
que la societat mallorquina el pren com a motiu identitari. La segona comunicació citada explica les vi-
sites que organitza la Fundació Rotger-Villalonga per llegir el poema de Costa en el marc dels espais
naturals que el van inspirar. Paradoxalment, aquesta iniciativa respon a l’intent d’acostar el mite i l’o-
bra del poeta pollencí «a una societat que, malauradament, no mostra gaire sensibilitat per aquests mi-
tes» (p.349).

La intervenció de Maria del Carme Bosch («Poesia castellana dispersa de Miquel Costa i Llobe-
ra») repassa les primeres obres en castellà del poeta. Així, l’estudi permet retrocedir fins als inicis lite-
raris de Costa i, per tant, situar el lector en un graó fonamental en l’escala ascendent de la trajectòria del
poeta. A més, en apèndix, s’ofereixen alguns d’aquests textos inicials dispersos. També és útil per res-
seguir l’evolució de Costa i Llobera la proposta de Imma Farré i Vilalta («Costa i Llobera: l’entronit-
zació de l’Horaci català a Joventut»), perquè repassa les col.laboracions del poeta mallorquí a la revis-
ta entre 1900-1906. Durant aquest període prengué part en el conflicte estètic entre els espontaneistes i
els partidaris de l’artifici formal, i també en el debat amb Joan Maragall amb motiu d’Enllà. A més,
l’apèndix amb els poemes que publicà a la revista enriqueix l’aportació. Pel que fa a la relació de Cos-
ta i Llobera amb l’entorn cultural, també és oportuna la comunicació de Maria Pilar Perea («Noves da-
des sobre les relacions entre M. Costa i Llobera i A. M. Alcover»), en què s’analitzen les cartes entre
els dos intel.lectuals per tal d’explicar els motius del distanciament que va patir la seva relació. Un cop
més l’apèndix de l’estudi és molt interessant perquè conté una llista exhaustiva de tota la corres-
pondència intercanviada entre Costa i Llobera i l’autor del Diccionari català-valencià-balear i la trans-
cripció de les cartes signades per A. M. Alcover, que fins ara resultaven bastant inaccessibles.

Hi ha tres comunicacions que proposen anàlisis literàries d’algunes obres de Costa i Llobera. Així,
Maria Isabel Ripoll s’endinsa en l’anàlisi de «Els símbols lul.lians al poema “Miramar” de Costa i Llo-
bera: mostra d’un text programàtic» per explicar com l’obra de Ramon Llull és un referent fonamental
per Costa i Llobera. Magí Sunyer ressegueix «El símbol de l’arpa en la poesia de Costa i Llobera» per
il.lustrar la relació dels versos del poeta mallorquí amb la tradició poètica anterior a partir del motiu de
l’arpa; i clou les actes del Congrés la comunicació de Caterina Valriu («De la tradició popular al mite
romàntic: el motiu de les ànimes a Tradicions i Fantasies»), que vincula l’obra analitzada amb la lite-
ratura folklòrica.

Si les commemoracions d’efemèrides literàries tenen algun sentit, és justament posar en circulació
autors i obres que potser són massa oblidats o menystinguts. Aquest volum i els actes que completaven
la celebració del naixement de Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera aconsegueixen, sens dubte, revi-
talitzar-los. Els estudis publicats fruit del Congrés permeten aprofundir una mica més en les figures i les
obres dels poetes mallorquins i al mateix temps n’actualitzen la lectura. Demostren, en definitiva, que
cent cinquanta anys no és tant de temps i que la contribució d’Alcover i Costa a la literatura dels Països
Catalans demana que siguin recordats i sobretot llegits molt més sovint.

Oriol González i Tura
Universitat Autònoma de Barcelona

Malé, Jordi (2006): Carles Riba i la traducció. Barcelona: Punctum & Trilcat, 120 p. (Quaderns, 1).

