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R esum : En aquest treball s’analitza lingüísticament la traducció catalana del Càntic dels Càntics
publicada l’any 1918 per Frederic Clascar i realitzada directament a partir del text hebreu. Es posa
de relleu, a partir de la comparació amb el text original i amb una versió literal, el valor de les
solucions emprades i la seva voluntat de contribuir a la creació d’un model de llengua literària
culta, encara que les opcions lingüístiques preses no acabessin imposant-se finalment.
Paraules clau : llengua literària, traduccions catalanes, història del català contemporani
T itle : Mn. Frederic Clascar Catalan translation of the Song of Songs
A bstract : This paper analyzes linguistically Catalan translation of the Song of Songs published in
1918 by Frederic Clascar made directly from the Hebrew text. It underlines, from comparison
with the original text with a literal version, the value of the solutions used and their willingness to
contribute at the creation of a model of cultured literary language, although the linguistic options
taken not finally takes precedence.
K eywords: literary language, Catalan translations, history of contemporary Catalan

Al pare Josep Massot i Muntaner,
gran erudit, mestre i amic

Frederic Clascar, traductor de l’hebreu
Frederic Clascar i Sanou (Santa Coloma de Farners, 1873 – Barcelona, 1919) és un personatge
molt singular en la història de la cultura catalana del primer quart del segle xx . Va néixer a
Santa Coloma de Farners, però, en quedar orfe de pare als 4 anys, la família va deixar aquest
poble del bisbat de Girona. Va estudiar als seminaris de Vic i de Barcelona. Fou ordenat
de prevere l’any 1899 i es llicencià en dret canònic a la Universitat Gregoriana de Roma
(1906). L’any 1908 el bisbe de Barcelona li encomanà la direcció del Full Parroquial, càrrec
que exercí fins a la mort. En el Full començà a publicar les seves traduccions del evangelis
a partir del text grec original, que després van ser recollides en Los sants evangelis. I. Sant
Matheu. Barcelona: Lluís Gili [1909]. Era amic i confessor de Prat de la Riba. L’any 1911, en
* Aquest estudi forma part del projecte de recerca: «Sobre els territoris de la llengua: la frontera francoespanyola en la història de la llengua i la identitat catalanes». Referència: FFI2011–27361. Organisme:
MICINN. Investigador principal: Francesc Feliu.
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ser creada la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Clascar en va ser nomenat
membre. Hi va exercir el càrrec d’arxiver-bibliotecari fins a la mort. Va ser un home
absolutament fidel a Fabra i a la seva obra al servei de la llengua catalana. Fabra, Carner i
Clascar van ser anomenats «els tres pontífexs de les normes» per Rubió i Lluch.
L’any 1902 havia editat els textos de la litúrgia catòlica de la Setmana Santa en llatí i en
català, a fi que els fidels poguessin seguir les celebracions. El llibre portava un pròleg de Joan
B. Codina (Sabadell, 1860 – Barcelona, 1923), catedràtic d’hebreu i de grec del Seminari de
Barcelona i traductor d’algunes parts de la Bíblia (Salm 22 [1889], Isaïes 53 [1900] i Proverbis
[1903]). Clascar i Codina van proposar a Prat de la Riba de fer una traducció de tota la
Bíblia al català. Per raons que no coneixem —sospitem que la ruptura es devia produir
per divergències de caràcter1— va ser Clascar qui va emprendre aquesta tasca tot sol. En
vida seva, l’Institut de la Llengua Catalana va publicar la seva versió del Gènesi (1915) i
del Càntic dels Càntics (1918). L’Èxode fou publicat l’any 1925. Clascar deixà molta feina
de traducció bíblica feta, que no s’edità mai. Morí jove, als 46 anys, víctima de la grip2 (Mas
2005; Balcells – Pujol 2002; Naspleda 2011a; Massot 2012).
L’inefable Mn. Antoni M. Alcover en una instància adreçada al president del Consell
Permanent de la Mancomunitat de Catalunya (28 de juny de 1924) en què passava revista
a la tasca de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans pontificava —a propòsit de
les traduccions bíbliques de Mn. Frederic Clascar fetes a partir de l’hebreu original— el
següent:3
El Gènesi. Versió de l’hebreu segons els textos originals i ab notació de Mn. Frederic
Clascar. Clascar sabía muy poco el hebreo. Para pergeñar su traducción, se sirvió de un
seminarista hebraizante que le tradujo palabra por palabra el texto hebreo. Esto da la
medida de lo que podía ser su pretensiosa Versión (Massot 2005b: 156).4

1

El mateix any de la mort de Clascar (1919), Codina publicà en El Correo Catalán diversos articles on

mostrava notables reserves respecte a les traduccions del Gènesi i del Càntic fetes per Clascar (Naspleda
2011b: 145).
2

Josep Pla en deixà constància en l’apunt del 24 de febrer de 1919 d’El quadern gris: «Aquests dies han

mort mossèn Clascar i el poeta Joaquim Folguera. I tanta gent!»
3

Són El Gènesi (Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1915), El Càntic dels Càntics de Salomó

(Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1918), i, publicada pòstumament, L’Èxode (Barcelona: Institut de
la Llengua Catalana, 1925). Josep Massot ha demostrat que la versió de l’Eclesiastès o Cohèlet publicada l’any
1930 per la Fundació Bíblica Catalana (La Sagrada Bíblia. Volum

vi :

Job, Proverbis, Eclesiasta. Versió dels

textos originals, introduccions i notes de Gumersind Alabart, Carles Cardó i Antoni de Barcelona. Barcelona:
Editorial Alpha 1930) és essencialment la mateixa que va fer Mn. Clascar. Els editors es limiten a dir en una
nota escarida: «Quant al llibre de l’Eclesiasta, ha prestat meravelloses solucions d’estil la versió del doctor
Clascar que sortosament hem pogut tenir a la vista» (Massot 2010: 137).
4

Cal citar l’erudita nota de Josep Massot a aquesta afirmació del canonge-filòleg: «No cal dir que Alcover

era en aquell moment aferrissat enemic de Frederic Clascar, confessor de Prat de la Riba, tot i que abans
n’havia fet els més encesos elogis (v. «Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana»,

vii

(1912–12), 293–

294 i 434–435; viii (1914–15), 135–136, 264 [referent precisament al Gènesi, del qual aleshores parlava amb
entusiasme], i ix (1916–17), 148, 175–176, 304 i 317)» (Massot 2005b: 156 n. 84).
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El Càntic dels Càntics. Versió de l’hebreu per Mn. Frederic Clascar. Digo de esta versión
lo que dije de la del Gènesi. Mn. Clascar no estaba suficientemente capacitado para
traducir del hebreo (Massot 2005b: 157).

Les afirmacions d’Alcover són francament malvolents: acusar un traductor de l’hebreu
de no saber la llengua és molt greu, tenint en compte, a més, que Alcover, d’hebreu, no en
sabia ni un borrall. Sabem que Clascar havia estudiat dues assignatures d’hebreu bíblic al
Seminari de Barcelona amb el Dr. Joan Baptista Codina, membre de l’Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona (entre els cursos 1890–91 i 1898–99) (Massot 2012: 6). Certament no
hi ha dades que demostrin que Clascar hagués fet estudis bíblics o de filologia semítica
en alguna institució acadèmica —d’aquí l’afirmació de Lluís Nicolau d’Olwer que era un
«autodidacte» (Massot 2012: 8n. 4)—, però l’estudi detallat de les seves versions demostra
que era un home molt ben preparat, que indubtablement coneixia bé la llengua hebrea de
la Bíblia i l’estat de l’exegesi del seu temps. En bona mesura, les suspicàcies dels eclesiàstics
de l’època sobre l’obra bíblica de Clascar devien venir motivades per la gosadia exegètica
que manifesta en les seves notes més que no pas per les seves traduccions, que són, com
demostrarem, de caire molt literal. En l’Església catòlica d’aquell moment hi havia una gran
por sobre la interpretació de la Bíblia: és el fantasma de l’anomenat «modernisme», que en
bona part provenia dels nous coneixements sobre llengües i fets culturals del Pròxim Orient
Antic, que posaven en dubte determinades interpretacions tradicionals sobre els escrits
bíblics (Aubert 1973: 767–768; Poulat 1974). Això explica que el Dr. Francesc Faura, canonge
lectoral de Barcelona i primer censor de la traducció del Gènesi de Clascar —gairebé amb
tota certesa mogut per la por causada en veure citats autors protestants i jueus en les notes
de Clascar— demanés el veredicte dels jesuïtes Josep M. Bover i Joan Rovira. Bover era un
expert en crítica textual del grec del Nou Testament (no de l’hebreu bíblic, que sospitem que
no devia conèixer gaire bé) i del segon, no se’n sap res (Massot en el pròleg a Mas 2005: 12).
Els censors «consideraren inadequada la publicació de la versió de Clascar, llevat que la
retoqués substancialment i hi suprimís tot allò que pogués ferir l’ortodòxia i que constituís
un perill per als lectors no especialistes» (Massot 2012: 12). L’obra va acabar obtenint el nihil
obstat del bisbe de Barcelona, però no sabem en quina mesura l’autor la retocà. El problema
hagués pogut ser molt més greu pel que fa al llibre del Càntic dels Càntics, un llibre bíblic
de poesia amorosa, que conté descripcions molt vivaces del cos de l’Estimada. Fos com fos,
El Càntic dels Càntics de Salomó. Versió segons els textos originals i amb anotació de Mn.
Frederic Clascar (Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1918) porta el nihil obstat del
censor Enric Pla i Deniel, futur bisbe i cardenal, i avalador teològic de la cruzada del general
Franco, divuit anys més tard.

Característiques de la nostra edició
Editem en tres columnes el text del llibre del Càntic dels Càntics. La primera columna per
l’esquerra conté el text hebreu masorètic del llibre bíblic. La columna central porta el text
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de la traducció que en va fer Frederic Clascar. En la tercera columna hi ha una traducció
estrictament literal feta per nosaltres amb l’objectiu que les persones no especialistes en
hebreu puguin valorar la qualitat del text de Clascar en relació amb la literalitat del text
original. En alguns casos donem diverses traduccions possibles del mateix mot hebreu. La
versió ha estat feta sense tenir a la vista el text de Clascar, per evitar possibles influències
d’una versió sobre l’altra. Aquesta traducció identifica també les veus que parlen en el
poema: l’Estimat (: Ell), l’Estimada (: Ella) i un cor de dones de Jerusalem que, dramàticament,
funciona com a audiència que intervé en el poema i que, des del punt de vista literari, facilita
l’entrada del lector dins de la intimitat del diàleg amorós dels protagonistes (que, tal com es
veu pel poema, són conscients que hi ha un grup extern que escolta els seus diàlegs). Les
notes de caràcter lingüístic que apareixen sota de cada secció són nostres. Clascar publicà
el text lliure de notes. Aquestes figuren en una secció final del llibre (entre les pàgines 67
i 107). A vegades en les nostres notes dialoguem amb les notes de Clascar. L’objectiu de la
nostra edició i estudi és situar el text en el seu moment dins la llarga història de la llengua
catalana.
Reproduïm la versió de Clascar del Càntic del Càntics segons l’edició —primera i única—
de 1918. En regularitzem l’ortografia i, en la mesura del possible, també la puntuació, que és
força vacil·lant en el text de Clascar.
Atès que l’estretor de les columnes no permet veure si el canvi de línia de vers és causat
per manca d’espai o per voluntat del traductor de separar els versos, indiquem els canvis
de línia poètica de la versió original amb el signe tipogràfic |. Quan la versió de 1918 deixa
un espai extens en blanc entre línies (que sol marcar un canvi d’interlocutor en el text del
Càntic), ho indiquem en aquesta edició amb el signe ¶. Les diverses seccions poètiques
que el traductor va voler establir dins el llibre bíblic porten un encapçalament que prové
del comentari del jesuïta Gerhard Gietmann (1845–1912), Commentarius in Ecclesiasten et
Canticum Canticorum (París: P. Lethielleux, 1890); els títols de les seccions «Remembrança» i
«Apòleg» són de J. B. Bossuet (1627–1704) i provenen de Scripturae sacrae cursus completus:
ex commentariis omnium perfectissimis ubique habitis et a magna parte episcoporum necnon
theologorum Europae catholicae universim ad hoc interrogatorum, designatis unice conflatus,
28 vol. de J. P. Migne (ed.), (París, 1837–1845). Els títols de les seccions que estableix Clascar
figuren indicats amb negreta en la nostra columna central. Indiquem el canvi de secció
poètica amb el signe §.
Clascar no indica d’on prové el text hebreu que usa, però en la bibliografia cita Fulcran
Vigouroux (1847–1915), La Sainte Bible Polyglotte contenant le texte hébreu original, le texte
grec des Septante, le texte latin de la Vulgate, et la traduction française de M. L’Abbé Glaire,
8 vols. (1900 – 1909) i Brian Walton, Biblia Sacra Polyglotta, complectentia Textus Originalis,
Hebraicum cum Pentateucho Samaritano, Chaldaicum, Græcum, Versionumque antiquarum
Samaritanæ, Græcæ LXXII. Interpretum, Chaldaicæ, Syriacæ, Arabicæ, Æthiopicæ, Vulgatæ
Latinæ, quicquid comparari potetat, &c, 6 volums (Londres, 1653–1657). El text hebreu
que devia llegir i traduir Clascar és fonamentalment el mateix que llegim en les edicions
crítiques modernes i que reproduïm en la primera columna del nostre estudi.
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Cal notar que, sobre la traducció, Clascar sols indica que «la versió és literal, i, per fidelitat,
rítmica i lleument assonantada» (p. xix).
El prefaci del traductor (pàgines

xi –xviii)

és un prodigi de malabarisme poliglot: com

qui fa màgia, amb l’objectiu de distreure el censor —almenys a nosaltres gairebé cent anys
després així ens ho sembla—, hi diu —però sempre per boca interposada d’autors antics i
moderns— que el llibre és erotischer Poesie, epithalamius libellus, id est nuptiale carmen,
d’une manière obscène… També ens recorda que,
els jueus no permetien la lectura d’aquest llibre sinó als maridats, i als trenta anys fets; i
si entre els cristians no hi ha expressament la mateixa prohibició, els directors d’ànimes
prenen cura d’interdir-lo a les persones que s’hi podrien escandalitzar, conformant-se
en això al sentit de sant Bernat, el qual vol que el Càntic no es confiï sinó a esperits i a
oïdes castes (Clascar 1918: xiv).

La combinació entre el que diu i el que no diu és perfecta per fer venir ganes de llegir la
versió que ens ofereix.
És molt interessant notar que aquell any 1918 es va publicar també la versió del Càntic
dels Càntics feta per Carles Riba (Ferrer & Feliu 2012) i que l’any 1907, en edició pòstuma,
s’havia publicat la traducció de Jacint Verdaguer d’aquest llibre (Serrallonga 1995–1996).
Riba i Clascar van treballar independentment sense que l’un conegués el treball de l’altre,
pel fet que les obres es van publicar de manera simultània; en canvi, tot fa pensar que la
versió de Verdaguer —tot i que és feta a partir de la Vulgata llatina i no del text hebreu
original com les altres— figura en el rerefons cultural i lingüístic de les versions de Clascar
i de Riba.5

5

Tenim preparat un estudi en què comparem les tres traduccions del Càntic dels Càntics esmentades, en

el context de la història de la llengua catalana del segle xx , que publicarem ben aviat.
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Càntic dels Càntics
1

Text hebreu

מה׃
ֹ ֽ ֹלåְׁ ִ ׁ֥שיר ַה ִּׁש ִ ֖ירים ֲא ֶ ׁ֥שר ִלש

1
2

Versió de Frederic Clascar

Traducció mot a mot

Càntic dels Càntics de

Càntic dels càntics que (és) de

Salomó. §

Salomó.

