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Un dels interlocutors sobre el vessant
alemany era Antoni Roura. Maragall
tenia la intenció de traduir amb ell els
Quadres de viatges de Heinrich Heine;
un projecte, però, que no es realitzà mai,
així com mai no va aparèixer la
traducció del Werther, anunciada l’any
1904 per la «Biblioteca Popular de
l’Avenç» com a «traducció en preparació
d’En Joan Maragall».

L’anunci  es  v a  publicar  en  el  mateix  v olum  de  la  v ersió

maragalliana de la  primera part  del  Faust  de  Goethe,  «La

Margarideta».  Aleshores,  ja hav ia traduït  de Goethe,  a més

de  les  Elegies  romanes  i  f ragments  dels  Epigrames

venecians, de caire classicista, les poesies «El nou Pausias

i la Florista»,  «Alexis i Dora» o també «Mignon», la f amosa

poesia treta de Guillem Meister,  que es v a f er molt  popular

sobretot a partir de l’òpera homònima del compositor f rancès

Ambroise Thomas (1811-1896).

A més, hav ia donat a conèixer l’any  1898 la Ifigènia esf orç

d’aquesta  traducció  en  v ers  v a  ser  molt  gran,  i  el  f et

d’acabar-la al mateix  temps que Ton i Guida,  comportà una

certa saturació:  «res més d’alemany  per un any  almeny s»,

escriu a Antoni Roura pel juliol del 1897, «[…] ja n’estic ben

embaf at».  L’estrena,  però,  f ou  un  gran  èxit:  la  high  life

barcelonina, com recorda Maragall,  es v a mostrar f ascinada

no  solament  per  la  presentació  a  l’aire  lliure  al  parc  del

Laberint  d’Horta,  sinó també perquè tot  «allò f ou com  una

espècie de rev elació que demostrav a que el català, aplicat a

coses  grans,  no era ordinari» (carta a Joaquim Freixas  del

15 d’octubre de 1898). A més, hav ia realitzat, en el pròleg de

la traducció, un estudi preliminar de la Ifigènia de Goethe i de

la  d’Eurípides  per  f er  v eure  l’aproximació  als  clàssics  del

seu ídol alemany.

Cinc  any s  després  presentà  al  Teatre  Íntim  d’Adrià  Gual

l’obra  Eridon  i  Amina,  una  peça  idíl·lica  que  Goethe  v a

escriure durant  la  sev a estada d’estudiant  a  Leipzig  i  que

deixà en el cànon de traduccions maragallianes l’últim record

d’un Goethe f ebril de passió juv enil.  La publicació,  emperò,

de  Les  Disperses,  l’any  1904,  que  comprèn  també  les

poesies goethianes «La copa del rei de Thule», així com «Nit

nuv ial» i la f amosa poesia «La roseta de bardissa»,  tanca

per un cert temps el cicle de traduccions de Goethe.

Aquell any  hav ia traduït també alguns f ragments més de la

primera i segona part  de Faust.  Ara bé,  si tenia realment  la

intenció  de  traduir  tot  el  Faust,  no  ho  podem  assegurar

(v egeu Jaume Tur, Maragall i Goethe, 1974). És cert que es

v a centrar en l’adaptació de La Margarideta,  que v olia ser

crítica amb les f ormes i els continguts del teatre tradicional

català del moment.  Per a Maragall,  la història tràgica de la

jov e  Margarideta  era  «or  pur»,  i  es  queixav a  de  les

presentacions  popularitzades  i  contagiades  pels

conv encionalismes de l’òpera, com ara la d’Arrigo Boito o de

Charles Gounod. Era un crit en contra de la superf icialitat i la

Joan Maragall

Joa n  Ma ra ga ll

Comentaris sobre traduccions

La fascinació pel sobrehome: Nietzsche
per Heidi Grünewald

Les afinitats amb Goethe
per Heidi Grünewald

Un compromís poètic: Novalis
per Heidi Grünewald

Fragments

Heidenröslen - Johann Wolfgang Goethe

Iphigenie auf Tauris - Johann Wolfgang Goethe

Zueignung - Johann Wolfgang Goethe

Bibliografia

Altres

Bibliografia de les traduccions

Estudis sobre Joan Maragall traductor

Fragments d’articles de Joan Maragall sobre la
traducció

Sobre la traducció: apunts epistolars de Maragall



separació de l’art  i  la v ida;  però l’obra mai  no v a ser tan

apreciada com Ifigènia, perquè, tot i que el «treball literari de

traducció» v a rebre una bona crítica,  «la idea de treure el

drama  del  seu  ambient  tradicional»,  segons  el  mateix

Maragall,  f ou  «considerada  com  una  grossa  equiv ocació»

(carta a Josep Pijoan del 26 de nov embre de 1903).

Van hav er de passar sis any s f ins que es tornà a f er càrrec

de l’obra de Goethe.  Però ara li interessen els  Pensaments

goethians,  la major part  af orismes que tradueix  parcialment

en v ers.  Però la sev a recepció no s’atura aquí,  més  av iat

f orma un cercle i desemboca en Nausica,  ja que tragué la

idea de l’obra del mateix Goethe: en el diari del seu v iatge a

Itàlia  (1786-1788),  el  poeta  alemany  hav ia  esborrat  un

projecte sobre el tema de Nausica. Deia que no hi pot hav er

cap motiu literari més bell que el de Nausica; però, tot i això,

en v a escriure només  un f ragment.  A banda del  tema de

Nausica,  Maragall  se  sentia  especialment  atret  per  les

f igures  dramàtiques  de  Goethe.  En  el  seu  article

commemoratiu «Goethe» (1899),  per exemple,  v alorà molt

positiv ament  que  apareguin  sempre  bany ades  en  llum  i

mov ent-se a cel obert.  Amb això f a ref erència a la imatge

de Goethe exposada pel f ilòleg alemany  Hermann Grimm,

qui,  durant  els  any s  v uitanta del segle XIX,  impartia lliçons

importants  sobre la v ida i l’obra de Goethe a la Univ ersitat

de Berlín.  