No puc dir que aquesta és l’última publicació de Jordi Malé perquè el seu ritme de producció és
constant. Tan constant com acadèmicament solvent, sobretot en la dedicació a l’obra de Carles Riba,
sobre la qual ha escrit bastants articles i un parell de llibres (Carles Riba i el Noucentisme. Les idees li-
teràries (1913-1920, de 1995), i Poètica de Carles Riba. Els anys del postsimbolisme 1920-1938, de
2001) que han esdevingut una referència obligada per a qualsevol estudiós de la poesia catalana del se-
gle xx. Escriptor i traductor ell mateix, en aquest llibre Malé estudia un dels vessants que caracteritzen
el conjunt de l’obra de Riba, al costat de la poesia i la crítica (i caldria afegir que la narrativa): la tra-
ducció.
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De fet, el llibre no és solament una monografia sobre Riba com a traductor sinó que també inclou
una antologia prou extensa (p. 45-94) de textos en què aquest escriu sobre l’art de traduir, en ocasió de
traduccions d’altri (de Maragall, Carner o Morera i Galícia) o presentant les pròpies (Poe, Homer, Sò-
focles), alguns recollits de manera fragmentària però la majoria en la seva integritat. Cal dir que, fins i
tot, n’hi ha més d’un de no recollit a les Obres completes, com el significatiu «Designi del traductor»
que precedeix la traducció de les Històries extraordinàries d’Edgar A. Poe, de 1915 (p. 45-46), el sug-
gerent passatge de la introducció a la versió d’Èsquil de la Fundació Bernat Metge, de 1932 (p. 76-77),
o la nota sobre la Fundació, de 1937 (p. 78-80). Malé deixa clar que ha seleccionat «només aquells [tex-
tos] que contenen observacions o reflexions sobre algun aspecte del procés de traducció» (p. 41) o, dit
d’una altra manera, que plantegen problemes que admeten la generalització. S’ha de dir que la trans-
cripció dels textos és acurada i que són utilíssimes les notes a peu de pàgina destinades a «aclarir algun
mot inusual, certs conceptes emprats per Riba [...] i diverses referències literàries no explicitades, a més
de fer llum sobre algun passatge complex» (p. 41). Es prou sabut com és d’opinable qualsevol antolo-
gia, però la que presenta Malé em sembla molt plausible i ben representativa del que Riba va arribar a
escriure sobre l’art de traduir.

Malé afegeix al llibre una bibliografia (p. 97-116) la primera part de la qual és una llista ordenada
cronològicament de les traduccions de Carles Riba que abasta de 1911 a 1993 i que conté, doncs, tant
les que va publicar durant la seva vida com les pòstumes, indicant les reedicions, quan n’hi ha. Tot i que
és una feina excel.lent i molt útil, ho hauria pogut ser més si no s’hagués limitat als llibres i hagués
inclòs les traduccions publicades en diaris i revistes, entre les quals destaca un conte de F. Kafka, de les
quals, però, Malé dóna notícia a l’estudi introductori (vegeu, per exemple, p. 16 n. 16). La segona part
de la bibliografia comprèn exclusivament referències sobre Riba com a traductor que es completen amb
les referències donades al principi i que se citen amb abreviatura (p. 7). Cal dir, per tancar la descripció
externa, que el llibre conté un índex onomàstic d’indiscutible utilitat (p. 117-120), que hauria d’esde-
venir habitual en publicacions universitàries com aquesta.

Un «Estudi introductori» relativament breu (p. 11-42) precedeix l’antologia de textos de Riba.
Consta de cinc seccions, la primera de les quals, «Riba, traductor» (11-22), s’obre amb un epígraf ex-
tret d’una carta ribiana; la citació és molt significativa: «Tradueixo per guanyar-me la vida: no sóc ni
professor, ni periodista, ni novel.lista, ni poeta de cuplets o de mítings versificats». Ben cert, l’any
1949, en plena dictadura, expulsat de la universitat, amb escassíssimes possibilitats de publicar en ca-
talà, Riba es guanyava la vida fent traduccions (subvencionades o comercials, artístiques o no, al ca-
talà però també al castellà), com ho havia fet als inicis de la seva carrera sense els obstacles polítics.
Aquesta secció resumeix amb eficàcia (acompanyada d’una anotació molt rica) l’extensa trajectòria ri-
biana com a traductor, sintèticament emmarcada en les diferents èpoques i amb justificació succinta
de les raons per què Riba va traduir autors com ara Hölderlin, Rilke o Kavafis. De l’exposició, i atesa
l’obra, és clar que Riba va fer traduccions bé per interès personal (per aprendre una llengua, com amb
Virgili, o per afinitat poètica, com l’esmentat Hölderlin), perquè formava part del programa cultural
de l’època i, en última instància, per necessitats purament econòmiques (com ara els manuals més o
menys universitaris).