י־טֹובים
ִ֥
 יִ ָּׁש ֵ ֙קנִ ֙י ִמּנְ ִׁש ֣יקֹות ֔ ִּפיהּו ִ ּֽכDesfici
 ּד ֶ ֹ֖דיָך ִמָ �ּיֽיִ ן׃Oh!, besi’m ell dels besars de

[DESIG D’AMOR. ELLA: 1,2–

sa boca!, |

Ell em besarà dels besos de la

cert, regalades més que el vi

seva boca ja que bons els teus

són tes amors: |
3

4

ּתּורק
֣ ַ טֹובים ֶ ׁ֖ש ֶמן
ִ֔ ְל ֵ֙ר ַ֙יח ְׁש ָמ ֶנ֣יָך
ל־ּכ֖ן ֲע ָל ֥מֹות ֲא ֵה ֽבּוָך׃
ֵ  ְׁש ֶ ֑מָך ַעbones, |

per l’olor són tes essències

יאנִ י
ַ֙ ּוצה ֱה ִב
ָ ָמ ְׁש ֵכ֖נִ י ַא ֲח ֶ ֣ריָך ּנָ ֑ר
֤ילה וְ נִ ְׂש ְמ ָח ֙ה ָּ֔בְך
ָ ַה ֶּ֜מ ֶלְך ֲח ָד ָ ֗ריו נָ ִג
יׁש ִ ֖רים
ָ נַ זְ ִ ּ֤כ ָירה ד ֶ ֹ֙ד ֙יָך ִמ ַּ֔ייִ ן ֵמ
ֲא ֵה ֽבּוָך׃ ס

7]

amors més que el vi.
Per olor/perfum els teus olis
són bons, un oli que és vessat

oli escampat és el teu nom, |

(és) el teu nom, per això (les)

per ço les donzelles t’amen. ¶

noies t’estimen [al noi].

Duu-me darrere teu!, hi

Atreu-me! Darrere teu correm.

correríem!, |

M’ha fet entrar el rei a les

entri’m el rei als seus

seves cambres.

penetrals: |

Exultarem i ens alegrarem en

juliarem i gojarem amb tu, |

tu!

celebrarem més que el vi tes

Ens recordarem dels teus

amors; |

amors més que del vi. Amb

sí, dretura és que se t’estimi. ¶ raó / rectament t’estimen!
5

ִרּוׁש ָל֑ם
ָ ְאוה ְּבנ֖ ֹות י
֔ ָ ָחֹורה ֲאנִ ֙י ְ ֽונ
֤ ָ  ְׁשNegra só jo, però bonica, |
מה׃
ֹ ֽ יעֹות ְׁשֹל
֖  ְּכ ָא ֳה ֵל֣י ֵק ָ ֔דר ִּכ ִירfilles de Jerusalem, |

Negra jo (sóc), i bonica, filles
de Jerusalem! Com les tendes

així com les tendes de Cedar, |

de Quedar, com les cortines (de

així com els cobricels de

les tendes) de Salomó.

Salomó. ¶
1,1 Càntic dels Càntics és un superlatiu en hebreu: «el millor dels cants o dels poemes». La relació
del poema amb el rei Salomó és imprecisa: pot voler indicar autoria o simplement que el poema
pertany a la tradició sapiencial i amorosa del Salomó bíblic.
1,2 besars: ‘besos, besades’.
1,2 regalades: ‘que adeliten els sentits, delitoses’.
1,3 ço: ‘això’.
1,4 penetrals: ‘cambra, part més íntima d’una casa’.
1,4 juliarem: el verb juliar no es troba documentat en els diccionaris històrics de la llengua. Ha
d’haver estat format per Clascar a partir del nom juli: ‘crit dels nois quan anaven a beneir la
palma el diumenge de Rams’ o bé de l’expressió més coneguda de fer juli, que en el joc de saltar
a corda designava l’acció de fer-la rodar ràpidament.
1,4 gojarem: ‘gaudirem’.
1,4 dretura: ‘qualitat del qui no se separa del deure, de la regla, de la justícia’.
1,5 Cedar: el mot prové d’una arrel hebrea que significa ‘ser negre; ser o esdevenir fosc’ i es refereix
a una tribu beduïna del desert; apareix esmentada en Gènesi 25,13; Isaïes 60,7; Jeremies 49,28–
29.
1,5 cobricels: ‘coberta suspesa en forma de pavelló per damunt d’un llit, un tron, un altar, un
cadafal, etc.’.
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6

Text hebreu

ל־ּת ְר ֙אּונִ ֙י ֶׁש ֲא ִנ֣י ְׁש ַח ְר ֔חֹ ֶרת
ִ ַא
ֶׁש ֱּׁשזָ ַ ֖פ ְתנִ י ַה ָ ּׁ֑ש ֶמׁש ְּב ֵנ֧י ִא ִ ּ֣מי ִ ֽנ ֲחרּו־
ת־ה ְּכ ָר ִ֔מים ַּכ ְר ִ ֥מי
ַ ִ֗בי ָׂש ֻ֙מנִ ֙י נ ֵֹט ָ ֣רה ֶא
ֶׁש ִ ּ֖לי ֥ל ֹא נָ ָ ֽט ְר ִּתי׃

54

Versió de Frederic Clascar

Traducció mot a mot

Oh, no em mireu!, car jo só

No em mireu que jo sigui

bruna, |

morena perquè m’ha

perquè m’ha ullat el sol: |

embrunit/mirat el sol! Els

els fills de ma mare

fills de la meva mare s’han

s’abrivaren en mi, |

aïrat contra mi, m’han posat

em posaren a vigilar les

guardant les vinyes. La meva

vinyes, |

vinya de mi (:meva) no he

i ma vinya, la meva, no

guardada.

vigilava. ¶
7

ַה ִּג ָ֣ידה ֗ ִּלי ֶ ׁ֤ש ָא ֲה ָב ֙ה נַ ְפ ִׁ֔שי ֵא ָיכ֣ה
יכה ַּת ְר ִ ּ֣ביץ ַ ּֽב ָּצ ֳה ָ ֑ריִם
֖ ָ ִת ְר ֔ ֶעה ֵא
ַׁש ָּל ָ ֤מה ֶ ֽא ְהיֶ ֙ה ְּכ ֣עֹ ְט ָ֔יה ַ ֖על ֶע ְד ֵ ֥רי
ֲח ֵב ֶ ֽריָך׃

Digues-me, oh tu, a qui la

Conta’m, el qui el meu ésser ha

meva ànima estima: |

estimat, on faràs pasturar?

on pastures, |

On faràs reposar al migdia,

on sesteges, els migdies? |

que per què jo hauria de ser

Per què seria jo així com

com la qui va coberta prop dels

fembra errant, |

ramats dels teus companys?

al volt dels ramats de tos
companys? ¶
8

ּיָפה ַּבּנָ ִ ׁ֑שים
֖ ָ ם־ל ֹא ֵת ְד ִ ֙עי ֔ ָלְך ַה
֤ — ִאSi no ho sabies, |
י־לְך ְּב ִע ְק ֵב֣י ַה ּ֗צ ֹאן ְּור ִ ֙עי ֶאת־
ָ ֞  ְ ֽצ ִאla bella entre les dones, |
 ּגְ ִדּי ַֹ֔תיִ ְך ַ ֖על ִמ ְׁש ְּכנ֥ ֹות ָהר ִ ֹֽעים׃ סix-te’n a les petges del

[COR: 1,8] Si tu no saps, quant
a tu, la bella entre les dones,
surt quant a tu, sobre les

bestiar, |

petjades del bestiar menut i

i guarda tes cabrides |

pastura els teus cabrits vora

vora les cabanes dels

els habitatges dels pastors.

pastors. §
9

[ELL: 1,9–11] A la meva euga
יתיְך
֖ ִ תי ְּב ִר ְכ ֵב֣י ַפ ְר ֔עֹה ִּד ִּמ
֙ ִ  ְל ֻס ָסL’encontre
יָתי׃
ֽ ִ  ַר ְעA la meva egua en carrossa de entre els carros del faraó jo et
faraó, |

comparo, companya meva.

jo t’he comparat, la meva
aimia: |
10

ארְך
֖ ֵ ָח יִ ְ֙ך ַּבּת ִ ֹ֔רים ַצּו
ַ֙ נָ או֤ ּו ְל ָ יbelles són tes galtes amb
רּוזים׃
ֽ ִ  ַּב ֲחcadenetes, |

i el teu coll, amb enfilalls de

Són belles les teves galtes entre
les arracades/joies, el teu coll
entre els collarets de petxines.

perles; |
1,6 ullat: ‘escorcollat, mirat amb insistència’.
1,6 s’abrivaren: abrivar-se és ‘lliurar-se, llançar-se amb impetuositat, amb ardor, a fer alguna
cosa’; tal com l’usa Clascar, tanmateix, sembla que cal interpretar-lo simplement amb el valor
d’‘aïrar-se, enutjar-se’.
1,7 sesteges: sestejar, o sestar, és ‘amorriar-se, fer migdiada el bestiar en un lloc ombrat’.
1,7 fembra: ‘femella, dona’.
1,8 Noteu l’imperatiu d’eixir: ix-te’n. La conjugació pronominal és inaudita; ha estat construïda per
analogia amb vés-te’n.
1,8 cabrides: una cabrida, o primala, és una cabra femella abans de complir l’any.
1,9 encontre: ‘trobar, una persona o cosa que es mou, una altra que li surt al pas’.
1,9 aimia: ‘dona amada’, mot de ressonàncies floralesques.
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cadenes d’or et farem |
ה־ּלְך ִ ֖עם נְ ֻק ּ֥דֹות
ָ ֔ ּתֹורי זָ ָה ֙ב נַ ֲע ֶׂש
ֵ֤
 ַה ָ ּֽכ ֶסף׃amb pics d’argent. ¶

ד־ׁש ַה ֶּ֙מ ֶל ְ֙ך ִּב ְמ ִס ּ֔בֹו נִ ְר ִ ּ֖די נָ ַ ֥תן
֤ ֶ — ַעMentre el rei és a sa taula, |
יחֹו׃
ֽ  ֵרdóna el meu nard sa olor: |

55

Traducció mot a mot
Arracades/joies d’or farem
per a tu amb punts [:
incrustacions] de plata.
[ELLA: 1,12–14] Mentre que el
rei (és) en el seu divan / amb el
seu cercle [dels qui fan banquet
amb ell], el meu nard dóna [:
exhala] la seva olor.

13

ּדֹודי ֔ ִלי ֵ ּ֥בין ָׁש ַ ֖די יָ ִ ֽלין׃
֙ ִ ּמר׀
ֹ ֤ ְצ ֙רֹור ַה

un pom de mirra és mon amat Una bossa de mirra (és) el
per mi, |

meu estimat per a mi; entre els

entre les meves sines ell fa

meus pits passa la nit.

nit: |
14

ּדֹודי ֔ ִלי ְּב ַכ ְר ֵ ֖מי ֵ ֥עין
֙ ִ  ֶא ְׁש ּ֙כ ֹל ַה ּ֤כֹ ֶפר׀raïm de Xipre és mon amat
 ֶ �ּג ִֽדי׃ סper mi |
a les vinyes d’Engaddí. ¶

15

16

17

יָפה ֵע ַינ�֥יִ ְך
֖ ָ יָתי ִה ָּנ�ְ֥ך
ִ֔ יָפ ֙ה ַר ְע
ָ ִה ָּנ�ְ֤ך
יֹונֽים׃
ִ aimia!, |

—Oh!, com ets bella, la meva

Un ramell d’henna (és) el meu
estimat per a mi a les vinyes
d’Enguedí [: La deu del cabrit].
[ELL: 1,15] Vet aquí a tu (que
ets) bella companya meva; vet

com ets bella!, |

aquí a tu(que ets) bella, els teus

dues colomines són tos ulls! ¶

ulls (són) coloms.

ף־ע ְר ֵ ׂ֖שנּו
ַ דֹודי ַ ֣אף נָ ֔ ִעים ַא
֙ ִ — ִהּנְ ָ֙ך ֶיָפ֤הOh!, com ets bell, mon
 ַר ֲענָ ָנֽה׃amat!, |

[ELLA: 1,16–17] Vet aquí a
tu (que ets) bell estimat meu,

ai!, que gentil!, |

veritablement agradable,

el nostre tàlem, ai!, que

veritablement el nostre llit (és)

verdejant! ¶

exuberant/frondós.

]יטנּו
ֵ ינּו ֲא ָר ִ֔זים ַ)ר ִח
֙ ק ֹ֤רֹות ָּב ֵּ֙ת
רֹותים׃
ֽ ִ יטנּו [ ְּב
֖ ֵ  ַ(ר ִהsón cedres; |

—Les bigues del nostre casal
el nostre teginat, xiprers. ¶

Les bigues de les nostres cases
(són) cedres, el nostre sostre/
teginat/cassetonat (són)
savines.

1,11 pic: ‘senyal petit i rodó’.
1,13 pom: ‘ram petit de flors, d’herbes oloroses’.
1,14 raïm de Xipre: en nota Clascar aclareix que «no és, aquí, fruit de vinya, sinó una planta (Lawsonia
inermis), que fa una flor groga d’un groc d’or, en forma de raïm o d’espiga, oriünda de Xipre»,
que avui anomenem henna.
1,14 Engaddí, en hebreu té el significat de ‘font del cabrit’; és un indret de gran bellesa, on, enmig del
desert, prop del Mar Mort, hi ha un gran salt d’aigua.
1,15 colomines: ‘colomes joves’.
1,17 teginat: ‘estructura inferior d’un sostre pla o en volta constituïda per l’encreuament de bigues
i motllures que formen caselles quadrilàteres o poligonals’ o, simplement, usa el mot amb el
valor que tenia en determinats parlars de ‘sostre’.
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ֹוׁש ַּנ֖ת
ַ — ֲאנִ ֙י ֲח ַב ֶּצ ֶ֣לת ַה ָּׁש ֔רֹון ֽׁשJo só el narcís de Saron, |
 ָה ֲע �מ ִ ָֽקים׃só el lliri de les valls. ¶

56

Traducció mot a mot
[LA DOLÇA INTIMITAT
ELLA: 2,1]
Jo el narcís del Saron, el lliri
de les valls.

