
ternacional i nacional tan rellevant. A cadascuna de les tres seus que la va acollir, l’afluència
de públic visitant ha estat considerable malgrat que la permanència de la mostra només va ser
de dues o tres setmanes, segons el cas.

Amb motiu de l’exposició s’ha editat el catàleg (en les mateixes quatre llengües de l’ex-
posició): Raimundus, christianus arabicus: Ramon Llull i l’encontre entre cultures (Barcelo-
na: Institut Europeu de la Mediterrània, 2007, 173 + 87 pàgines), amb textos d’Albert Soler
(comissari de l’exposició), Annemarie Mayer (Universitat de Tubinga) i Djamil Aïssani (Uni-
versitat de Béjaïa) i un inventari amb reproduccions de les peces exposades.

Albert SOLER

Centre de Documentació Ramon Llull
Universitat de Barcelona

XVIè seminari de traducció poètica a Farrera de Pallars, organitzat per la Institució
de les Lletres Catalanes. – Del 10 al 13 de maig del 2007 es va celebrar a Farrera de Pallars el
XVIè seminari de traducció poètica que, aquesta vegada, va estar dedicat a la poesia armènia.
Com en les ocasions anteriors, un grup de dotze persones –format per dos poetes armenis (Ti-
gran Paskevichyan i Mariné Petrosyan), quatre traductors de l’armeni al català, quatre poetes i
dues persones de la ILC que coordinaven el seminari– va marxar de Barcelona el dijous al matí
per, al cap de quatre hores, arribar al petit poble de Farrera de Pallars als Pirineus (25 habitants
i 1360 m), on fins al diumenge al migdia, en sessions de matí i tarda, es va treballar en les ins-
tal.lacions del Centre d’Art i Natura per arribar a la traducció final de més de trenta poemes.

Després de dinar i de la distribució de les habitacions, es va fer la primera sessió on s’ex-
plicà la metodologia de les sessions i la història dels seminaris. Iniciats el novembre del 1998
per Francesc Parcerisas, aleshores director de la ILC, aquests seminaris es caracteritzen espe-
cialment per l’accent en la relació personal i en el treball conjunt entre els poetes invitats, els
poetes catalans i els traductors. El grup inicial es divideix en dos amb cinc traductors/poetes i
un dels poetes invitats cadascun. Després de tres sessions els poetes canvien de grup, de ma-
nera que tots els participants han pogut conèixer els escriptors estrangers i aquests han pogut
conèixer els participants catalans.

Normalment la metodologia d’aquestes sessions és molt semblant: es decideix per quin
poema es comença la feina de traducció (prèviament s’ha fet arribar una mostra de poemes en
original i, si cal (com era el cas) en traducció a l’anglès, al francès o al castellà). Aleshores el
poeta el llegeix en la seva llengua, de manera que es poden captar els matisos relacionats amb
el ritme, la rima, les al.literacions, en definitiva, amb la música del poema. Si vol, en pot fer al-
guna explicació i, segons el coneixement del grup de la llengua, tothom comença la traducció
o, en aquest cas, les persones que sabien armeni i català, feien una primera traducció literal ex-
plicant, alhora, els problemes i les diferències sintàctiques, morfològiques o de significat dels
textos amb el català. Un cop entès el poema, comença la feina, especialment dels poetes cata-
lans (però també de tots els participants), d’intentar ser al màxim de fidel a l’original tant pel
que fa al significat com a la forma, de traslladar al català l’essència del poema de manera que
la traducció preservi la intencionalitat i la forma poètica de l’original però que alhora s’arribi
a un text que sigui poètic en català i que emocioni tant pel que diu com per com ho diu. Aquest
cop, i a causa de la distància tan gran entre les dues llengües, la feina dels traductors era molt
important, com també era bàsica la presència dels poetes traduïts que aclarien algun concepte
o matís o, fins i tot, alguna vegada, escollien entre més d’una possible traducció segons la so-
noritat que captaven de la traducció catalana.
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El dissabte a la nit, havent sopat, es va fer una lectura poètica amb la intervenció de tots
els participants al seminari. Així els sons de l’armeni i del català es van fer sentir i es van en-
trelligar en les instal.lacions del Centre.