La segona secció examina un aspecte de capital importància, «Les traduccions i l’obra pròpia»
(22-26). Si s’admet que no totes les traduccions tenien la mateixa importància, es pot afirmar com ho
fa Malé que Riba «mai no va considerar la feina traductora com una activitat secundària i subsidiària»
(p. 22). Així doncs, és lògic que emprengués la feina de traduir Poe, Homer, Sòfocles o Kavafis amb un
elevat «grau d’implicació i compromís personals», als quals cal afegir «el sentit de la responsabilitat»
(p. 22). Si ens referim a aquest tipus de traduccions, no puc estar més d’acord amb Malé que «cada tra-
ducció realitzada per Riba esdevenia, en tant que lectura personal i profunda, un acte mitjançant el qual
s’anava formant tant l’home com el crític, el narrador i, principalment, el poeta que simultàniament
anava esdevenint» (p. 23). Així, Riba passa una etapa «virgiliana», primerenca, molt breu, quan tra-
dueix les Bucòliques com a exercici escolar; ara, d’altres autors traduïts després també deixen traces a
l’obra poètica: Poe, Shakespeare, Safo, Leopardi i, és clar, Homer. No cal insistir aquí que la primera
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versió de l’Odissea (1919) és una fita en l’obra de Riba com a traductor però també com a poeta. I tam-
bé s’ha insistit prou en la importància del descobriment de la poesia de Hölderlin durant l’estada a Ale-
manya entre 1922 i 1923, encara que la traducció d’un grapat de poemes del líric alemany mai no va
arribar a tenir l’acabat de les traduccions d’Homer o dels tràgics grecs. No va tenir conseqüències tan
profundes el tracte amb la poesia de Rilke, les traces de la qual són tanmateix prou perceptibles, però
també es va fer seus uns quants poemes potser més per entendre’ls ell mateix que no per fer-los llegir a
d’altres. Malé destaca també la influència de les traduccions de Sòfocles en l’etapa en què Riba escri-
via Salvatge cor, que es palesa en algun rastre textual i en un sentiment tràgic compartit (p. 26).

«Traduir a començaments de segle» és el títol de la tercera secció (p. 26-32). Malé observa, en
efecte, que Riba va fer la major part de les seves traduccions «al primer terç del segle» i les vincula amb
«tres punts de l’ideari noucentista, del qual Riba fou un seguidor convençut: [...] l’aspiració a elevar el
nivell de la cultura i la literatura catalanes; la necessitat de retornar als clàssics, i la voluntat de regene-
rar i enriquir la llengua» (p. 27). No negaré l’adscripció de Riba al noucentisme però no l’allargaria a
tres dècades; no obstant el matís, la contextualitació de Malé és encertada i ben documentada. El segon
punt, la «necessitat dels clàssics», troba una adequada corroboració en el vast programa d’incorporació
dels clàssics grecs i llatins realitzat per la Fundació Bernat Metge, amb la qual Riba va col.laborar du-
rant molts anys. De passada, Malé rebat l’afirmació de Gabriel Ferrater que Riba havia malversat una
pila d’anys traduint Plutarc per imposició de F. Cambó provant, mitjançant una carta a J. Estelrich, que
va ser ell mateix que es va oferir per traduir les Vides paral.leles perquè les considerava necessàries dins
del programa de l’humanisme en què militava (p. 29-30). Malé il.lustra el tercer punt amb les dues ver-
sions de l’Odissea; si la primera, de 1919, va ser una proesa d’afirmació d’una llengua en procés de nor-
malització, la segona, de 1948, va ser concebuda com «un monument de la llengua pròpia», aleshores
perseguida i en perill de desaparició (p. 32).