2

יָתי ֵ ּ֥בין
֖ ִ חֹוחים ֵ ּ֥כן ַר ְע
ִ֔ ֹוׁשּנָ ֙ה ֵּב֣ין ַה
ַ — ְּכ ֽׁשCom el lliri entre les
 ַה ָּבנֽ ֹות׃espines, |

així la meva aimia entre les

[ELL: 2,2] Com un lliri entre
les espines/cards, així la meva
companya entre les filles.

donzelles. ¶
3

ּדֹודי ֵּב֣ין
֖ ִ — ְּכ ַת ּ֙פ ַּ֙וח ַּב ֲע ֵצ֣י ַה ַּ֔י ַער ֵ ּ֥כןCom la pomera entre els
ּופ ְרי֖ ֹו
ִ  ַה ָּב ִנ֑ים ְּב ִצ ּ֙לֹו ִח ַ ּ֣מ ְד ִּתי וְ יָ ַׁ֔ש ְב ִּתיarbres del bosc, |
 ָמ ֥תֹוק ְל ִח ִ ּֽכי׃així mon amat entre els

[ELLA: 2,3–14] Com un pomer
entre els arbres del bosc,
així (és) el meu estimat entre

donzells. ¶

els fills, a la seva ombra he

A la seva ombra delia jo de

desitjat apassionadament i

seure, |

m’he assegut, i el seu fruit (és)

car son fruit sap dolç al meu

dolç al meu paladar.

tast. ¶
4

ל־ּב֣ית ַה ָּ֔ייִ ן וְ ִדגְ ֥לֹו ָע ַל֖י
ֵ יאנִ ֙י ֶא
ַ֙ — ֱה ִבOh, dugui’m ell a la cel·la
 ַא ֲה ָ ֽבה׃del vi, |
i sa senyera, damunt meu,

M’ha fet entrar a la casa del vi
i el seu estendard damunt meu
(és) amor.

sigui amor! ¶
5

יׁשֹות ַר ְּפ ֖דּונִ י
֔  ַס ְּמ ֙כּונִ ֙י ָ ּֽב ֲא ִׁשRetorni’m amb herbes, |
י־חֹולת ַא ֲה ָ ֖בה ָ ֽאנִ י׃
ַ֥
ּפּוחים ִּכ
֑ ִ  ַּב ַּתconforti’m amb pomes, |

car malalta d’amor só jo. ¶

Reanimeu-me/retorneu-me
amb pastissos de panses,
sosteniu-me/restabliu-me/
refresqueu-me amb pomes
perquè malalta d’amor (sóc)
jo.

6
7

ימינ֖ ֹו
ִ ִאׁשי ו
ִ֔ ֹ אלֹו ַ ּ֣ת ַחת ְלר
֙ ֹ ְׂשמ
ְּת ַחּב ֵ ֽ�ְקנִ י׃
ִרּוׁש ַל ֙ם
ָ֙ ְִה ְׁש ַּ֙ב ְע ִּתי ֶא ְת ֶ֜כם ְּבנ֤ ֹות י
ִּב ְצ ָב ֔אֹות ֖אֹו ְּב ַאיְ ֣לֹות ַה ָּׂש ֶ ֑דה ִאם־
ת־ה ַא ֲה ָ ֖בה
ָ ם־ּת ֽע ְֹור ֛רּו ֶא
ְ ָּת ִ ֧עירּו׀ ְ ֽו ִא
ַ ֥עד ֶׁש ֶּת ְח ָ ּֽפץ׃ ס

Sa esquerra davall mon cap, |

La seva esquerra sota el meu

sa dreta em doni abraçada! §

cap, i la seva dreta m’abraça.

Jo us conjur, a vosaltres, |

Us imploro, filles de

filles de Jerusalem, |

Jerusalem per les gaseles o

per les daines, |

per les cérvoles del camp, no

per les cérvoles del camp; |

desvetlleu ni desperteu l’amor

oh, no deixondiu!, |

fins que (ho) desitgi.

oh, no desvetlleu l’amor |
fins que en tindrà albir! §
2,1 Saron: la plana de Saron es troba a la zona costanera meridional d’Israel.
2,3 donzells: ‘fadrins, homes que no han conegut dona’.
2,3 delia: el verb delir, en el sentit que l’empra aquí Clascar de ‘sentir el desig vehement d’una cosa’
sol usar-se en construcció pronominal (delir-se).
2,3 sap dolç: la forma documentada tradicionalment en cançons populars és saber bé (o saber bo)
‘ésser agradable’: Què li darem que li sàpiga bo? Aquí el traductor ha ampliat el sentit d’aquest
ús potser —inconscientment— per contaminació del castellà.
2,7 deixondiu: ‘desperteu’.
2,7 albir: aquí és usat en el sentit de ‘voluntat’.
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ה־ז֖ה ָ ּ֑בא ְמ ַד ֵּל ֙ג ַעל־
ֶ ֵּדֹודי ִהּנ
֔ ִ  ֣קֹולVernal
ל־הּגְ ָב ֽעֹות׃
ַ  ֶ ֣ה ָה ִ ֔רים ְמ ַק ֵּפ֖ץ ַעLa veu de mon amat! |

57

Traducció mot a mot
[2,8] La veu del meu estimat,
vet aquí aquest venint,

Oh!, sí, ell ve! ¶

saltant sobre les muntanyes,

Com tresca pels serrats!, |

saltironant pels tossals.

com brinca a les collades!, |
9

igual és a la daina el meu
דֹודי ִל ְצ ִ֔בי ֖אֹו ְל ֣עֹ ֶפר ָ ֽה ַאּיָ ִ ֑לים
֙ ִ ּדֹומה
ֶ֤
עֹומ ֙ד ַא ַ ֣חר ָּכ ְת ֔ ֵלנּו ַמ ְׁשּגִ֙ ַ֙יח
ֵ ה־ז֤ה
ֶ ֵ ִהּנamat, |
ן־ה ֲח ַר ִ ּֽכים׃
ֽ ַ ן־ה ֲחֹּלנ֔ ֹות ֵמ ִ ֖ציץ ִמ
ֽ ַ  ִמo al cabridó de les cérvoles. ¶

S’assembla el meu estimat a
una gasela o al cervatell de
les cérvoles. Vet aquí aquest

Heus-el allà estant, |

estant darrere la nostra

darrere el nostre mur!, |

tàpia mirant per les finestres,

ell mira als finestrals, |

guaitant per les gelosies.

ell sotja pels cancells! ¶
10

יָתי
֥ ִ ּומי ָלְ֛ך ַר ְע
ִ דֹודי וְ ָ ֣א ַמר ִ ֑לי ֥ק
֖ ִ  ָע ָנ֥הEndreça de mon amat, |
י־לְך׃
ֽ ָ ּול ִכ
ְ יָפ ִ ֖תי
ָ que em parla: ¶
—Si et llevaves, la meva

Ha respost el meu estimat i
m’ha dit: Aixeca’t, companya
meva, la meva bella i vés-te’n,

aimia!, |
la bella mia, si te’n venies! ¶
11

(ה ְּס ָ ֖תיו[ ָע ָ ֑בר
ַ ]֥ה)ה ְּס ָתו
ַ י־ה ֵּנ
ִ  ִ ּֽכMira, l’hivern és partit; |
 ַה ֕ ֶּג ֶׁשם ָח ַל֖ף ָה ַ ֥לְך ֽלֹו׃s’esvaïren, són passades les
pluges: |

Perquè vet aquí (que) l’hivern
ha passat [abar], la pluja ha
passat [halaf], se n’ha anat
quant a ella.

2,8 vernal: ‘relatiu a la primavera’.
2,8 tresca: ‘camina afanyosament, apressadament’.
2,8 serrat: ‘muntanya de poca altitud’.
2,8 brinca: castellanisme per dir ‘saltironar, fer bots’.
2,8 collades: ‘depressió d’una certa amplària o extensió a la carena d’una serralada’.
2,9 cabridó: noteu aquest diminutiu peculiar de cabrit ‘petit de la cabra’; en el text s’aplica a les
cérvoles, un mot que Coromines ja va denunciar com a creació falsa, a partir de l’ultracorrecte
i avui normatiu cérvol, que ha substituït l’originari cervo (fem. cerva).
2,9 sotja: té el significat d’‘observar, amb cautela o d’amagat, algú o alguna cosa estant amatent al
que pugui esdevenir-se’.
2,9 cancells: un cancell és el ‘clos format darrere una porta d’entrada per dues parets laterals i una
de transversal on hi ha una segona porta’.
2,10 endreça: en textos literaris té el sentit de ‘dedicatòria d’una obra a algú’. Aquí Clascar l’empra
en el sentit de ‘parlament’, que no sembla que es trobi documentat en altres textos.
2,10 mia: forma antiga i dialectal per ‘meva’. Se solia emprar esporàdicament en cançons, refranys
i frases fetes.
2,10 si te’n venies: ús pronominal i poc comú del verb venir construït per analogia amb anar-se’n.
2,11 és partit; son passades: noteu l’ús de les formes del ver ésser com a auxiliar del perfet i la
concordança corresponent del participi en gènere i nombre amb el subjecte pluges.
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 ַהּנִ ָּצנִ ֙ים נִ ְר ֣אּו ָב ָ֔א ֶרץ ֵ ֥עת ַהּזָ ִ ֖מירapareixen les flors a la
 ִה ִּג ַ֑יע וְ ֥קֹול ַה ּ֖תֹור נִ ְׁש ַ ֥מע ְּב ַא ְר ֵ ֽצנּו׃contrada, |

58

Traducció mot a mot
Les flors es veuen en el país, el
temps del cant ha arribat i la

i el temps del cantar és

veu de la tórtora s’escolta en el

arribat, |

nostre país.

car la veu de la tórtora |
és oïdora en terra nostra; |
13

יה וְ ַהּגְ ָפ ִנ֥ים׀
ָ  ַה ְּת ֵאנָ ֙ה ָ ֽחנְ ָ ֣טה ַפ ֔ ֶּגses figues-flors madura la
[(לְ֛ך
ָ ]י)ל ִכי
ְ ּומ
ִ  ְס ָמ ַ ֖דר ָנ ְ֣תנּו ֵ ֑ר ַיח ֥קfiguera, |
י־לְך׃ ס
ֽ ָ ּול ִכ
ְ יָפ ִ ֖תי
ָ יָתי
֥ ִ  ַר ְעi els ceps en flor escampen
olor. ¶

La figuera fa madurar les
seves figaflors i les vinyes (que
treuen) borrons donen olor.
Aixeca’t, companya meva, la

Si et llevaves, la meva aimia!, | meva bella i vés-te’n.
la bella mia, si te’n venies! ¶
14

15

יֹונָ ִ֞תי ְּב ַחגְ ֵו֣י ַה ֶּ֗ס ַלע ְּב ֵ֙ס ֶת ֙ר
ת־מ ְר ַ֔איִ ְך
ַ ַה ַּמ ְד ֵר ֔ ָגה ַה ְר ִ֙אינִ ֙י ֶא
י־קֹולְך ָע ֵ ֖רב
ֵ֥
ת־קֹולְ֑ך ִּכ
ֵ
יעינִ י ֶא
֖ ִ ַה ְׁש ִמ
אוֽה׃ ס
ֶ ָּומ ְר ֵ ֥איְך נ
ַ

Ma colomina, |

La meva coloma en les

a les feses del penyal, |

escletxes/clivelles de la roca/

al recer dels cingles, |

penya, en l’amagatall de

deix que vegi ta faç, |

l’espadat; fes-me veure la teva

deix que oigui ta veu, |

aparença, fes-me sentir la teva

car ta veu és dolça, |

veu, perquè la teva veu és dolça

ta faç bonica! ¶

i la teva cara bonica.

ּוע ִ ֥לים ְק ַט ִּנ֖ים
ָ ּוע ֔ ִלים ֽׁש
ָ זּו־ל ֙נּו ֽׁש
֙ ָ — ֶ ֽא ֱחCaceu-nos, ai!, les renards, | [COR: 2,15] Agafeu per
nosaltres guilles, guilles
ּוכ ָר ֵ ֖מינּו ְס ָמ ַ ֽדר׃
ְ  ְמ ַח ְּב ִ ֣לים ְּכ ָר ִ ֑מיםles renards menudes; |
que fan mal als vinyars, |

petites, que arruïnen/

i el vinyar nostre flora! ¶

destrueixen vinyes, i [: perquè]
les nostres vinyes (treuen)
borrons.

16

ּׁשֹוׁש ִּנֽים׃
ַ ּדֹודי ִ ֙לי וַ ֲא ִנ֣י ֔לֹו ָהר ֶ ֹ֖עה ַּב
ִ֥

Mon amic per mi, i jo per ell: |

[ELLA: 2,16–17] El meu

ell pastura entre lliris. ¶

estimat (és) per a mi i jo per a
ell, el qui fa pasturar entre els
lliris.

2,12 oïdora: sol tenir el sentit de ‘digne d’ésser oït, que cal oir’, però aquí Clascar l’empra en el sentit
de ‘se sent’.
2,14 feses: ‘esquerdes’.
2,14 oigui: esperaríem ‘oeixi’ com a subjuntiu del verb oir.
2,15 renard: ‘guineu’.
2,15 vinyar: ‘terreny extens plantat de vinyes’.
2,15 flora, per ‘floreix’. El verb florar no es troba documentat en llengua catalana.
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Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

֩ ַע֤ד ֶׁש ּ֙יָפ ַּ֙וח ַהּי֔ ֹום וְ ָנ֖סּו ַה ְּצ ָל ִ ֑לים סֹבFins el matí orejar, |
דֹודי ִל ְצ ִ֗בי ֛אֹו ְל ֥עֹ ֶפר
֜ ִ ה־ל ָ֙ך
ְ  ְּד ֵמque les ombres fugen, |
ל־ה ֵרי ָ ֽב ֶתר׃ ס
֥ ָ  ָה ַאּיָ ִ ֖לים ַעgira, mon amat, |

59

Traducció mot a mot
Fins que [: abans que] bufi el
dia i fugin les ombres, retorna,
sigues semblant quant a tu,

iguala’t a la daina, |

estimat meu, a una gasela o al

o al cabridó de les cérvoles, |

cervatell de les cérvoles, sobre

dalt als munts de Beter. §

les muntanyes de congost(os).

2,17 fins el matí orejar té el sentit de ‘fins que bufi l’oreig del matí’. L’ús és estrany, perquè orejar té el
sentit d’‘exposar a l’acció de l’oreig, de l’aire’, i en forma pronominal, ‘rebre l’acció de l’oreig’.
2,17 munt: ‘muntanya’.
2,17 Beter és el nom d’una localitat que apareix esmentada en Josuè 15,59. De tota manera el sentit
del text és incert, ja que el nom es pot interpretar com a ‘muntanyes separades, de separació,
escarpades, de fondalada o congost’.

3
1

2

Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

ל־מ ְׁש ָּכ ִ ֙בי ַּב ֵּל ֔ילֹות ִּב ַ ּ֕ק ְׁש ִּתי ֵ ֥את
ִ  ַעPesombre
 ֶׁש ָא ֲה ָ ֖בה נַ ְפ ִ ׁ֑שי ִּב ַּק ְׁש ִ ּ֖תיו וְ ֥ל ֹאJo, en la meva estrada, de
אתיו׃
ֽ ִ  ְמ ָצnits, |

סֹוב ָ ֣בה ָב ֗ ִעיר
ְ ּומה ָּ֜נא וַ ֲא
ָ ָא ֙ק
ּוב ְרח ֹ֔בֹות ֲא ַב ְק ָׁ֕שה ֵ ֥את
֣ ָ ַּב ְּׁשוָ ִק ֙ים
ֶׁש ָא ֲה ָ ֖בה נַ ְפ ִ ׁ֑שי ִּב ַּק ְׁש ִ ּ֖תיו וְ ֥ל ֹא
אתיו׃
ֽ ִ ְמ ָצ

Traducció mot a mot
[CERCO L’ESTIMAT DEL
MEU COR ELLA: 3,1–5] Sobre
el meu llit, durant les nits,

cerc el que la meva ànima

he cercat el qui el meu ésser

estima! ¶

estima, l’he cercat i no l’he

El cerquí i no l’encontrí! ¶

trobat.

Em llevaré, doncs, daré tombs

M’alçaré doncs i faré un tomb

per vila: |

per la ciutat, pels carrers i per

per les places i pels vials |

les places, cercaré el qui el meu

cercaré a qui la meva ànima

ésser estima; l’he cercat i no

estima. ¶

l’he trobat.

