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força anys abans i quin paper jugà Erasme, que morí precisament a Basilea el juliol de 1536, en la
paralització d’aquestes edicions revisades.
Un altre aspecte que facilita la lectura del tractat és la comprovació de les fonts citades per Vives, que els editors esmenten en nota i recullen en dos exhaustius index locorum. Les cites d’autors
clàssics i de pares de l’Església no sempre han de procedir d’una lectura directa de l’obra i, en
aquest sentit, la detecció de tractats medievals i renaixentistes que haguessin pogut servir de base al
De institutione, i el d’Eiximenis n’és un d’ells, tot i que Vives no els esmenti, no està encara definitivament tancada, però Fantazzi-Matheeussen clarifiquen considerablement la qüestió.
Totes aquestes aportacions hauran de facilitar una nova valoració del De institutione, que detecti els elements clarament tradicionals del tractat però que remarqui també les innovacions que
Vives aporta als tractats morals sobre la dama cristiana. Els consell bibliogràfics de Vives, «qui non
legendi scriptores qui legendi», en molts aspectes els hauria pogut assumir Eiximenis. La relació
d’obres cavalleresques i sentimentals, que Vives condemna enèrgicament perquè encenen la lascívia, corrompen els costums i esdevenen autèntiques arts d’alcavoteria, inclou «infacetissimae Facetiae Poggi, Euryalus et Lucretia, centum fabulae Boccacii. Quos omnes libros conscripserunt homines otiosi, male feriati, imperiti, vitiis ac spurcitiae dediti, in queis miror quid delectet nisi tam
nobis flagitia blandirentur» (I, 46). És significatiu que la relació autor-títol es trenqui en el cas de
l’Eurialo e Lucrezia, és a dir la Historia de duobus amantibus, de qui no se n’esmenta l’autor, Enea
Silvio Piccolomini, Pius II. D’això se’n sol dir ser més papista que el papa.
La ingent obra de Joan Lluís Vives integra coherentment caires aparentment contradictoris: el
Vives filòleg dels comentaris a les Bucòliques, el Vives creador de ficcions de la Fabula de homine, el Vives retòric del De ratione dicendi, el Vives poeta del Genethliacon Iesu Christi, el Vives
filòsof de l’In pseudodialecticos, el Vives pedagog del De disciplinis, el Vives polític del De pacificatione, el Vives sociòleg del De subventione pauperum, el Vives psicòleg del De anima et vita o
el Vives moralista del De institutione feminae christianae. Tractats aparentment tan tradicionals
com el que ara ens ocupa s’han d’entendre necessàriament en la riquesa de caires de la seva producció. La rigorosa edició de Fantazzi-Matheeussen n’estableix sòlidament les bases.
JOSEP SOLERVICENS
Universitat de Barcelona

ITZHAKI, Masha / GAREL, Michel, Poésie hébraïque amoureuse. De l’Andalousie à la mer Rouge, Anthologie bilingue, Somogy Éditions d’art - Musée d’art et d’histoire du Judaïsme,
Paris, 2000. Jardins d’Eden jardins d’Espagne. Poésie hébraïque médiévale en Espagne et
en Provence, Anthologie bilingue, Éditions du Seuil - Bibliothèque Nationale, Paris, 1993.
Aquesta ressenya, motivada per la nova antologia de Masha Itzhaki i Michel Garel, publicada
per Somogy, em permetrà reprendre l’anterior de 1993, malgrat els anys transcorreguts, i considerar-les conjuntament i comparativament. L’aparició d’aquesta última significà en el seu moment
per al lector francòfon la primera introducció en un univers poètic molt peculiar a través d’una traducció poètica.
Els autors. Masha Itzhaki és professora de literatura hebraica a l’INALCO, París. És autora
d’una monografia sobre el gran poeta hispanohebreu Judà ha-Leví i una antologia de la prosa israeliana contemporània. Michel Garel és conservador en cap del departament de manuscrits de la Biblioteca Nacional i és autor de nombrosos articles i d’un volum sobre els manuscrits hebreus de les
col.leccions franceses. Tots dos han col.laborat en les dues antologies que ressenyem aquí.