Aquest és un exemple dels seminaris que, des del novembre del 88, ha organitzat la Insti-
tució de les Lletres Catalanes i que ha tingut, en les persones que porten el Centre d’Art i Na-
tura de Farrera, els aliats perfectes, juntament amb les muntanyes del Pallars, per crear una at-
mosfera especial de veritable treball en equip i de respecte per l’opinió dels altres, de manera
que el nivell de satisfacció, expressat en diversos qüestionaris, per haver-hi participat és del
99,5 per cent. Des de fa tres anys els seminaris de traducció poètica alternen amb els de tra-
ducció de teatre, en els quals hi assisteix només un autor estranger però que continuen amb la
mateixa filosofia de treball conjunt entre autors i traductors i, en aquest cas, amb algun actor.

Fins ara han intervingut en aquests seminaris més de cent setanta persones, entre poetes i
autors teatrals estrangers, poetes catalans i traductors de llengües tan diverses com l’anglès,
l’hebreu, el bretó, l’italià, l’àrab, el francès, el portuguès, l’hongarès, el grec, el polonès, el ne-
erlandès, el romanès, l’asturià, l’alemany i l’armeni. Fruit d’aquests seminaris, a més de l’ex-
periència i del coneixement d’altres literatures i d’altres autors, són les deu antologies bilin-
gües publicades fins ara, on també hem inclòs poemes escrits pels autors, estrangers i catalans,
durant l’estada a Farrera. L’edició de la resta de poemes traduïts es farà durant l’any 2008, per
celebrar els deu anys d’aquests seminaris.

Per a més informació sobre el tema es pot consultar l’apartat “intercanvi” del web de la
Institució de les Lletres Catalanes: http://cultura.gencat.net/ilc/.

Iolanda PELEGRÍ

Institució de les Lletres Catalanes

Jornada internacional «Formes modernes de l’èpica (del segle XVI al segle XX)», Aula
Carles Riba, Barcelona. – El dia 18 de maig de 2007, a la Sala de Graus de la Facultat de Fi-
lologia de la Universitat de Barcelona, es va celebrar la Jornada «Formes modernes de l’èpica
(del segle XVI al segle XX)», organitzada per l’Aula Carles Riba, Grup de Recerca Consolidat
de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de la jornada era estudiar l’evolució dins la cultura catalana moderna i con-
temporània d’un dels gèneres més representatius de l’antiguitat clàssica. En l’extens període
comprès entre finals del segle XVI i començaments del segle XX, l’èpica no va deixar de ser con-
reada pels poetes catalans, encara que fos en altres llengües; i, a més, la seva influència es va
estendre fins a modalitats literàries diferents, com ara la tragèdia, i a altres arts, com ara l’ò-
pera. Tant el seu conreu literari com les seves irradiacions al teatre i la música foren l’objecte
de les sis ponències de la jornada.

Amb aquesta jornada, l’Aula Carles Riba ha encetat una nova línia d’investigació dedica-
da a l’estudi de la pervivència i transformació dels gèneres antics en els temps moderns. Una
línia que, alhora, prolonga la central del grup, sobre l’estudi de la presència i el paper dels clàs-
sics i l’humanisme en la nostra història cultural.

En la primera intervenció, «El Lepant de Joan Pujol: aspectes», Eulàlia Miralles va situar
aquesta peça en la producció poètica del mataroní i en el context peninsular, i va deturar-se a
analitzar els prolegòmens i la clausura d’aquest poema èpic, vehiculats a través de les Muses,
així com la «Descripció de la Casa de la Fama» del primer cant.

Mireia Campabadal va parlar «D’èpica catalana setcentista» tot resseguint, en primer lloc,
les referències al gènere incloses dins els discursos dels membres de la Reial Acadèmia de Bo-
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