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La GaLeria

Salvador Oliva i Ara Llibres venen un Shakespeare 
traduït el 1917 com si fos inèdit en català

Salvador Oliva, catedràtic de filologia 
catalana –jubilat– a la Universitat de 

Girona, publica en Ara Llibres, amb la 
col·laboració de la Fundació Pere 
Coromines, una versió del poema Venus 
i Adonis, de Shakespeare, amb el reclam, 
proclama la contracoberta dues vegades, 
de manera destacada, que es tradueix al 
català per primer cop. Això explica que 
el pròleg del traductor, ple de referències 
a altres traduccions fetes en castellà, 
francès i italià, ignori la versió que Magí 
Morera i Galícia, conegut traductor de 
l’autor anglès, va publicar el 1917, amb 
un pròleg encomiàstic de Carner, versió 
reeditada tres cops, els anys 1918, 1927 i 
2001, i considerada una de les millors 
fetes mai pel traductor. 

Per poder assegurar que el nou Venus 
i Adonis és el primer en català, calia que 
traductor, editor i revisor de proves 
evitessin caure en diverses temptacions.

N’hi ha tres d’irresistibles. La primera 
–feina de segons– consisteix a escriure el 
títol en el cercador del portal del catàleg 
informatitzat de les més importants 
biblioteques catalanes (CCUC). La 
segona, a obrir el llibre Shakespeare a 
Catalunya, de Ramon Esquerra, publicat 

el 1937 i reeditat el 2009, o bé Traduir 
Shakespeare: Les reflexions dels traduc-
tors catalans, editat el 2007 a cura de 
Dídac Pujol. Aquí, just abans de la fitxa 
dedicada a Oliva –un dels autors 
antologats– apareix la de Morera i 
Galícia, amb la referència escaient.

I la tercera, veure quines versions de 
Shakespeare es troben a Viquitexts: el 
Venus de Morera i Galícia hi és sencer.

Salvador Oliva, com fa una vegada 
més en el pròleg, s’omple la boca amb 
Carner i per aquesta via –prometedora, 
atès que l’escriptor era shakespearià– 
també es descobreix fàcilment l’existèn-
cia de la versió de Morera i Galícia. Per 
exemple, en la biografia d’Albert 
Manent, o a Viquitexts.

El prefaci de Carner s’ha reeditat més 
d’un cop, a banda de les edicions de la 
traducció de Morera i Galícia. Forma 
part –indica Traduir Shakespeare– del 
volum El reialme de la poesia, de Carner, 
publicat el 1986 per Edicions 62, a cura 
de Núria Nardi i Iolanda Pelegrí. D’aquí 
el reprodueix la UPF al portal Liteca.

I l’octubre passat, la Universitat de 
Barcelona el va incloure en el recull 
carnerià Paraula en prosa, un dels tres 
volums que conformen l’edició comme-
morativa del centenari de La paraula en 
el vent, a cura de Jaume Coll i Llinàs, 
professor titular de filologia catalana a la 
Universitat de Barcelona, marmessor de 
Carner, banyolí com Oliva i Llinàs i cosí 
germà seu.

William Shakespeare, autor de Venus i Adonis, poema 
traduït per Morera i Galícia el 1917 amb pròleg de Carner.

■  Verdaguer juganer
La Societat Verdaguer diu 
(Maleïda) que “conten que de 
jove Verdaguer jugava a travessar 
descalç camps de rostolls acabats 
de segar” i que “gairebé sempre 
guanyava”. Gairebé sempre, no, 
sempre: la juguesca només es va 
fer una vegada.

■  Orwell, pacifista fals
Per un error de traducció del 

castellà al català –tasca signada 
per Joan Ferrarons i Llagostera– 
George Orwell, llegim en el llibre 
Barcelona de novel·la, de Raúl 
Montilla, coeditat entre l’Ajun-
tament de Barcelona i l’editorial 
Diëresis, va allotjar-se en un hotel 
de la Rambla de Barcelona, durant 
la Guerra Civil, “en lloc de disparar 
des de les fredes i desolades trin-
teres del front d’Aragó”. L’original 
castellà diu, correctament, que 

s’hi va allotjar mentre no era al 
front d’Aragó.

■  Un recull misteriós
El Diccionari de la literatura 
catalana converteix Manuel 
Brunet i Solà (Vic, 1889-Figueres, 
1956) en Manuel Brunet i Sola, i 
el seu recull d’articles Cada dia 
és festa hi és anomenat un “recull 
d’artistes”. Finalment indica 
que el 1924 publica la narració 

El meravellós desembarcament 
dels grecs a l’Empordà, quan el 
llibre, aquell any, es publica amb 
el títol El meravellós desembarc 
dels grecs a l’Empordà.

■  Quin incordi!
Moll ja sabia que el terme mèdic 
incordi s’usa en sentit figurat: 
“persona o cosa molesta, que fa 
nosa, que entrebanca: ‘això és un 
incordi’”. El DIEC2 ho desconeix.

Les notes de víctor ripoLL

literatura lluís bonada
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