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La GaLeria

La Fundació Pere Coromines torna a certificar un nou
Shakespeare, tan potiner i infidel com l’anterior

La traducció del vers de Venus i Ado-
nis a través del qual Salvador Oliva 

encoloma a Shakespeare un senglar que 
mata a cops de cua, “s’explica per si sola 
pel context i la versificació”, va mani-
festar a EL TEMPS el revisor de proves, 
Josep Ferrer i Costa, en nom de la Fun-
dació Pere Coromines/Curial Edicions 
Catalanes, coeditors del llibre amb Ara 
Llibres.

Cal pensar, doncs, que les restants ba-
janades que es comenten, setmana a set-
mana, en aquesta mateixa pàgina, potser 
no tan divertides però també causades 
per infidelitats greus, insòlites en la llar-
ga història de les traduccions shakespe-
arianes, també tenen la seva explicació. 
I que també la tindran els nous nyaps 
amb què el mateix equip ha enriquit el 
seu nou producte shakespearià, La vio-
lació de Lucrècia.

Amb la idea que té el revisor de “l’ho-
nestedat, el rigor i la cura”, que diu que 
“posem en les coses”, i l’axioma que Oli-
va és el “traductor per excel·lència de 
Shakespeare al català, de manera incon-
testable”, era del tot previsible que una 
nova producció de l’incontestable tra-
ductor acreditada per les mateixes insti-

tucions tornés a maltractar Shakespeare, 
i, en conseqüència, a deshonorar la cul-
tura catalana.

La fundació creada per Joan Coromi-
nes —implacable i cruel amb les rellis-
cades dels seus col·legues— avala fins 
i tot les contradiccions. Així, li fan dir a 

Shakespeare que Lucrècia posa objecci-
ons a les coses que veu i s’irrita com els 
nens, que, després d’obstinar-se, “estan 
d’acord en tot”. Quina irritació, que s’aca-
ba amb un acord! Evidentment, Shakes-
peare no pot pas dir això. Diu just el con-
trari: “his mood with nought agrees”. És a 
dir, “no estan d’acord en res”. En francès, 
“n’est satisfait de rien” (François-Vic-
tor Hugo, Wikisource). I en castellà, “con 
nada se conforma” (Ramon García Gon-
zález, Biblioteca Virtual Miguel de Cer-
vantes); “nada encuentra bien” (Andrés 
Ehrenhaus. Penguin Clásicos).

La fundació creada pel lingüista ava-
la, d’altra banda, els errors de llengua 
del pròleg del traductor. Així, beneeix 
“traidoria” per “traïdoria”; “la són” per 
“la son”; “Anfós Par” per “Anfòs Par”, o 
“no entén perquè Lucrècia se sent cul-
pable” per “no entén per què Lucrècia 
se sent culpable”. Com també avala que 
el traductor critiqui —quina caratolla-
da!— una editorial catalana —Edicions 
62— per posar, en una edició de Hamlet, 
amb la qual està en contra, per moder-
nitzada, “una fotografia a tot color d’una 
pel·lícula de Kenneth Branagh, per aca-
bar d’enganyar els lectors incauts”.

Joan Coromines va crear la Fundació Pere Coromines, 
editora i avaladora dels nous Shakespeare d’Oliva.

■  Tripijocs florals
Salvador Oliva fa dir a Shakespea-
re (Venus i Adonis) que la bellesa 
i l’alè d’Adonis “donava a les flors 
llum, i olor a les violetes”.  Un bon 
autor no equipararà mai un con-
junt —les flors— a una de les se-
ves individualitats —les violetes— 
més quan, aquí, no saps si la llum 
inclou o no les violetes. El que diu 
l’autor és “set gloss on the rose, 
smell to the violet”: “donaven a les 

roses llum, i olor a les violetes”; 
“donnait de l’éclat à la rose, du 
parfum à la violette” (Guizot).

■  Anacronisme planià
Jordi Casassas (La voluntat i 
la quimera) diu que Josep Pla, 
“com a diputat havia estat un dels 
defensors de D’Ors a l’Assemblea 
de la Mancomunitat el 1920”,  cosa 
que va escriure Pla mateix més 
d’una vegada. Però, com fa veure 

un estudi sobre El quadern gris, 
citat per Jordi Casassas en el seu 
llibre, això és fals, és una de les 
seves “mentides —Pla va ser elegit 
diputat posteriormet, el 1921— al 
servei de la veritat”, la veritat que 
li va fer costat, aquell 1920.

■  Ni títol ni autor
El Diccionari de la literatura ca-
talana diu que el comediògraf i 
escriptor del XIX Francesc  Figue-

ras i Albert tradueix, del francès al 
castellà, l’obra Cristóbal el ahor-
cado (1889), de Bourgères i Mas-
son”. El primer autor es diu Bour-
geois. I l’obra, Cristol el ahorcado.

■  No miren gens prim
Un llepafils, ignora el DIEC2, no ho 
és només en el menjar. És, recor-
da l’Alcover-Moll, la persona que 
mira massa prim, que veu tots els 
defectes en qualsevol cosa.

Les notes de víctor ripoLL

literatura lluís bonada
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