El cerquí i no l’encontrí. ¶
3

 ְמ ָצ ֙אּונִ ֙י ַה ּׁ֣ש ֹ ְמ ִ ֔רים ַהּס ְֹב ִ ֖בים ָּב ִ ֑עירM’encontren els guaites que
יתם׃
ֽ ֶ  ֵ ֛את ֶׁש ָא ֲה ָ ֥בה נַ ְפ ִ ׁ֖שי ְר ִאronden ciutat: |

M’han trobat els guardes, els
qui fan la ronda per la ciutat:

hauríeu vist el que la meva

el qui el meu ésser estima,

ànima estima? ¶

l’heu vist?

3,1 pesombre: ‘malson’.
3,1 estrada: ‘part d’una sala, d’una habitació, etc., en què el sòl és més elevat que el de la resta,
destinada a col·locar-hi un tron, una cadira, un llit, etc.’
3,2 cercaré a qui: noteu la preposició sobrera.
3,3 el que: hi esperaríem ‘el qui’, que és la forma que apareix en el vers següent. En 3,4 hi apareix
també la que referit a una persona.
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3

Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

Traducció mot a mot

4

ִּכ ְמ ַע ֙ט ֶׁש ָע ַ ֣ב ְר ִּתי ֵמ ֶ֔הם ַע֣ד
אתי ֵ ֥את ֶׁש ָא ֲה ָ ֖בה נַ ְפ ִ ׁ֑שי
ִ ֶ ֽׁש ָּמ ָ֔צ
יאת ֙יו
ִ ד־ׁש ֲה ֵב
֤ ֶ ֲא ַחזְ ִּת ֙יו וְ ֣ל ֹא ַא ְר ֔ ֶּפּנּו ַע
הֹור ִ ֽתי׃
ָ ל־ח ֶדר
֖ ֶ ל־ּב֣ית ִא ִּ֔מי וְ ֶא
ֵ ֶא

Just passava jo de l’indret

Tot just que havia passat d’ells

d’ells, |

[: me n’acabava d’allunyar],

si n’encontre el qui la meva

fins que [: quan] he trobat el

ànima estima: ¶

qui el meu ésser estima; l’he

Jo l’he fet pres, i no el deixaré

agafat i no el deixaré fins que

anar, |

l’he fet venir a la casa de la

fins emmenar-me’l a casa de

meva mare i a la cambra de la

ma mare, |

qui m’ha concebut.

a la cambra de la que em
concebia. §
5

ִרּוׁש ַל ֙ם
ָ֙ ְִה ְׁש ַּ֙ב ְע ִּתי ֶא ְת ֶ֜כם ְּבנ֤ ֹות י
ִּב ְצ ָב ֔אֹות ֖אֹו ְּב ַאיְ ֣לֹות ַה ָּׂש ֶ ֑דה ִאם־
ת־ה ַא ֲה ָ ֖בה
ָ ם־ּת ֽע ְֹור ֛רּו ֶא
ְ ָּת ִ ֧עירּו׀ ְ ֽו ִא
ַ ֥עד ֶׁש ֶּת ְח ָ ּֽפץ׃ ס

Jo us conjur, a vosaltres, |

Us imploro, filles de

filles de Jerusalem, |

Jerusalem per les gaseles o

per les daines, |

per les cérvoles del camp, no

per les cérvoles del camp: |

desvetlleu ni desperteu l’amor

oh!, no deixondiu, |

fins que (ho) desitgi.

oh!, no desvetlleu l’amor, |
fins que en tindrà albir! §
6

7

8

ימ ֖רֹות
ֲ ן־ה ִּמ ְד ָּ֔בר ְּכ ִ ֽת
ַ  ִ ֣מי ֗ז ֹאת ע ָֹל ֙ה ִמLa cavalcada
בֹונה ִמ ּ֖כֹל
ָ֔ ּול
ְ מֹור
֙  ָע ָ ׁ֑שן ְמ ֻק ֶ ּ֤ט ֶרתQuè és això que puja del
רֹוכל׃
ֽ ֵ  ַאב ַ ֥�ְקתdesert, |

aquesta que puja del desert
com columnes de fum

així una columna de fum, |

encensades de mirra i encens

aromat de mirra i encens, |

de tota [mena de] pólvores

de tota pols d’especier? ¶

aromàtiques de mercader.

מה ִׁש ִ ּׁ֥שים
ֹ ֔ תֹו ֶׁש ִּל ְׁשֹל
֙  ִה ֵּ֗נה ִמ ָּטOh, és el palanquí d’ell, |
 ּגִ ּב ִ ֹ֖רים ָס ִ ֣ביב ָלּ֑ה ִמּגִ ּב ֵ ֹ֖רי יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל׃el de Salomó! ¶

[ELLA: 3,7–11] Vet aquí la
seva llitera que (és) de Salomó;

Seixanta braus l’enronden, |

seixanta valents al voltant seu,

dels braus d’Israel: |

dels valents d’Israel.

ֻּכ ָּל ֙ם ֲא ֻ ֣חזֵ י ֶ֔ח ֶרב ְמ ֻל ְּמ ֵ ֖די ִמ ְל ָח ָ ֑מה
ּבֹו ַעל־יְ ֵר ֔כֹו ִמ ַ ּ֖פ ַחד
֙  ִ ֤איׁש ַח ְרmestres en guerrejar; |
 ַּב ֵּל ֽילֹות׃ סtots ells, glavipenjant |
tots ells, glavitinents, |

de basarda a les nits. ¶

9

[COR: 3,6] Qui és això/

מה
ֹ ֔  ַא ִּפ ְרי֗ ֹון ָ ֤ע ָׂשה ֙לֹו ַה ֶ ּ֣מ ֶלְך ְׁשֹלUn tàlem s’ha fet fer ell, |
 ֵמ ֲע ֵצ֖י ַה ְּל ָבנֽ ֹון׃el rei Salomó, |
de llenys del Líban. ¶

Tots ells agafant l’espasa,
exercitats en la guerra, un
home la seva espasa sobre la
seva cuixa, de por a les nits.
Un palanquí ha fet per a ell
el rei Salomó dels arbres del
Líban.

3,6 aromat: ‘aromatitzat’.
3,6 especier: ‘persona que comercia amb espècies’.
3,7 palanquí: ‘llitera coberta, generalment per a una sola persona, transportada a coll amb una o
dues barres per dos o quatre homes’.
3,7 brau: ‘valent en el combat’.
3,8 glavitinents: ‘els qui posseeixen un glavi o espasa’; glavipenjant: ‘el qui porta penjada una
espasa’. Els mots són creació de Clascar.
3,9 tàlem: ‘dosser sostingut amb quatre o més vares llargues per a aixoplugar un personatge
important’.
3,9 lleny: es troba documentat en català sols en el sentit d’‘embarcació’. Aquí Clascar l’usa en el
sentit de ‘fusta’, com si fos el llatí lignu.
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Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

ּמּוד ֙יו ָע ָׂ֣שה ֶ֔כ ֶסף ְר ִפ ָיד ֣תֹו זָ ָ֔הב
ָ  ַעEll ha fet fer d’argent |
ּתֹוכֹו ָר ֣צּוף ַא ֲה ָ֔בה
֙
 ֶמ ְר ָּכ ֖בֹו ַא ְרּגָ ָ ֑מןel seu columnar, |
רּוׁש ָ ֽלםִ׃
ָ ְ ִמ ְּבנ֖ ֹות יd’or l’espona. |

61

Traducció mot a mot
Les seves columnes ha fetes
(de) plata, el seu suport, (d’)or,
el seu seient, (de) porpra, el seu

Mes el bancal, de porpra; |

interior incrustat (amb) amor

que al dins hi ha l’amor

per les filles de Jerusalem.

roent |
de les filles de Jerusalem. ¶
11

 ְצ ֶ ֧אינָ ה׀ ּוֽ ְר ֶ ֛אינָ ה ְּבנ֥ ֹות ִצּי֖ ֹון ַּב ֶ ּ֣מ ֶלְךEixiu, i contempleu, filles de
ּמֹו
֙ ה־ּלֹו ִא
֤ מה ָּב ֲע ָט ָ ֗רה ֶׁש ִע ְּט ָר
ֹ ֑  ְׁשֹלSion, |
ּובי֖ ֹום ִׂש ְמ ַ ֥חת ִל ּֽבֹו׃ ס
ְ  ְּבי֣ ֹום ֲח ֻתּנָ ֔תֹוel rei Salomó |

Sortiu i veieu, filles de Sió, el
rei Salomó amb la corona amb
què el coronà la seva mare el

amb la corona amb què l’ha

dia de les seves noces i el dia de

coronat |

l’alegria del seu cor.

la seva mare, |
el jorn del seu desposori, |
el jorn del goig del seu cor. §
3,10 columnar: Clascar usa el mot en el sentit de ‘conjunt de columnes’, que no es troba documentat.
3,10 espona: ‘costat de llit’; en aquest context, ‘costat del palanquí’.
3,10 mes: conjunció adversativa, ‘però’.
3,10 bancal: ‘drap o tapís per a cobrir el seient del palanquí’.
3,11 Sion és un nom bíblic antic d’un indret de Jerusalem, que passa a designar per metonímia els
habitants de la Ciutat Santa.
3,11 desposori: ‘esposalles, prometatge de noces’.

4
1

Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

יָפה ֵע ַינ�֣יִ ְך
ָ ֔ יָתי ִה ָּנ�ְ֣ך
֙ ִ יָפה ַר ְע
֤ ָ  ִהּנָ֙ ְךConnubial
יֹונים ִמ ַ ּ֖ב ַעד ְל ַצ ָּמ ֵ ֑תְך ַׂש ְע ֵר ְ֙ך ְּכ ֵע ֶ֣דר
ִ֔ Oh!, com ets de bella, la meva
 ָ ֽה ִע ִּ֔זים ֶׁשּגָ ְל ׁ֖שּו ֵמ ַ ֥הר ּגִ ְל ָ ֽעד׃aimia!, |

Traducció mot a mot
[L’ENCANT DE L’ESTIMADA
ELL: 4,1–15] Vet aquí a tu (que
ets) bella, companya meva; vet

com ets bella! ¶

aquí a tu (que ets) bella; els

Rere el vel, |

teus ulls coloms darrere el teu

dues colomines són tos ulls; |

vel; el teu cabell com el ramat

tos cabells, ramada de

de les cabres que saltironen de

cabrides |

la muntanya de Galaad.

que borbollen avall del munt
de Galaad; |
4,1 connubial: aquí té el sentit de ‘poema referit a l’estat matrimonial’.
4,1 borbollen: ‘baixen a borbolls, és a dir, tumultuosament i amb intermitències’. El verb en aquesta
accepció no es troba documentat en català.
4,1 Galaad és una regió que es troba a l’est del riu Jordà, en l’actual Jordània.
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Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

צּובֹות ֶׁש ָע ֖לּו ִמן־
֔  ִׁשּנַ֙ יִ ְ֙ך ְּכ ֵע ֶ֣דר ַה ְּקtes dents, folc d’ovelles toses |
ימֹות וְ ַׁש ֻּכ ָל֖ה
֔  ָה ַר ְח ָצ֑ה ֶׁש ֻּכ ָּל ֙ם ַמ ְת ִאque munten d’esbandir-se: |
 ֵ ֥אין ָּב ֶ ֽהם׃besseres totes elles, |
ni una d’elles orba; |

62

Traducció mot a mot
Les teves dents com el ramat
de les esquilades/toses/xollades
que pugen del bany, que
totes elles han donat a llum
bessones i privada d’infant cap
entre elles.

3

4

ּומ ְד ָּב ֵ ֖ריְך
ִ  ְּכ ֤חּוט ַה ָּׁשנִ ֙י ִׂש ְפת ַֹ֔תיִ ְךun fil carmesí tos llavis, |
ּמֹון ַר ָּק ֵ֔תְך ִמ ַ ּ֖ב ַעד
֙ או֑ה ְּכ ֶפ ַ֤לח ָ ֽה ִר
ֶ ָ נta boca és un encís! ¶
 ְל ַצ ָּמ ֵ ֽתְך׃Rere el vel, |

Com un fil de l’escarlata
els teus llavis i la teva boca
bonica; com una tallada de

és ta galta magrana

la magrana, la teva templa

esbadiada; |

darrere el teu vel.

Com la torre de David el
ארְך ָּבנ֖ ּוי ְל ַת ְל ִּפּי֑ ֹות
֔ ֵ ָ ְּכ ִמגְ ַ ּ֤דל ָּדוִ ֙יד ַצּוton coll, torre de David, |
alçada
d’atalaia!;
|
teu coll, construït per als
ֶ ֤א ֶלף ַה ָּמגֵ ֙ן ָּת ֣לּוי ָע ֔ ָליו ּ֖כֹל ִׁש ְל ֵ ֥טי
ּבֹורים׃
ֽ ִ ִ ַהּגal cim, mil escuts en pengen, | trofeus / per filades de pedres;
tot l’armament dels braus; |

un miler d’escuts són penjats

sobre ell, tots els broquers dels
valents.
5

אֹומ֣י
ֵ  ְׁש ֵנ֥י ָׁש ַ ֛דיִ ְך ִּכ ְׁש ֵנ֥י ֳע ָפ ִ ֖רים ְּתtes sines són dos cadells, |
ּׁשֹוׁש ִּנֽים׃
ַ רֹועים ַּב
֖ ִ  ְצ ִב ָּי֑ה ָהbessons d’una daina |

pasturant entre els lliris! |

6

 ַע֤ד ֶׁש ּ֙יָפ ַּ֙וח ַהּי֔ ֹום וְ ָנ֖סּו ַה ְּצ ָל ִ ֑לים ֵ ֤א ֶלְךFins al matí orejar |
ל־הר ַה ּ֔מֹור וְ ֶאל־ּגִ ְב ַ ֖עת
֣ ַ  ִ ֙לי ֶאque les ombres fugen, |
בֹונֽה׃
ָ  ַה ְּלiré jo a la muntanya de la
mirra, |

Els dos pits teus com dos
cervatells bessons de gasela
que pasturen entre els lliris.
Fins que [: abans que] bufi el
dia i fugin les ombres, aniré
quant a mi a la muntanya de la
mirra i al tossal de l’encens.

a la collada de l’encens. ¶
7

ּומּום ֵ ֥אין ָ ּֽבְך׃ ס
֖ יָתי
ִ֔ יָפ ֙ה ַר ְע
ָ  ֻּכ ָּלְ֤ךOh, tota bella ets, la meva
aimia, |

Tota tu (ets) bella, companya
meva, i defecte no hi ha en tu.

i màcula no és en tu! ¶
4,2 folc: ‘ramat’
4,2 toses: ‘esquilades’.
4,2 munten: ‘pugen’.
4,2 besseres: ‘bessones, molt iguals l’una a l’altra’.
4,2 orba, present del verb orbar: ‘desposseir, privar d’una cosa’.
4,3 esbadiada: ‘dividida en badies o ramals’. El sentit és estrany. Sembla que hi ha una confusió
amb el verb esbadocar-se ‘una fruita, obrir-se o badar-se com ho fa la magrana’ o, simplement
amb badar-se ‘descloure’s’.
4,4 atalaia: la forma tradicional és talaia ‘torre des d’on es pot observar el camp, la mar, etc., i
donar avís del que s’hi descobreix’.
4,6 iré: forma dialectal del futur del verb anar.
4,6 collada: ‘depressió d’una certa amplària o extensió a la carena d’una serralada’.
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Text hebreu

נֹון ַּכ ֔ ָּלה ִא ִ ּ֖תי ִמ ְּל ָבנ֣ ֹון
֙ ִא ִ ּ֤תי ִמ ְּל ָב
ֹואי ָּת ׁ֣ש ִּורי׀ ֵמ ֣ר ֹאׁש ֲא ָמ ָ֗נה
ִ ָּת ֑ב
ֵמ ֤ר ֹאׁש ְׂשנִ ֙יר וְ ֶח ְר ֔מֹון ִמ ְּמעֹנ֣ ֹות
ֲא ָרי֔ ֹות ֵ ֽמ ַה ְר ֵ ֖רי נְ ֵמ ִ ֽרים׃