La quarta secció, una de les més llargues, examina les «Idees sobre la traducció» de Riba (p. 32-
41). Malé comença advertint que Riba només va fer teoria als articles sobre literatura, per la qual cosa
les reflexions sobre la traducció, «mancades de referents, se centren sobretot a intentar explicar els pro-
cediments i recursos emprats en les seves traduccions, sobretot les dels clàssics grecs» (p. 32). Un dels
primers problemes a què Riba va fer front va ser l’adaptació de l’hexàmetre clàssic a la mètrica catala-
na que ja va fer servir a la versió de l’Odissea de 1919, seguint el camí obert per Maragall. Ara, Malé
no s’entreté a analitzar aquesta qüestió, que ha generat molta bibliografia, i passa a considerar els pro-
blemes que implica la traducció d’un text antic. A la primera versió de l’Odissea Riba decideix «fer par-
lar a tal autor com ell mateix hauria parlat en la nostra època i en la nostra llengua», és a dir, tria «acos-
tar-se a l’original amb l’objectiu d’aconseguir el grau màxim de fidelitat [...] principalment quant a la
forma i l’estil» (p. 33-34). Malé precisa que les dificultats de la traducció, Riba les trobava més en la
forma (els trets prosòdics de la llengua d’arribada no coincideixen amb els de l’original) que no en el
contingut. Una dificultat que feia possible l’opció de traduir en prosa o en vers segons que interessés el
contingut o la forma. No es pot oblidar que Riba va traduir dues vegades l’Odissea en vers (en la sego-
na versió, però, el poeta va pesar més que el professor de grec), Èsquil en prosa, Eurípides en vers i Sò-
focles en prosa i en vers. Com que Riba va traduir Sòfocles i Èsquil per a la Fundació Bernat Metge, les
normes el van obligar a triar la prosa, perquè, escriu Riba a la introducció de la versió d’aquest, un po-
eta «pot ésser traduït amb dues intencions diverses: la d’acostar-lo al lector d’una altra llengua; o la de
simplement mostrar-l’hi al lluny, suggerint-li la pura plenitud d’aquell món poètic exòtic en les parau-
les per a ell més entenedores»; havent triat el segon camí, el traductor ambiciós que és Riba només té
una opció: «el de l’aventura de recrear el seu poeta, a perdre el que calgui, però també a guanyar, o al-
menys a compensar, el que pugui» (1932, p. 35 i 37). Crec que Malé resumeix eficaçment aquest as-
pecte de la qüestió citant unes paraules de Riba: «Una cintra de prosa és anterior, almenys en teoria, a
la miraculosa construcció de tot poema: no dic de tot vers» (1951, p. 40), que expliquen que «com un
procés natural, quasi necessari, haver fet una primera versió en prosa de les tragèdies de Sòfocles abans
d’afrontar la seva traducció poètica en vers, perquè aquesta prosa ja estava continguda dins la poesia de
les obres sofoclianes» (p. 40-41; la cursiva és de l’original).
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Amb Carles Riba i la traducció Jordi Malé ofereix un estat de la qüestió sòlid i documentat, mal-
grat la brevetat del text, d’un aspecte de l’obra ribiana sobre el qual s’ha escrit bastant, per bé que par-
cel.ladament, i al qual serà beneficiós aquesta visió de conjunt. No vull deixar d’assenyalar que aquest
volum és el primer d’una col.lecció de «Quaderns» que publica, amb el segell Punctum & Trilcat, el
Grup d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana de la Universitat Pompeu Fabra, amb un
consell editorial format per Enric Gallén i Marcel Ortín, i que ha publicat ja dos números més dels es-
mentats «Quaderns» (Molière en català, de Judit Fontcuberta, i Traduir Shakespeare, de Dídac Pujol,
tots dos de 2007) i les interessantíssimes actes d’un Simposi celebrat el 2006 amb el títol Literatura
comparada catalana i espanyola al segle XX: Gèneres, lectures i traduccions (1898-1951), a cura de
M. M. Gibert, A. Hurtado i J. F. Ruiz Casanova (2007). Tot plegat una feina molt útil i seriosa la con-
tinuïtat de la qual és necessària.

