

La segona col·lecció publicarà 
llibres de no-ficció, especialment 
assaig filosòfic, tant d'autors 
clàssics com contemporanis. El 
primer títol és la reedició del 
Breviari dels polítics, escrit en 
llatí pel cardenal Mazzarino, que 
Ramon Alcoberro va traduir el 
1991 per encàrrec de la desa-
pareguda editorial El Llamp. Ho 
va fer a partir de les versions 
francesa i italiana i ara l'ha 
revisada després de consultar 
l'original llatí. El consell editorial 
de "Quadrivium" és format per 
Josep-Maria Terricabras i Joan 
Vergés Gifra. 

La nova editorial ja ha anun-
ciat els propers títols de "Qua-
drivium". El que arribarà abans 
inclourà dos textos de Friedrich 
Nietzsche, Sobre veritat i menti-
da en sentit extramoral, en traducció de Josep-Maria Terricabras, i Dissertació sobre 
Teognis de Mègara, en traducció de Raül Garrigasait i Oriol Ponsatí-Murlà. 

Més endavant vindrà el llibre Temperaments filosòfics. De Plató a Foucault, del 
filòsof alemany Peter Sloterdijk (1947), en versió de Raül Garrigasait. 

Edicions de la Ela Geminada s'ha proposat de restablir el correcte ús tipogràfic 
del dígraf català més genuí-amb les dues eles inclinades i ben acostades, i el punt 
volat al mig- i ha creat expressament per als seus llibres un tipus d'ela geminada 
adaptable a la tipografia Adobe Caslon. 

Pompeu Fabra, recorda Oriol Ponsatí-Murlà, va referir-se en una de les seves Con-
verses Filològiques, el 1923, al problema tipogràfic de la ela geminada, i va recoma-
nar que seria hora que no manqués a les caixes de cap bona impremta catalana la 
unitat tipogràfica de la ela geminada, amb les dues eles inclinades, ben juntes, i el 
punt volat al mig, però la proposta no va fructificar. 

Lluís Bonada 
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Rainer Maria Rilke va escriure quatre llibres de poemes 
en francès i els ha traduïts Mariàngela Villalonga. 


