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‘Música de cambra’, el primer llibre de poemes de 
James Joyce, a l’abast del lector català

La primera traducció de James Joyce 
a l’Estat espanyol es fa en català, 

però no és cap novel·la o relat, sinó un 
petit recull de poemes. L’any 1924, Josep 
Millàs-Raurell publica a La Revista tres 
poemes de Chamber Music (‘Música 
de cambra’): “A la finestra, abocada”, 
“Estimada meva, escolta” i “En aquesta 
hora...”, dins d’una petita antologia titula-
da Poesia anglesa contemporània.

Als anys trenta, Tomàs Garcés, al diari 
La Publicitat, i Josep Sol, a la revista 
Rosa dels vents, van traduir més poemes 
de Chamber Music, volumet publicat a 
Londres l’any 1907 –quan l’autor era del 
tot desconegut–, la dècada anterior a 
Dublinesos i dues dècades abans d’Ulis-
ses, però que contenia un poema, el 
darrer dels trenta-sis aplegats, “I hear an 
army...”,  que va cridar l’atenció de W.B. 
Yeats i Ezra Pound.

Noranta-dos anys més tard del tast 
ofert per Josep Millàs-Raurell, un traduc-
tor desconegut, Paulí Arenes i Sampera 
(Mataró, 1943), ex-professor d’anglès i 
llicenciat en filologia, publica a l’eclèc-
tica editorial La Desclosa, de Barcelona, 
una traducció completa Música de 
cambra, en edició bilingüe, precedida 

d’una modèlica introducció, idònia per 
conèixer la recepció de l’obra i l’espai 
−menor− que ocupa el llibre en la vida 
literària de Joyce, que no es considerà 
mai poeta; i, finalment, per identificar-
ne els seus trets més característics.

Bo i pensant en el lector català, el 

traductor indica que el món poètic que 
descriu Joyce −a través d’escenaris que 
configuren una naturalesa harmònica 
que es transforma a vegades en esce-
naris de boscos gairebé màgics− ens 
recorda en alguns casos paisatges no 
gens allunyats dels que creava Apel·les 
Mestres en la seva lírica.

Sembla evident que ens podem pre-
guntar, diu el traductor, si tota l’estructu-
ra de l’obra no ha estat concebuda com 
una història d’amor.

Joyce escriu els poemes ben jove, dins 
d’una etapa de romanticisme gairebé 
adolescent, mentre idealitzava una noia 
que estimava, però ja hi trobem un autor 
ben format. Un autor, diu Arenes i Sam-
pera, que cercava la manera d’elaborar 
una teoria estètica que el complagués i 
que es proposava d’aportar a la poesia 
un intent de modernització molt per-
sonal. L’artista s’exigeix una disciplina 
formal i rígida i utilitza una tècnica que 
s’acosta als camins de la música, dins 
del corrent que Verlaine va definir amb 
la màxima “De la musique avant toute 
chose”. Així, diversos músics, com Geof-
frey M. Palmer, van compondre cançons 
basades en els poemes del volum. 

James Joyce publica el llibre de poemes Música de cambra 
l’any 1907, abans d’assolir la fama.

■  Stendhal, capgirat
Josep Alemany, traductor de l’as-
saig El petó de bona nit. Sobre la 
psicologia de Proust, de Nicolas 
Grimaldi, publicat per les Edicions 
de 1984, anota, quan l’autor 
esmenta els noms de Clelia Conti i 
Mathilde de la Mole: “Personatges 
femenins principals, respectiva-
ment, d’El roig i el negre i de La 
cartoixa de Parma, de Stendhal”.  
És just a la inversa.

■  El Tibidabo, de difícil 
accés
Els responsables dels Serveis 
Editorials de l’Ajuntament de 
Barcelona pensen que només es 
pot accedir al parc del Tibidado 
amb cotxe. En el llibre que han 
publicat, Barcelona de novel·la, 
de Raúl Montilla, abonen que l’au-
tor digui que li agradava més el 
parc d’atraccions de Montjuïc que 
el del Tibidado perquè “no feia fal-

ta tenir cotxe per arribar-hi”.  Com 
diu l’autor en parlar dels tramvies 
més tard, el Tramvia Blau, que 
té parada prop de l’estació dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
l’avinguda del Tibidabo, recorrre 
1.276 metres en ascens cap al peu 
del funicular del Tibidabo. 

■  Ni nat, ni mort
El Diccionari de la literatura 
catalana ignora els anys del nai-

xement i mort del notari i polític 
moianès Ramon Bussanya i Macià 
(1784-1859).

■  Inèdit inèdit
El DIEC2 ignora que l’adjectiu 
inèdit pot fer referència a una 
cosa nova, que no s’ha vist mai, 
que es dóna per primera vegada, 
usat en els exemples un espectacle 
inèdit, un enfrontament inèdit, una 
situació inèdita.

Les notes de víctor ripoLL

literatura lluís bonada
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