63

Versió de Frederic Clascar

Traducció mot a mot

Vine amb mi del Líban,

Amb mi, del Líban, jove

esposa, |

casada / núvia, amb mi, del

vine-te’n amb mi del Líban!, |

Líban vine, mira/baixa del cim

ix-te dels cims de l’Amana, |

de l’Amanà, del cim de Senir i

dels pics del Senir i de

l’Hermon, dels caus dels lleons,

l’Hermon: |

de les muntanyes de lleopards.

dels indrets, catau dels
lleons, |
de la terra muntana de les
ósses! ¶
9

)  ִל ַּב ְב ִ ּ֖תנִ י ֲאח ִ ֹ֣תי ַכ ָּל֑ה ִל ַּב ְב ִּ֙תינִ ֙י9 M’has robat el cor, germana
(ּב ַא ַ ֣חת[ ֵמ ֵע ַ֔יניִ ְך ְּב ַא ַ ֥חד
ְ ] ְּב ַא ַחדmia, esposa!, |
)TTW 9:4 loS(  ֲע ָנ֖ק ִמ ַּצּוְ ר ָ �ֹנֽיִ ְך׃m’has robat el cor amb un

M’has pres el cor, germana
meva, jove casada / núvia,
m’has pres el cor, amb un dels

esguard de tos ulls, |

teus ulls, amb un collaret dels

amb un dels penjolls dels teus

teus collars.

collarets. ¶
10

ה־ּיָפּו ד ַ ֹ֖דיִ ְך ֲאח ִ ֹ֣תי ַכ ָּל֑ה ַמה־ ּ֤טֹבּו
֥  ַמOh, com tes amors són
 ד ַ ֹ֙דיִ ְ֙ך ִמ ַּ֔ייִ ן וְ ֵ ֥ר ַיח ְׁש ָמ ַנ�֖יִ ְך ִמ ָּכל־belles, |
 ְּב ָׂש ִ ֽמים׃germana mia, esposa!, |

Que són bells els teus
amors, germana meva, jove
casada / núvia! Que són bons

oh, com tes amors són

els teus amors, més que el vi,

bones, |

i l’olor dels teus olis més que

més que el vi! ¶

tots els bàlsams.

L’olor de tes essències, |
millor que tots els bàlsams! ¶
11

תֹותיִ ְך ַּכ ָּל֑ה ְּד ַ ֤בׁש
֖ ַ  ֹ֛נ ֶפת ִּת ּ֥טֹ ְפנָ ה ִׂש ְפBresca degoten els llavis teus,
ׁשֹונְך וְ ֵ ֥ר ַיח ַׂש ְלמ ַ ֹ֖תיִ ְך
ֵ֔  וְ ָח ָל ֙ב ַ ּ֣ת ַחת ְלesposa: |
 ְּכ ֵ ֥ר ַיח ְל ָבנֽ ֹון׃ סmel i llet hi ha davall la teva

Mel (regalimant) destiŀlen els
teus llavis, jove casada / núvia;
mel i llet sota la teva llengua i

llengua, |

l’olor dels teus vestits (és) com

i és la sentor de tes vestes, |

l’olor del Líban.

com la sentor del Líban! ¶
4,8 vine amb mi, traduït dos versos més avall per vine-te’n amb mi: La forma venir-se’n (construïda
en paral·lel amb anar-se’n) és insòlita. Noteu també ix-te, en una forma pronominal que també
és de creació de Clascar.
4,8 Amana és una muntanya de l’Antilíban de 1800 m., situada al nord d’Israel.
4,8 Senir és una altra muntanya de la zona septentrional de la serralada de l’Antilíban.
4,8 Hermon és una alineació muntanyosa d’uns 30 km, que forma la frontera entre el Líban i Síria.
Els cims principals fan 2814 m, 2296 m i 2154 m.
4,8 terra muntana: ‘muntanyenca’.
4,8 ósses ha de ser una confusió del traductor. L’hebreu namer és ‘lleopard’ (en llatí de la Vulgata:
pardorum).
4,11 bresca: pròpiament és ‘pa de cera constituït per una sèrie de cel·les prismàtiques hexagonals
que fabriquen les abelles dins l’arna per a dipositar-hi la mel’; aquí l’usa com a sinònim de ‘mel’.
4,11 sentor: ‘olor’.
4,11 vestes: ‘túniques llargues fins als peus’.
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Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

 ַּג�֥ן׀ נָ ֖עּול ֲאח ִ ֹ֣תי ַכ ָּל֑ה ַּג֥ל נָ ֖עּול ַמ ְעָי�֥ןHort clos ets tu, |
 ָח ֽתּום׃germana mia, esposa!, |

64

Traducció mot a mot
Un jardí tancat, germana
meva, jove casada / núvia;

verger clos, |

una deu tancada, una font

fontana segellada! ¶

segellada.

ּמֹונים ִ ֖עם ְּפ ִ ֣רי
ִ֔  ְׁש ָל ַ֙חיִ ְ֙ך ַּפ ְר ֵּד֣ס ִרParadís de magraners |
 ְמגָ ִ ֑דים ְּכ ָפ ִ ֖רים ִעם־נְ ָר ִ ֽדים׃són tos vivers, |

Els teus brots/gemmes (són) un
parc de magraners amb fruits

amb tota llei de fruita de

d’exceŀlència, hennes amb

dolçors. |

nards.

I flors de Xipre i nards, |
14

 ֵנ ְ�֣ר ְּד׀ וְ ַכ ְר ּ֗כֹם ָקנֶ ֙ה וְ ִקּנָ ֔מֹון ִ ֖עם ָּכל־nard i safrà, |
מר וַ ֲא ָה ֔לֹות ִ ֖עם ָּכל־
ֹ ֚ בֹונ֑ה
ָ  ֲע ֵצ֣י ְלcanya dolça i cinamom, |
אׁשי ְב ָׂש ִ ֽמים׃
֥ ֵ  ָרamb tota llei de plantes
encenseres; |

Nard i safrà, canya aromàtica
i cínamom amb tots els arbres
d’encens, mirra i àloes amb
tots els caps dels bàlsams.

mirra i àloe, |
amb tota llei de bàlsams
sobirans! ¶
15

 ַמ ְעַי�֣ן ּגַ ִּ֔נים ְּב ֵ ֖אר ַ ֣מיִם ַח ִּי֑ים וְ נֹזְ ִ ֖ליםRegor dels horts, |
ן־ל ָבנֽ ֹון׃
ְ  ִמun pou d’aigües vives |

Una font de jardins, un pou

יחי גַ ִּנ֖י
ִ ימן ָה ִ ֥פ
ָ֔ ֹואי ֵת
ִ ּוב
֣ פֹון
֙ ֤ע ִּורי ָצ
אכ֖ל
ַ ֹ דֹודי ְלגַ ּנ֔ ֹו וְ י
֙ ִ  יִ ּזְ ֣לּו ְב ָׂש ָ ֑מיו ֤יָב ֹאvine, migjorn: |
 ְּפ ִ ֥רי ְמגָ ָ ֽדיו׃oreja mon verger, |

[ELLA: 4,16] Desperta’t, Nord,

i torrentals del Líban! ¶

16

Deixonda, tu, boiral; |

d’aigües vives i brollant del
Líban.
i vine, Sud! Bufa sobre el meu
jardí (que) s’escamparan els

que s’escampin sos bàlsams! ¶ seus bàlsams. Que vingui
—Entri mon amic al seu

el meu estimat al seu jardí i

verger, |

menjarà els fruits de les seves

i mengi ell sa fruita

exceŀlències.

regalada.¶
4,12 verger: ‘hort amb varietat de flors i arbres fruiters’ o ‘jardí contigu a la casa’.
4,12 fontana: ‘font’.
4,13 vivers: ‘planters, llocs on hi ha les plantes nades, on es crien les plantes petites, destinades a ser
trasplantades’.
4,13 tota llei de: ‘tota mena de’.
4,14 encenseres: té el sentit de ‘plantes per a ser cremades com si fossin encens’; sembla que és
també una creació de Clascar.
4,14 És una troballa molt reeïxida la traducció amb tota llei de bàlsams sobirans per a una frase que
en hebreu diu literalment ‘amb tots els caps dels bàlsams’.
4,15 regor: ‘regada’.
4,15 torrental: ‘torrentada’.
4,16 deixonda: ‘desperta’. Deixondar es troba documentat però és menys usual que deixondir, que té
el mateix significat.
4,16 boiral: no es troba documentat. El traductor li dóna el sentit de boreal ‘propi del nord’.
4,16 oreja: ‘venteja’. Clascar usa orejar com a sinònim de ventejar, sentit no documentat.
4,16 regalada: ‘que dóna delit, satisfacció, als sentits’.
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Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

Traducció mot a mot

1

מֹורי
֙ ִ יתי
ִ ה ָא ִ ֤ר
֒ אתי ְלגַ ּנִ י֘ ֲאח ִ ֹ֣תי ַכ ָּל
ִ ָ ּ֣ב
ם־ּד ְב ִׁ֔שי
ִ ם־ּב ָׂש ִ֔מי ָא ַכ ְ֤ל ִּתי יַ ְע ִ ֙רי ִע
ְ ִע
ם־ח ָל ִ ֑בי ִא ְכ ֣לּו ֵר ֔ ִעים
ֲ יתי יֵ ִינ֖י ִע
ִ ָׁש ִ ֥ת
ּדֹודים׃ ס
ֽ ִ ְׁש ֥תּו וְ ִׁש ְכ ֖רּו

—Me n’entre al meu verger, |

[RECERCA AFANYOSA DE

germana mia, esposa: |

L’ESTIMAT ELL: 5,1a] Vinc al

jo hi colliré ma mirra |

meu jardí, germana meva, jove

amb el meu bàlsam, |

casada / núvia, cullo la meva

hi menjaré ma bresca |

mirra amb el meu bàlsam;

amb la mel meva, |

menjo la meva bresca amb la

i amb la meva llet |

meva mel; bec el meu vi amb la

hi beuré el meu vi! ¶

meva llet.

Mengeu, amics!, beveu, |

[COR: 5,1b] Mengeu companys,

embriagueu-vos d’amors! §

beveu i embriagueu-vos,
estimats.

2

דֹופק
ֵ ֗ ּדֹודי
֣ ִ ֲא ִנ֥י יְ ֵׁש ָנ֖ה וְ ִל ִ ּ֣בי ֵע֑ר ֣קֹול׀
יָתי יֹונָ ִ ֣תי ַת ָּמ ִ֔תי
֙ ִ י־לי ֲאח ִ ֹ֤תי ַר ְע
ִ ֞ ִּפ ְת ִח
יסי
ֵ ּצֹותי ְר ִ ֥ס
֖ ַ ֻא־טל ְקּו
ָ֔ אׁשי נִ ְמ ָל
֙ ִ ֹ ֶׁשּר
ָ ֽליְ ָלה׃

Nit obscura

[ELLA: 5,2a] Jo (estic)

Jo dorm, mes el meu cor

adormida i el meu cor (està)

vetlla…, |

vetllant; la veu del meu estimat

oh!, la veu de mon amic que

(està) trucant:

truca! ¶

[ELL: 5,2b] Obre’m, germana

—No m’obriries, la germana

meva, companya meva, coloma

mia, |

meva, la meva perfecta/

la meva aimia, |

íntegra, que el meu cap (és) ple

ma coloma, |

de rosada, els meus rulls de

perfecta mia? |

gotetes de nit.

El meu cap és amarat del
rou: |
mos cabells, del serení de la
nit! ¶
3

ת־ּכ ָּתנְ ִּ֔תי ֵא ָיכ ָ֖כה
ֻ ּתי ֶא
֙ ִ — ָּפ ַׁ֙ש ְטLa gonella ja m’he llevada: | [ELLA: 5,3–8] M’he tret la
meva túnica, com me la
יכ ָכה
֥ ָ ת־רגְ ַל֖י ֵא
ַ  ֶא ְל ָּב ֶ ׁ֑שּנָ ה ָר ַ ֥ח ְצ ִּתי ֶאcom, doncs, la revestiria? |
vestiré? M’he rentat els meus
 ֲא ַטּנְ ֵ ֽפם׃Mos peus em rentí suara: |
com, doncs, els ensutzaria? ¶

4

Per l’espirall entrà mon amat
ּומ ַ ֖עי ָה ֥מּו
ֵ ן־ה ֔חֹר
ַ ּדֹודי ָׁש ַל֤ח יָ ֙דֹו ִמ
ִ֗
 ָע ָ ֽליו׃la mà, |

peus, com me’ls embrutaré?

El meu estimat ha allargat la
seva mà pel forat i les meves

i al meu dins s’estremiren

entranyes s’han estremit a

mes entranyes: |

causa d’ell.

5,2 rou: ‘rosada’
5,2 serení: ‘humitat de l’aire que cau certes nits serenes, especialment després de la posta del sol’.
5,3 gonella: ‘túnica llarga cenyida a la cintura duta antigament per homes i dones’.
5,3 suara: ‘ara mateix, ara fa poc’.
5,3 ensutzaria: ‘embrutaria’.
5,4 espirall: ‘petita obertura practicada en la paret, el sostre, etc., d’un lloc tancat, per a donar pas
a l’aire, a la llum’.
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Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

5

דֹודי וְ יָ ַ ֣די ָנ ְֽטפּו־
֑ ִ ּת ַח ְל
ֹ ֣  ַ ֥ק ְמ ִ ּֽתי ֲא ִנ֖י ִל ְפEm lleví jo a obrir al meu
ֹתי ֣מֹור ע ֵֹ֔בר ַ ֖על ַּכ ּ֥פֹות
֙ ַ  ֗מֹור וְ ֶא ְצ ְּבעamat, |
 ַה ַּמנְ ֽעּול׃i les mans mies degotaven

66

Traducció mot a mot
M’he llevat, jo, per obrir al
meu estimat i les meves mans
degotaven de mirra i els meus

mirra: |

dits de mirra que fluïa sobre

mirra llagrimant eren mos

els agafadors del pestell/

dits, |

forrellat.

damunt les agafes de la balda.
¶
6

דֹודי ָח ַ ֣מק ָע ָ ֑בר
֖ ִ ְדֹודי ו
֔ ִ  ָּפ ַ ֤ת ְח ִ ּֽתי ֲאנִ ֙י ְלSi n’obre jo, doncs, al meu
יהּו וְ ֣ל ֹא
֙ ׁשי ָי ְֽצ ָ ֣אה ְב ַד ְּב ֔רֹו ִּב ַּק ְׁש ִּ֙ת
֙ ִ  נַ ְפamat…, |
אתיו וְ ֥ל ֹא ָע ָנֽנִ י׃
֖ ִ אתיהּו ְק ָר
ִ֔  ְמ ָצi ai!, el meu amat era enllà

He obert, jo, al meu estimat i el
meu estimat se n’havia anat,
havia passat. El meu ésser ha

partit! |

sortit en parlar ell, l’he cercat

—Oh, és orada, en parlant ell,

i no l’he trobat, l’he cridat i no

l’ànima mia— |

m’ha respost.

jo el cerc, i no és trobadís: |
jo el crit, i no em da resposta!
¶
7

8

 ְמ ָצ ֻ ֧אנִ י ַהּׁש ְֹמ ִ ֛רים ַהּס ְֹב ִ ֥בים ָּב ִ ֖עירM’encontren els guaites que
ידי
֙ ִ ת־ר ִד
ְ  ִה ּ֣כּונִ י ְפ ָצ ֑עּונִ י נָ ְׂש ֤אּו ֶאronden ciutat |
 ֵ ֽמ ָע ֔ ַלי ׁש ְֹמ ֵ ֖רי ַהח ֹֽמֹות׃i ells em colpien, em ferien: |

M’han trobat els guardes,
els qui fan la ronda a la vila,
m’han donat cops i m’han

del damunt meu em treien el

ferit, han aixecat el meu vel de

mantell |

sobre meu els guardes de les

els guardes de les muralles! ¶

muralles.