Enric Sullà
Universitat Autònoma de Barcelona

Graña i Zapata, Isabel (2007): Els poetes de l’Escola Mallorquina i l’Associació per la Cultu-
ra de Mallorca. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 567 p. (Textos i Estudis
de Cultura Catalana, 122).

Els poetes de l’Escola Mallorquina i l’Associació per la Cultura de Mallorca té el seu origen en la
tesi de doctorat que Isabel Graña, sota la direcció de Jaume Aulet, va llegir a la Universitat Autònoma
de Barcelona el novembre de 2005. Podríem considerar el treball com la culminació d’una brillant tra-
jectòria investigadora en què destaquen els assaigs L’acció pancatalanista i la llengua: Nostra Parla
(1916-1924) (1995) i La cultura a Mallorca (1840-1936) (1998) –que, tot i la seva brevetat conté, de
manera germinal, les idees que es desenvolupen a la tesi– i l’edició de l’epistolari de Miquel Ferrà, Car-
tes a Joan Pons i Marquès (1915-1947) (1997). L’estudi, com es desprèn del títol, combina dues disci-
plines, la història cultural (l’Associació per la Cultura de Mallorca, entitat creada amb la intenció d’im-
pulsar la cultura catalana i recuperar el sentiment d’identitat nacional) i la història literària (l’examen,
degudament contextualitzat, de l’obra dels poetes de l’Escola Mallorquina) i omple un buit significatiu
en l’anàlisi de la literatura catalana del segle xx: el món literari a la Mallorca dels anys vint i trenta. Cal
tenir present que els períodes que el franquegen ja compten amb les excel.lents aproximacions de Da-
mià Pons, sobre la generació modernista, a Entre l’afirmació individualista i la desfeta col.lectiva
(2002), i de Margalida Pons sobre els poetes sorgits després de la contesa bèl.lica de 1936, a Poesia in-
sular de postguerra: quatre veus del cinquanta (1998).

El capítol inicial és una revisió del concepte «Escola Mallorquina»; una qüestió encara metodolò-
gicament controvertida pel tractament que li ha atorgat la historiografia literària quant a l’abast cro-
nològic –encara que la idea predominant és la que engloba la lírica mallorquina, des dels poetes romàn-
tics vuitcentistes fins arribar als que s’apleguen al voltant de l’Associació per la Cultura de Mallorca–,
cosa que ha donat peu a força interpretacions contradictòries. Graña ho mostra i ho demostra, partint de
la documentació i els treballs existents, tot plantejant una sèrie de qüestions que li permeten concretar-
ne el significat: la necessitat de diferenciar-lo de les altres possibles escoles poètiques coetànies; la seva
dubtosa paternitat, atribuïda a Josep Lluís Pons i Gallarza; o l’error a l’hora d’aplicar el substantiu ge-
neració a autors com Miquel Ferrà, Llorenç Riber i Maria Antònia Salvà, per les discrepàncies ideolò-
giques i per la disparitat cronològica de la producció recollida en volum (quan Riber abandona la poe-
sia, Ferrà encara no ha publicat gran part de la seva obra poètica). A més, l’estudiosa posa sobre la taula
les lectures que presenta la bibliografia sobre la denominació «Escola Mallorquina»: des de les formu-
lacions inicials de Joan Pons, que en va iniciar el procés de revisió, i Josep M. Llompart, el primer que
la delimita als successors i epígons de Miquel Costa i Llobera i de Joan Alcover; passant per algunes de
les que han generat una certa controvèrsia com les Joan Fuster (i les rèpliques subsegüents de Joan Lluís
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