ִרּוׁש ָל֑ם
ָ ְ ִה ְׁש ַ ּ֥ב ְע ִּתי ֶא ְת ֶכ֖ם ְּבנ֣ ֹות יJo us conjur, a vosaltres, |
ה־ּת ִּג֣ידּו ֔לֹו
ַ ת־ּדֹודי ַמ
ִ֔
אּו ֶא
֙ ם־ּת ְמ ְצ
ִ  ִ ֽאfilles de Jerusalem!, |
חֹולת ַא ֲה ָ ֖בה ָ ֽאנִ י׃
֥ ַ  ֶׁשsi trobàveu el meu amat, què
li diríeu? |

Us imploro, filles de Jerusalem,
si trobeu el meu estimat, què
li direu? Que (estic) malalta
d’amor, jo.

«que malalta d’amor só jo!» ¶
9

ּיָפה ַּבּנָ ִ ׁ֑שים
֖ ָ ה־ּדֹודְך ִמ ּ֔דֹוד ַה
ֵ֣
— ַמI, quina llei d’amat és ton
ה־ּדֹודְך ִמ ּ֔דֹוד ֶׁש ָּכ ָ֖כה ִה ְׁש ַּב ְע ָ ּֽתנּו׃
ֵ֣
 ַמamat, |

[COR: 5,9] Com el teu estimat
(és) més que un estimat, oh

la bella entre les dones? |

bella entre les dones? Com el

I, quina llei d’amat és ton

teu estimat (és) més que un

amat, |

estimat, que així ens (ho) has

que així tu ens conjuris? ¶

implorat?

5,5 agafes: ‘peça de ferro que serveix per subjectar una cosa a una altra’.
5,5 balda: ‘peça plana i llarga fixada al batent d’una porta, d’una finestra, etc., que, fent-la encaixar
en un nas clavat al bastiment, serveix per a assegurar-les després de tancades’ o ‘picaporta’.
5,6 era partit: plusquamperfet amb era i no havia com a auxiliar.
5,6 orada: ‘boja’.
5,7 Sembla que hi ha una confusió en el temps de la primera forma verbal: tots els temps són en
imperfet, llevat del primer que és en present, fet que trenca la correlació temporal.
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Text hebreu
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—Candi i vermell és mon
ּדֹודי ַצ ֙ח וְ ָא ֔דֹום ָּדג֖ ּול ֵמ ְר ָב ָ ֽבה׃
ִ֥

67

Traducció mot a mot
[ELLA: 5,10–16] El meu

amat, |

estimat (és) radiant i roig,

vistent entre deu mil: |

remarcable/distingit més que
deu mil.

11

12

13

14

ּוּצֹות ֙יו ַּת ְל ַּת ֔ ִּלים
ָ אׁשֹו ֶּכ ֶ֣תם ָ ּ֑פז ְק
֖ ֹ  רsón cap és or, |
עֹורב׃
ֽ ֵ  ְׁשח ֹ֖רֹות ָּכi or fi; |

El seu cap (és) or d’or pur; els
seus rulls un ramell de flors/

sos rulls, tanys de palmera, |

fruits de la palmera datilera,

negres com el corb; |

negres com el corb.

צֹות
֙ ל־א ִ ֣פ ֵיקי ָ ֑מיִם ֽר ֹ ֲח
ֲ יֹונ֖ים ַע
ִ ֵע ָ֕יניו ְּכ
ל־מ ֵ ּֽלאת׃
ִ  ֶ ּֽב ָח ֔ ָלב י ְֹׁש ֖בֹות ַעals rials de les aigües, |

sos ulls, dues colomes |

Els seus ulls com coloms sobre
els rierols d’aigües banyant-

esbandint-se en la llet, |

se en llet, vivint sobre una

reposant d’abundor; |

plenitud / un toll / un estany.

רּוג֣ת ַה ּ֔בֹ ֶׂשם ִמגְ ְּד ֖לֹות
ַ  ְל ָחיָ ֙ו ַּכ ֲעsa galta, erola de bàlsam, |
ֹוׁש ִּ֔נים נ ְֹט ֖פֹות
ַ תֹות ֙יו ֽׁש
ָ  ֶמ ְר ָק ִ ֑חים ִׂש ְפamb esplet d’aromes; |
 ֥מֹור ע ֵ ֹֽבר׃sos llavis, assutzenes, |

Les seves galtes com un bancal
del bàlsam, torres d’herbes
aromàtiques, els seus llavis

degotants de mirra

lliris regalimant de mirra que

llagrimant; |

flueix.

יָ ָד ֙יו ּגְ ִל ֵיל֣י זָ ָ֔הב ְמ ֻמ ָּל ִ ֖אים ַּב ַּת ְר ִ ׁ֑שיׁש
 ֵמ ָע ֙יו ֶע ֶׁ֣שת ֵׁ֔שן ְמ ֻע ֶּל ֶ֖פת ַס ִּפ ִ ֽירים׃rublerts de tarcisos; |

Les seves mans / els seus

sos cos, obra de vori |

plens de crisòlit, el seu ventre

sembrada de safirs; |

(és) una plaqueta de vori

anells d’or les mans seves, |

braços (són) cilindres d’or

recoberta de lapislàtzulis.
15

pilars de marbre els perns, |
ׁשֹוק ֙יו ַע ּ֣מ ֵּודי ֵׁ֔שׁש ְמיֻ ָּס ִ ֖דים ַעל־
ָ
הּו ַּכ ְּל ָבנ֔ ֹון ָּב ֖חּור
֙ י־פז ַמ ְר ֵ֙א
֑ ָ ֵ ַא ְדנbasats en peus d’or fi, |
 ָּכ ֲא ָר ִ ֽזים׃sa planta, com el Líban, |
noble com els cedres: |

Les seves cames, columnes
d’alabastre / marbre
assentades sobre pedestals
d’or pur, la seva aparença
com el Líban, escollit com els
cedres.

5,10 candi: sols s’usa en la locució sucre candi, que sol ser blanc. Clascar, en una innovació lingüística,
l’usa per traduir l’adjectiu hebreu tsah ‘esplèndid, brillant, radiant, clar’.
5,10 vistent: ‘vistós, que atreu la vista, l’atenció’.
5,11 tanys: ‘rebrots que surten a la soca d’un arbre’.
5,12 rials: ‘rieres petites’.
5,13 erola: ‘era petita’ o ‘tros de terra sembrat’.
5,13 esplet: ‘abundor, plenitud’.
5,14 rublert: forma popular de reblert, participi de reblir ‘omplir atapeïdament’.
5,14 tarcisos: Clascar indica en nota que es tracta de la transcripció grega de la paraula hebrea
tarxix «que sembla significar el crisòlit, ço és, el topazi».
5,15 pern: ‘allò que sosté alguna cosa’.
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 ִח ּ֙כֹו ַ ֽמ ְמ ַת ִּ֔קים וְ ֻכ ּ֖לֹו ַמ ֲח ַמ ִ ּ֑דים ֶז֤הdolçors la seva boca, |
i tot ell delitances. ¶
רּוׁש ָ ֽלםִ׃
ָ ְדֹודי וְ ֶז֣ה ֵר ֔ ִעי ְּבנ֖ ֹות י
ִ֙

68

Traducció mot a mot
El seu paladar, dolceses, i
tot ell delícies. Aquest (és) el

Aquest és mon amat |

meu estimat i aquest el meu

aquest és mon amic, |

company, filles de Jerusalem.

filles de Jerusalem! ¶
5,16 delitances: ‘plaer gustat amb plenitud’.

6
1

Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

ּיָפה ַּבּנָ ִ ׁ֑שים ָ ֚אנָ ה
֖ ָ ּדֹודְך ַה
֔ ֵ — ָ ֚אנָ ה ָה ַלְ֣ךI, devers on partia el teu
דֹודְך ּונְ ַב ְק ֶ ׁ֖שּנּו ִע ָ ּֽמְך׃
֔ ֵ  ָּפ ָנ֣הamat, |
la bella entre les dones? |

Traducció mot a mot
[LA FASCINACIÓ DE
L’ESTIMADA COR: 6,1]
On ha anat el teu estimat, la

Devers on girava el teu amat, | bella entre les dones? Cap a
que amb tu el cercaríem? ¶

on s’ha girat el teu estimat i el
cercarem amb tu?

2

—Oh!, mon amat davalla al
ּדֹודי יָ ַ ֣רד ְלגַ ּנ֔ ֹו ַל ֲערּוג֖ ֹות ַה ּ֑בֹ ֶׂשם
ִ֙
ֹוׁש ִּנֽים׃
ַ עֹות ַּבּגַ ִּ֔נים וְ ִל ְל ֖קֹט ֽׁש
֙  ִל ְרseu hort, |

[ELLA: 6,2–3] El meu estimat
ha baixat al seu jardí, al bancal

a les eroles del bàlsam, |

del bàlsam, a fer pasturar en

a pasturar als jardins, |

els jardins i a collir(-hi) lliris.

a collir-hi assutzenes. ¶
3

דֹודי ֔ ִלי ָהר ֶ ֹ֖עה
֣ ִ ְדֹודי ו
֙ ִ  ֲא ִנ֤י ְלJo só del meu amat, |
ּׁשֹוׁש ִּנֽים׃ ס
ַ  ַּבi és mon amat per mi: |

ell pastura entre lliris. §

4

או֖ה
ָ ָיָתי ְּכ ִת ְר ָ֔צה נ
֙ ִ יָפה ַ ֤א ְּת ַר ְע
ָ ֙ Lauda
יֻּמה ַּכּנִ ְדּגָ ֽלֹות׃
֖ ָ ירּוׁש ָל֑םִ ֲא
ָ  ִּכBella ets com Tirsa, |

Jo del meu estimat i el meu
estimat de mi, el qui fa
pasturar entre els lliris.
[ELL: 6,4–9] Bella tu,
companya meva, com Tirsà,

la meva aimia!, |

bonica com Jerusalem,

agraciada com Jerusalem, |

aterridora com un exèrcit amb

feresta, així una host |

els estendards.

senyera alta. ¶
5

 ָה ֵ ֤ס ִּבי ֵעינַ֙ יִ ְ֙ך ִמּנֶ גְ ִ ּ֔די ֶ ׁ֥ש ֵ ֖הם ִה ְר ִה ֻיב֑נִ יGira de mi tos ulls, |
 ַׂש ְע ֵר ְ֙ך ְּכ ֵע ֶ֣דר ָ ֽה ִע ִּ֔זים ֶׁשּגָ ְל ׁ֖שּו ִמן־que em fan feresa: |
 ַהּגִ ְל ָ ֽעד׃ta cabellera és un folc de

Aparta els teus ulls de davant
meu ja que ells m’han torbat;
els teus cabells com un ramat

cabrides, |

de cabres que saltironen de

que borbollen avall del

Galaad.

Galaad; |
6,2 assutzenes: ‘lliri blanc’.
6,4 Tirsa és el nom de la primera capital del regne del Nord o d’Israel, que en temps del rei Omrí
va ser substituïda per la ciutat de Samaria. En unir Tirsa amb Jerusalem, capital del regne del
Sud o de Judà, el poeta uneix idealment els dos regnes que es van separar després de la mort de
Salomó.
6,4 feresta: ‘esquerpa’.
6,5 feresa: ‘feredat, por’.
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 ִׁשּנַ֙ יִ ְ֙ך ְּכ ֵע ֶ֣דר ָ ֽה ְר ֵח ֔ ִלים ֶׁש ָע ֖לּו ִמן־tes dents, ramada d’ovelles |
ימֹות וְ ַׁש ֻּכ ָל֖ה
֔  ָה ַר ְח ָצ֑ה ֶׁש ֻּכ ָּל ֙ם ַמ ְת ִאque munten d’esbandir-se: |
 ֵ ֥אין ָּב ֶ ֽהם׃besseres totes elles, |
ni una d’elles orba; |

69

Traducció mot a mot
Les teves dents com el ramat
de les ovelles que pugen del
bany, que totes elles han donat
a llum bessones i privada
d’infant cap entre elles.

7

ּמֹון ַר ָּק ֵ֔תְך ִמ ַ ּ֖ב ַעד
֙  ְּכ ֶפ ַ֤לח ָה ִרrere el vel, |
 ְל ַצ ָּמ ֵ ֽתְך׃és ta galta magrana
esbadiada! ¶

8

ּוׁשמ ִֹנ֖ים
ְ ִׁש ִ ּׁ֥שים ֵ֙ה ָּמ ֙ה ְּמ ָל ֔כֹות
 ִ ּֽפ ַילגְ ִ ׁ֑שים וַ ֲע ָל ֖מֹות ֵ ֥אין ִמ ְס ָ ּֽפר׃vuitanta les concubines, |
Seixanta són les reines, |
no són de comptar les

Com una tallada de la
magrana, la teva templa
darrere el teu vel.
Seixanta elles (són) reines i
vuitanta (són) concubines i les
noies joves sense nombre.

verges, |
9

יא
֙ יא יֹונָ ִ ֣תי ַת ָּמ ִ֔תי ַא ַ ֥חת ִה
֙ ַא ַ ֥חת ִה
ּוה
ָ ְל ִא ָּ֔מּה ָּב ָ ֥רה ִ ֖היא ְליֽ ַֹול ְד ָ ּ֑תּה ָר ֤א
ּופ ַילגְ ִ ׁ֖שים
ֽ ִ ּוה ְמ ָל ֥כֹות
ָ נֹות ַ �וֽיְ ַא ְּׁש ֔ר
֙ ָב
ּוה׃ ס
ָ ַו�ֽיְ ַה ְל ֽל

única és ella, |

Una [: única] ella la meva

ma coloma, |

coloma, la meva perfecta/

la perfecta mia: |

íntegra; una [: única] ella

única és ella, de la seva

per a la seva mare; pura/

mare, |

preferida ella per a la qui la

pura és ella, de la

va infantar. La veuen les filles

deslliuranta!, |

i la proclamen feliç; reines i

la veuen les donzelles, i la

concubines la lloen.

benaviren; |
reines i concubines i la
canten: ¶
10

11

מֹו־ׁש ַחר ָיָפ֣ה
֑ ָ י־ז ֹאת ַהּנִ ְׁש ָק ָ ֖פה ְּכ
֥ — ִמQui és aquesta que
יֻּמה
֖ ָ  ַכ ְּל ָב ָ֗נה ָּב ָר ֙ה ַ ּֽכ ַח ָּ֔מה ֲאdespunta com l’alba, |
 ַּכּנִ ְדּגָ ֽלֹות׃ סbella com la lluna, |

[COR: 6,10] Qui és aquesta
que mira (cap avall) com una
aurora, bella com la lluna,

clara com el sol, |

pura com el sol, aterridora

feresta, així una host |

com un exèrcit amb els

senyera alta? §

estendards?

גֹוז יָ ַ ֔ר ְד ִּתי ִל ְר ֖אֹות ְּב ִא ֵּב֣י
֙  ֶאל־ּגִ ַּנ֤ת ֱאFestival
אֹות ֲה ָ ֽפ ְר ָ ֣חה ַה ֔ ֶּג ֶפן ֵה ֵנ֖צּו
֙  ַה ָּנ ַ֑חל ִל ְרSi en davallava a l’hort del
 ָה ִרּמ ִֹנֽים׃noguerar |

[ELL: 6,11–12] A un jardí de
noguera he baixat per veure la
verdor / els brots del uadi / del

a mirar el fruitar de la

torrent, per veure si ha brotat

prada, |

la vinya, (si) han florit els

a mirar si gemmava el

magraners.

vinyar, |
si els magraners floraven: |
6,9 deslliuranta: ‘partera’. El mot és de creació de Clascar a partir del verb deslliurar ‘parir’, i amb
un model variable d’adjectius deverbals en -nt, avui no normatiu.
6,9 benaviren: mot no documentat, creat per Clascar amb el sentit de ‘proclamar benaventurat’.
6,11 fruitar: ‘el fet que les plantes donin fruit’.
6,11 gemmava: ‘produir gemmes una planta, és a dir, rudiments d’un eix vegetal que, en
desenvolupar-se, origina una tija, una branca o una flor’.
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 ֣ל ֹא יָ ַ ֔ד ְע ִּתי נַ ְפ ִ ׁ֣שי ָׂש ַ֔מ ְתנִ י ַמ ְר ְּכ ֖בֹותjo no sé, mon amor m’ha
 ַע ִּמי־נָ ִ ֽדיב׃arborat |

70

Traducció mot a mot
No sabia, ésser meu, ha posat
a mi carros del meu poble

així com la quadriga

noble [la traducció literal no té

d’Aminadab. ¶

gaire sentit. Ho accepten tots
els comentaristes].

6,12 arborat: ‘encès amb grans flames, acalorat excessivament, excitat en alt grau’.
6,12 Aminadab: Clascar ha interpretat el mot, seguint la Vulgata, com un nom propi (que apareix
esmentat en altres passatges de l’Antic Testament: Èxode 6,23; Rut 4,19–20).

7
1

Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

Traducció mot a mot

[LA BELLESA DE
ּובי
ִ ּובי ׁ֖ש
ִ ּול ִּ֔מית ׁ֥ש
ַ ּובי ַה ּׁ֣ש
֙ ִ ּובי ׁ֙ש
ִ — ׁ֤שGira, gira, la Sulamita!, |
gira,
gira,
que
t’admirem!
¶
L’ESTIMADA COR: 7,1a]
ּול ִּ֔מית
ַ ה־ּת ֱח ֙זּו ַּב ּׁ֣ש
ֶ ה־ּבְך ַ ֽמ
֑ ָ ֶוְ נֶ ֱחז
— ִּכ ְמח ַֹל֖ת ַ ֽה ַּמ ֲח ָ �נֽיִם׃Què admirareu, doncs, en la Torna, torna, Sulamita, torna,
Sulamita? |

torna i et veurem.

—Així com una dansa els

[ELL: 7,1b-10] Què (hi) veureu

campaments. ¶

en la Sulamita? Com la dansa
dels dos campaments.

2

ה־ּיָפּו ְפ ָע ַ ֛מיִ ְך ַּבּנְ ָע ִ ֖לים ַּבת־נָ ִ ֑דיב
֧  ַמQue bonic ton punteig en
�ּוקי יְ ֵר ַ֔כיִ ְך ְּכ ֣מֹו ֲח ָל ִ֔אים ַמ ֲע ֵ ׂ֖שה
֣ ֵ  ַחּמxinel·les, |
 יְ ֵ ֥די ָא ָ ּֽמן׃filla de prínceps! |

Que són bells els teus peus en
les sandàlies, filla de noble, les
corbes dels teus malucs/cuixes

Les combes de tos flancs són

(són) com ornaments obra de

joiells, |

mans d’artista.

fets de mans d’orfebre; |
3

 ָׁש ְר ֵר ְ֙ך ַא ַּג�֣ן ַה ַּ֔ס ַהר ַאל־יֶ ְח ַ ֖סר ַה ָ ּ֑מזֶ גés ton si un veire clos, |
סּוג֖ה
ָ  ִּב ְטנֵ ְ֙ך ֲע ֵר ַ ֣מת ִח ִּ֔טיםmai sense vi amb aromes; |
ּׁשֹוׁש ִּנֽים׃
ַ  ַּבmonjoia de blat ton cos, |
voltada d’assutzenes; |

4

 ְׁש ֵנ֥י ָׁש ַ ֛דיִ ְך ִּכ ְׁש ֵנ֥י ֳע ָפ ִ ֖רים ָּת ֳא ֵ ֥מיtes sines, dos cadells, |
 ְצ ִב ָּיֽה׃bessons d’una daina; |

El teu llombrígol (és) una copa
de rodonesa; no (hi) manca el
vi mesclat; el teu ventre (és) un
munt de blat vorejat de lliris.
Els teus dos pits com dos
cervatells, bessons de gasela.

7,2 xinel·les: ‘sabates lleugeres, de sola prima, sense taló, que s’usen ordinàriament per a estar per
casa’.
7,2 combes: ‘curvatures’.
7,3 veire: ‘got’.
7,3 monjoia: ‘garba, feix d’espigues tallades’.
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6

Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

ארְך ְּכ ִמגְ ַ ּ֣דל ַה ֵ ּׁ֑שן ֵע ַ֜יניִ ְך ְּב ֵר ֣כֹות
֖ ֵ ָ ַצּוel teu coll això apar: |
ת־ר ִּ֔בים ַא ֵּפ ְ֙ך
ַ ל־ׁש ַע ֙ר ַּב
ַ֙  ְּב ֶח ְׁש ּ֗בֹון ַעuna torre de vori; |
צֹופה ְּפ ֵנ֥י ַד ָ ּֽמ ֶׂשק׃
֖ ֶ  ְּכ ִמגְ ַ ּ֣דל ַה ְּל ָבנ֔ ֹוןtos ulls, conques d’Hesbon |

71

Traducció mot a mot
El teu coll com una torre de
vori; els teus ulls com estanys
a Heixbon al costat de la porta

a entrant de Bat-rabbim; |

de Bat-Rabim [: Filla de Molts];

ta faç, torre del Líban, |

el teu nas com la torre del

guaitant devers Damasc; |

Líban guaitant cara a Damasc.

אׁשְך
֖ ֵ ֹ אׁשְך ָע ַ ֙ליִ ְ֙ך ַּכ ַּכ ְר ֶ֔מל וְ ַד ַ ּ֥לת ר
֤ ֵ ֹ  רendalt, apar el Carmel |
 ָּכ ַא ְרּגָ ָ ֑מן ֶ ֖מ ֶלְך ָא ֥סּור ָּב ְר ָה ִ ֽטים׃la teva testa; |

El teu cap sobre teu com el
Carmel i la cabellera del teu

i el cabell, en el teu cap, |

cap com la porpra, un rei

és com la porpra: |

empresonat en les trenes / en

un rei és pres en els seus

l’abeurador.

rulls! §
7

ּומה־ּנָ ֔ ַע ְמ ְּת ַא ֲה ָ ֖בה
ַ ה־ּיָפ ֙ית
ִ  ַמEl goig
נּוגים׃
ֽ ִ  ַּב ַ ּֽת ֲעOh, que bella ets!, |
oh!, que gentil!, |

Que ets bella i que ets
encantadora, amor, en les
delícies.

amor, enmig de delícies! ¶
8

ֹומ ֵת ְ֙ך ָ ּֽד ְמ ָ ֣תה ְל ָת ָ֔מר וְ ָׁש ַ ֖דיִ ְך
ָ  ֤ז ֹאת ֽקAixò apar la teva planta, una
 ְל ַא ְׁשּכ ֹֽלֹות׃palmera, |
i són les teves sines així com

Aquesta teva estatura
s’assembla a una palmera i els
teus pits als ramells.

raïms. |
9

א ֲח ָז֖ה
ֹ ֽ ּתי ֶא ֱע ֶל֣ה ְב ָת ָ֔מר
֙ ִ —« ָא ַ֙מ ְרPujaré a la palmera —jo
יּו־נ֤א ָׁש ַ ֙דיִ ְ֙ך ְּכ ֶא ְׁש ְּכ ֣לֹות
ָ  ְּב ַסנְ ִס ָּנ֑יו וְ יִ ְֽהm’he dit—, |
ּפּוחים׃
ֽ ִ  ַה ֔ ֶּג ֶפן וְ ֵ ֥ר ַיח ַא ֵּפְ֖ך ַּכ ַּתdels raïms seus jo colliré.» |

He dit: pujaré a la palmera
(i) agafaré ramells dels seus
dàtils i seran/siguin, doncs,

Sien-me tes sines com raïms

els teus pits com ramells de la

de vinya, |

vinya i l’olor del teu nas com

i el respir de ta faç, així com

les pomes.

de pomes, |
i el teu tast com vi bo… ¶
10

דֹודי
֖ ִ הֹולְך ְל
֥ ֵ  …— וְ ִח ֵּ֕כְך ְּכֵי֥ין ַה ּ֛טֹובque corre dolçament
ּדֹובב ִׂש ְפ ֵ ֥תי יְ ֵׁש ִנֽים׃
֖ ֵ יׁש ִ ֑רים
ָ  ְל ֵמdevers el meu amat, |

I el teu paladar com vi del bo
que va al meu estimat [atenció:

i arremora els llavis dels

la paraula és en masculí

dorments. ¶

tot i que parla el noi. El text
presenta dificultats textuals
insuperables] per un camí pla
degotant/lliscant dels llavis
d’adormits.

7,5 apar, del verb antic aparir (aparèixer) en el sentit de ‘semblar’.
7,5 conques: ‘territori més deprimit que les zones adjacents’.
7,5 Hesbon és una antiga ciutat del territori de Moab, al sud del Mar Mort, en el territori de l’actual
Jordània.
7,5 Bat-rabbim és un indret desconegut, que no ha pogut ser identificat.
7,6 Carmel és una muntanya de 550 m, situada davant del Mediterrani, al nord d’Israel, famosa en
la Bíblia pels episodis d’Elies amb els profetes de Baal (1Reis 18).
7,9 sien-me: ‘que em siguin’, forma antiga i dialectal del present de subjuntiu del verb ésser.
7,10 arremora: ‘avalota’.
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Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

ׁשּוק ֽתֹו׃ ס
ָ דֹודי וְ ָע ַל֖י ְּת
֔ ִ  ֲא ִנ֣י ְלJo só del meu amat, |

i és per mi son delir. ¶

72

Traducció mot a mot
[ELLA: 7,11–14] Jo per al meu
estimat i sobre meu el seu
desig.

12

דֹודי נֵ ֵצ֣א ַה ָּׂש ֶ ֔דה נָ ִ ֖לינָ ה
֙ ִ  ְל ָכ֤הAi, vine, mon amat!, |
 ַּב ְּכ ָפ ִ ֽרים׃anem defora al camp, |
fem nit a les masies: |

13

ימ ֙ה ַל ְּכ ָר ִ֔מים נִ ְר ֶ֞אה ִאם ָ ּֽפ ְר ָ ֤חה
ָ נַ ְׁש ֙ ִּכ
ּמֹונ֑ים
ִ  ַהּגֶ֙ ֶ ֙פן ִּפ ַ ּ֣תח ַה ְּס ָמ ַ ֔דר ֵה ֵנ֖צּו ָה ִרa veure si els ceps broten, |
 ָ ׁ֛שם ֶא ֵ ּ֥תן ֶאת־ּד ַ ֹ֖די ָ ֽלְך׃si s’obren els poncells, |
irem d’hora als vinyals |

si els magraners ja floren. ¶

[7,12] Vine, estimat meu,
sortirem al camp, passarem la
nit en els llogarets.
Ens llevarem aviat (per anar)
cap a les vinyes, veurem si ha
borronat la vinya, (si) s’ha
obert el borró, (si) han florit
els magraners. Allà donaré els
meus amors a tu.

14

ינּו
֙ ל־ּפ ָת ֵ֙ח
ְ נּו־ר ַיח וְ ַע
֗ ֵ ּדּוד ִ ֣אים ָנ ְֽת
ָ  ַ ֽהAllí et daré jo mes amors, |
ּדֹודי
֖ ִ ל־מגָ ִ ֔דים ֲח ָד ִ ׁ֖שים ּגַ ם־יְ ָׁש ִנ֑ים
ְ  ָּכcar les pomes d’amor hi
 ָצ ַ ֥פנְ ִּתי ָ ֽלְך׃aromen, |

Les mandràgores han
donat olor i a les nostres
entrades/portes tot[a mena]

i als nostres porxos hi ha tota

d’exceŀlències noves, també

ricor, |

velles, estimat meu, [els] he

d’enguany… i d’antany

amagat/reservat per a tu.

encara: |
mon amat, per tu jo ho
servava. ¶
7,11 delir: infinitiu substantivat: ‘ésser afectat del desig vehement d’una cosa’. Hi esperaríem el
substantiu delit ‘viu plaer de l’ànim o dels sentits’.
7,14 aromen: ‘exhalen aroma’.
7,14 ricor: ‘riquesa, sumptuositat’.
7,14 enguany: ‘aquest any’; antany: ‘de temps passat’.
7,14 servava: ‘guardava intacte (allò que es considera bo o virtuós)’.

8

Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

Traducció mot a mot

1

יֹונ֖ק ְׁש ֵ ֣די ִא ִ ּ֑מי
ֵ יִּתנְ ָ֙ך ְּכ ָ ֣אח ֔ ִלי
ֶ  ִ ֤מיOh, qui fes de tu així com un [L’AMOR VERITABLE ELLA:
8,1–4] Qui et donarà com un
א־יָבּוזּו
֥ ֹ חּוץ ֶא ָ ּׁ֣ש ְק ָ֔ך ַּג֖ם ל
֙  ֶ ֽא ְמ ָצ ֲאָך֤ ַבgermà per mi, |
 ִ ֽלי׃com qui ha xuclat les ubres de germà per a mi, el qui mama
ma mare! |

els pits de ma mare; et trobaré

Trobadís pels carrers, jo et

fora, et besaré, tampoc no

besaria |

mostraran menyspreu per mi.

i no se’m rependria, |
8,1 ubres: castellanisme (o llatinisme) per ‘mamella, meta, pit’.
8,1 rependria: ‘renyaria’. Emparentat amb prendre, noteu la forma sense la primera r, que anys
més tard va defensar Coromines.
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Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

ל־ּבית ִא ִ ּ֖מי
֥ ֵ יאָך֛ ֶא
ֲ  ֶאנְ ָ ֽהגֲ ָ֗ך ֲא ִ ֽבjo et duria a la casa de ma
 ְּת ַל ְּמ ֵ ֑דנִ י ַא ְׁש ְק ָ֙ך ִמַּי�֣יִ ן ָה ֶ ֔ר ַקחmare, |
 ֵמ ֲע ִ ֖סיס ִרּמ ִֹנֽי׃t’amenaria a la que em

73

Traducció mot a mot
Et conduiré, et faré venir
a la casa de ma mare; tu
m’ensenyaràs; jo et faré beure

concebia: |

de vi de l’espècia, de most de la

et daria beure del vi adobat, |

meva magrana / de les meves

del most de les meves

magranes.

magranes. ¶
3
4

ימינ֖ ֹו
ִ אׁשי ִ ֽו
ִ֔ ֹ אלֹו ַ ּ֣ת ַחת ר
֙ ֹ ְׂשמ
ְּת ַחּב ֵ ֽ�ְקנִ י׃
ִרּוׁש ָל֑ם
ָ ְִה ְׁש ַ ּ֥ב ְע ִּתי ֶא ְת ֶכ֖ם ְּבנ֣ ֹות י
ה־ּת ֽעֹ ְר ֛רּו ֶאת־
ְ ה־ּת ִ ֧עירּו׀ ּוֽ ַמ
ָ ַמ
ָה ַא ֲה ָ ֖בה ַ ֥עד ֶׁש ֶּת ְח ָ ּֽפץ׃ ס

Sa esquerra davall mon cap, |

La seva esquerra sota el meu

sa dreta em doni abraçada! §

cap i la seva dreta m’abraça.

Jo us conjur, a vosaltres, |

Us imploro, filles de Jerusalem,

filles de Jerusalem, |

com desvetllaríeu / no

per què deixondiríeu |

desvetlleu i com despertaríeu / i

ni per què desvetllaríeu

no desperteu l’amor fins que

l’amor, |

(ho) desitgi?

fins que en tindrà albir? §
5

ן־ה ִּמ ְד ָּ֔בר ִמ ְת ַר ֶ ּ֖פ ֶקת
ַ ִ ֣מי ֗ז ֹאת ע ָֹל ֙ה ִמ
ל־ּדֹודּה ַ ּ֤ת ַחת ַה ַּת ּ֙פ ַּ֙וח ֽע ַֹור ְר ִּ֔תיָך
ָ֑
ַע
ָ ׁ֚ש ָּמה ִח ְּב ַל ְ֣תָך ִא ֶּ֔מָך ָ ׁ֖ש ָּמה ִח ְּב ָ ֥לה
יְ ָל ַ ֽד ְתָך׃

Remembrança

[COR: 8,5a] Qui és aquesta que

Qui és aquesta que puja del

puja del desert recolzant-se

desert, |

sobre el seu estimat?

recolzada en el seu amat? |
—Sots aquella pomera jo et

[ELLA: 8,5b-7] Sota la pomera

deixondia: |

t’he despertat; allà va tenir

allí dolia per tu la teva mare, |

dolors de part de tu / et va

allí dolia per tu la

concebre la teva mare; allà

deslliuranta. ¶

va tenir dolors de part / va
concebre, ella et va infantar.

6

חֹות ֙ם
ָ ל־ל ֶּ֗בָך ַ ּֽכ
ִ חֹותם ַע
ָ֜ ימנִ י ַ ֽכ
ֵ֙ ִׂש
י־ע ָּז֤ה ַכ ָּ֙מוֶ ֙ת ַא ֲה ָ֔בה
ַ רֹועָך ִ ּֽכ
ֶ ֔ ְַעל־ז
יה ִר ְׁש ֕ ֵּפי
ָ ָק ָ ׁ֥שה ִכ ְׁש ֖אֹול ִקנְ ָ ֑אה ְר ָׁש ֕ ֶפ
ֵ ֖אׁש ַׁש ְל ֶ ֥ה ֶב ְתָיֽה׃

—Posa’m, així com el segell,

Coŀloca’m com el segell sobre

sobre el teu cor; |

el teu cor, com el segell sobre

posa’m, així com una anella,

el teu braç, perquè fort com la

en el teu braç! §

mort l’amor, dur com l’estatge

—Cert: forta com la mort és

dels morts la gelosia; les seves

amor, |

flames, flames de foc, una

dura com el Pregon és

flama de Yah.

gelosia; |
guspires de foc són ses
guspires; |
sa flamera, flamera de
Jahvè; |
8,2 t’amenaria: ‘et conduiria’. Amenar es troba documentat com a variant de menar.
8,5 dolia: ‘sentia dolor’.
8,6 flamera: ‘flama’. El mot és una creació de Clasclar, que no es troba documentada enlloc.
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8
7

8

9

Text hebreu

ּוכ ֙לּו ְל ַכ ּ֣בֹות ֶאת־
ְ ַֽ ֣מיִם ַר ִּ֗בים ֤ל ֹא י
ּוה
ָ ָ ֽה ַא ֲה ָ֔בה ּונְ ָה ֖רֹות ֣ל ֹא יִ ְׁש ְט ֑פ
יתֹו
֙ ל־הֹון ֵּב
֤ ת־ּכ
ָ ם־יִּתן ִ֜איׁש ֶא
ֵ֙ ִא
ָּב ַא ֲה ָ֔בה ּ֖בֹוז ֥יָבּוזּו ֽלֹו׃ ס

74

Versió de Frederic Clascar

Traducció mot a mot

aigües moltes no poden

Aigües moltes no podran

apagar amor, |

extingir l’amor i rius no se

ni torrentals la

l’emportaran/l’arrossegaran/

submergirien. |

l’inundaran; si donés un home

Si dava hom tot el bé de sa

tota la riquesa de casa seva

casa, |

per l’amor, menysprear el

per l’amor, li’n faran retret? §

menysprearien.

 ָא ֥חֹות ָ ֙ל ֙נּו ְק ַט ָּ֔נה וְ ָׁש ַ ֖דיִם ֵ ֣אין ָלּ֑הMadona amor
 ַ ֽמה־ּנַ ֲע ֶׂש ֙ה ַל ֲאח ֵֹ֔תנּו ַּבּי֖ ֹום ֶׁשּיְ ֻד ַּבר־Una germana tenim, petita
 ָ ּֽבּה׃encara, |

[COR: 8,8–9] Una germana
per a nosaltres [: tenim una
germana] petita i pits no hi

car no té ella encara sines: |

ha per a ella. Què farem per

què faríem, doncs, per la

a la nostra germana el dia

germana, |

que serà parlat d’ella [: es

el jorn que ella emparaulada

parlarà d’ella, cal entendre per

sia? ¶

demanar-la en matrimoni]?

֖יה ִ ֣ט ַירת
ָ ם־חֹומה ִ֔היא נִ ְב ֶנ֥ה ָע ֶל
ָ֣
— ִאSi ella és un mur, |
֖יה
ָ ם־ּד ֶלת ִ֔היא נָ ֥צּור ָע ֶל
֣ ֶ  ָּכ ֶ֑סף וְ ִאbastim-li una corona
 ֥ל ַּוח ָ ֽא ֶרז׃d’argent; |

Si una muralla ella (fos/és)
construirem sobre ella una
renglera / una torre de plata, i

si és una porta, |

si una porta ella (fos/és) farem

guarnim-la amb bigues de

una barricada / encerclarem

cedre. ¶

sobre ella (amb) una planxa de
cedre.

10

11

חֹומה וְ ָׁש ַ ֖די ַּכ ִּמגְ ָּד ֑לֹות ָ ֛אז
ָ֔ — ֲא ִנ֣יJo só una muralla, |
מֹוצ ֵ ֥את ָׁש ֽלֹום׃ פ
ְ ֥יתי ְב ֵע ָינ֖יו ְּכ
ִ ִ ָהיtorres són mes sines: |

[ELLA: 8,10] Jo una muralla i
els meus pits com les torres,

só, doncs, a sos ulls, |

llavors sóc als seus ulls com la

com qui troba la pau. §

qui troba pau.

 ֶּכ ֶ֣רם ָהָי֤ה ִל ְׁשֹלמ ֹ֙ה ְּב ַ ֣ב ַעל ָה ֔מֹוןApòleg
יָבא
֥ ִ ת־ה ֶּכ ֶ֖רם ַלּנ ְֹט ִ ֑רים ִ ֛איׁש
ַ  נָ ַ ֥תן ֶאUna vinya té Salomó a Baal ְּב ִפ ְרי֖ ֹו ֶ ֥א ֶלף ָ ּֽכ ֶסף׃hamon, |

[ELL: 8,11–13] Salomó tenia
una vinya a Baal-Amon, donà
la vinya als guardes; cadascú

la vinya ha comanada ell als

portarà pel seu fruit mil

guardes, |

monedes de plata.

lleva hom del seu fruit un
miler d’argents: |
12

מה
ֹ ֔  ַּכ ְר ִ ֥מי ֶׁש ִ ּ֖לי ְל ָפ ָנ֑י ָה ֶ ֤א ֶלף ְל ָ֙ך ְׁשֹלma vinya, la meva, és davant
ת־ּפ ְריֽ ֹו׃
ִ אתיִם ְלנ ְֹט ִ ֥רים ֶא
֖ ַ ּומ
ָ meu: |

La meva vinya (és) meva,
davant meu els mil per a tu,

per a tu sia el miler, oh,

Salomó, i dos-cents per als qui

Salomó, |

guarden el seu fruit.

i encara dos-cents per als
guardes del fruit. ¶
8,11 Baal-hamon és un indret desconegut; té el sentit de ‘amo de multituds’, que potser és una
al·lusió al rei Salomó i al seu gran harem de concubines.
8,11 comanada: ‘encomanada, encarregada’.
8,11 lleva: ‘treu’.
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13

Text hebreu

Versió de Frederic Clascar

יבים
֥ ִ ּיֹוׁש ֶבת ַּבּגַ ִּ֗נים ֲח ֵב ִ ֛רים ַמ ְק ִׁש
֣ ֶ — ַהOh, tu, qui sojornes pels
יעינִ י׃
ֽ ִ קֹולְ֖ך ַה ְׁש ִמ
ֵ  ְלvergers, |
els companys escolten: |

75

Traducció mot a mot
La qui s’asseu als jardins, els
companys estan atents a la
teva veu, fes-me(-la) sentir.

deix que oigui ta veu! ¶
14

ה־לָך֤ ִל ְצ ִ ֙בי ֚אֹו
ְ ּדֹודי ּוֽ ְד ֵמ
֗ ִ — ְּב ַ ֣רח׀Fuig, mon amat! |
 ְל ֣עֹ ֶפר ָ ֽה ַאּיָ ֔ ִלים ַ ֖על ָה ֵ ֥רי ְב ָׂש ִ ֽמים׃Iguala’t a la daina |

[ELLA: 8,14] Fuig, estimat
meu, i assembla’t a una gasela

o als cabridons dels cérvols |

o al cervatell de les cérvoles,

a les muntanyes dels

sobre les muntanyes de

bàlsams. §

bàlsams.

8,13 sojornes: ‘t’hi estàs un cert temps’.
8,13 oigui: com abans, esperaríem ‘oeixi’ com a present de subjuntiu d’oir.

Una traducció, malgrat tot, al servei d’un projecte lingüístic
La traducció del Càntic de Frederic Clascar formava part d’un dels projectes culturals més
ambiciosos de la història cultural de l’Europa contemporània, que consistí a redreçar i posar
a l’altura de les grans llengües i cultures del món la llengua i la cultura catalanes. El projecte
va ser encapçalat des del punt de vista polític per Enric Prat de la Riba, i, des de la saviesa
lingüística, per Pompeu Fabra, que va voler-se envoltar d’alguns dels homes més dotats del
país. Entre aquests hi havia Josep Carner i Frederic Clascar, membres de primera hora de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.
La traducció que hem editat i comentat va veure la llum l’any 1918, just un any després
de la publicació del Diccionari ortogràfic de Fabra, que va modificar notablement i va posar
a punt les Normes ortogràfiques del 1913. L’ortografia havia estat la primera baula de la
normativització del català, i els anys següents es publicarien la resta d’elements normatius
bàsics (la gramàtica, el diccionari general).
A principis del segle

xx ,

la llengua catalana sense escola ni Estat es trobava en un

estat vacil·lant, a punt de convertir-se en un patois irrecuperable per a l’alta cultura. En
definitiva, Fabra i els seus homes van obtenir en un espai de temps molt curt el que les grans
cultures amb estats havien trigat segles a aconseguir: l’estandardització de la llengua; però
estandarditzar és formular models de prestigi, que després s’hauran d’imposar. Aquesta
traducció del Càntic dels Càntics bíblic forma part dels models de prova que, en paral·lel
amb els instruments normatius, es van posar en circulació durant aquells anys prodigiosos.
Recordem que aquell mateix any 1918 Carles Riba publicà també una altra versió del mateix
llibre bíblic (Ferrer & Feliu 2012): es tracta d’un model nou, notablement diferent del de
Clascar, fet sobre el mateix llibre bíblic.
La proposta lingüística de Clascar no acabà de reeixir, tot i que contenia solucions
realment òptimes. Els models de llengua que finalment s’imposaren foren uns altres, potser
també perquè l’erudit hebraista va morir molt jove, just l’any següent de la publicació del
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Càntic. Tanmateix, la pregunta que cal provar de respondre és: per què el català de Clascar
ens sona avui tan estrany?
Hi ha una sèrie d’elements lingüístics que són recurrents en tota la traducció que hem
vist, i que ens causen una notable sensació d’estranyesa. Podríem destacar-ne els següents:
1. Un repertori de lèxic arcaïtzant i allunyat de la llengua parlada que fugia clarament del
que podia ser assimilable. En les notes a la traducció hem fet notar tots els mots singulars.
Recapitulem-ne alguns: per ço les donzelles t’amen 1,3 = per això (les) noies t’estimen; bruna
1,5 = morena; fembra 1,7 = femella, dona; amat 2,8 = estimat; faç 2,14 = cara; renard 2,15 =
guineu o guilla; fontana 4,12 =font, etc.
2. L’intent de recuperar tota la flexió del possessiu àton, tal com queda reflectit en la taula
següent:

Persona

Primera

Segona

Tercera

Gènere

Nombre
Singular

Plural

Masculí

mon amat 1,12

mos cabells 5,2

Femení

ma vinya 1,6

mes entranyes 5,4

Masculí

ton amat 5,9

tos companys 1,7

Femení

ta cabellera 6,5

tes amors 1,1

Masculí

son delir 7,11

sos ulls 8,10

Femení

sa boca 1,1

ses guspires 8,6

Aquestes formes apareixen en alternança, però en molta desproporció, amb el possessiu
tònic: ma vinya, la meva 1,6; hi menjaré ma bresca / amb la mel meva, / i amb la meva llet / hi
beuré el meu vi! 5,1. Però el possessiu tònic femení, almenys en la primera persona, ja hem
vist també que apareix sovint en la forma antiga: la bella mia 2,10; germana mia, esposa 5,1.
Cal recordar que en aquell moment, almenys a Barcelona, el possessiu àton ja sols era viu
usat amb termes de parentiu: ma mare, ton germà, però amb caràcter general devia sonar
molt estrany.
3. Una morfologia verbal inusitada. Primeres persones del present sense la desinència -o,
a la manera dels textos medievals o dels parlars baleàrics: só 1,5; conjur 2,7; deix 2,14; cerc
3,1; conjur 3,5; jo dorm 5,2; jo cerc 5,6; jo crit 5,6; o amb la desinència -e, a la manera dels
parlars valencians: encontre 3,4; entre 5,1; obre jo 5,6. Passat simple d’indicatiu en primera
persona, que a Barcelona no s’usava probablement des de feia segles: cerquí 3,1; encontrí 3,1;
rentí 5,3; em lleví 5,5. Vacil·lació en les terminacions del present de subjuntiu: sia 8,8; oigui
2,14.
4. Variació flexiva en adjectius que després s’han considerat invariables: la deslliuranta
6,9, etc.
Tot plegat fa que l’esforç de Mn. Clascar, tot i els seus mèrits indubtables i el fet que les
seves traduccions bíbliques fossin de les primeres traduccions efectuades directament de
l’hebreu al català —abans d’ell sols el canonge tarragoní Tomàs Sucona havia traduït els
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Salms de l’hebreu (1882–98) i el Càntic dels Càntics (amb el títol de Cantar dels Cantars 1906)
(Casanellas 2010: 17)— no creés un model a seguir, com sí que el van crear les traduccions
que Josep Carner publicà a Editorial Catalana aquells mateixos anys.
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