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Estructura de l’obra. Totes dues obres responen a una mateixa concepció i estructura. Rere la
portada, Itzhaki i Garel (2000), dedicat a Edmond J. Safra, del Republic National Bank i de la Jacob E. Safra Philantropic Foundation i autor de l’”Exerg” amb què s’obre Itzhaki i Garel (1993),
presenta l’índex, amb els autors seleccionats agrupats per països, en una progressió en l’espai i en
el temps, de l’antigor oriental als temps medievals, de l’un a l’altre cap, de l’una a l’altra riba, de la
Meditarrània: d’Orient a Ponent i de Nord a Sud. Una introducció d’Itzhaki esbossa l’evolució de
la poesia hebraica amorosa, incideix en el substrat bíblic, els orígens palestins i babilònics, les innovacions d’Al-Andalus i les aportacions italianes, llur difusió a Europa i al Nord d’Àfrica, i a Palestina de bell nou; tracta de la poesia sacra i la profana, i ressegueix l’evolució del llenguatge i les
formes poètiques, de la imatgeria i dels gèneres. Un breu escrit de Garel, intitulat “D’une langue
l’autre” ens informa dels criteris del traductor (refermant-se en els ja aplicats en 1993). Tot seguit,
els poemes triats, acarats original i traducció, i precedits en cada cas d’una breu nota biogràfica del
poeta. Finalment, una bibliografia que conté les referències d’obres completes, antologies i una tria
d’estudis. El llibre és no solament un goig per a la intel.ligència, la sensibilitat i l’oïda, sinó un plaer per a la vista, per la seva acurada edició i per la reproducció de dibuixos i les làmines que l’ornen, i que ens donen un tast dels objectes de la vida quotidiana: des de contractes de matrimoni (ketubbah) i llibres d’oració fins a tovalles i cobrellits, anells de matrimoni i altres joies, procedents del
Museu d’Art i d’Història del Judaisme.
Tot i que segueix una estructura similar, Itzhaki i Garel (1993) conté alguns elements afegits.
Així, a més de l’índex d’autors també inclou un índex temàtic de poemes i la introducció d’Itzhaki i el pròleg del traductor, signat per Garel, són precedits del suara esmentat exerg d’Edmond J.
Safra i d’un prefaci d’Emmanuel Le Roy Ladurie, professor del Collège de France i administrador general de la Biblioteca Nacional. No res menys, el llibre inclou una bibliografia i un conjunt
de làmines de manuscrits hebreus, conservats tots a la Biblioteca Nacional, els quals contenen peces exemplificades a l’antologia. La introducció exposa el context històric i el context poètic de la
poesia hebraica medieval d’Espanya i Provença, parant esment tant en la poesia sacra com en la
profana.
Comentari. La lectura d’aquestes dues antologies —d’antuvi en la versió traduïda dels poemes— permet endinsar-se en un món de múltiples veus i múltiplement poètiques que justifica d’escreix la iniciativa.1
Múltiples veus, per tal com, ultra les dels originals i la traducció, hi ressonen veus ancestrals i
veus contemporànies dels autors, en un exercici d’intertextualitat que amara, com cap altra, la tradició de l’art verbal i la cultura verbal quotidiana del poble jueu —en aquest sentit, els modernament anomenats shibbuts o poemes “mosaic”, farcits de versets bíblics, no en són sinó una mostra.
Veus múltiplement poètiques, per tal com hi ressonen el fer i els quefers poètics de les tradicions
acumulades de la poesia hebrea clàssica i postclàssica oriental, aràbiga clàssica i arabigoandalusa,
que es trasllueixen dels originals, i les tradicions que són pròpies de la llengua d’arribada.
Si la poesia hebraica medieval desclou un univers poètic i cultural que paga la pena de conèixer
en ell mateix, l’exercici esmerçat a aconseguir una traducció poètica dels textos no és menys interessant. En efecte, l’objectiu cercat és un text que permeti reflectir en una llengua romànica aspectes
dels originals que hi són absolutament pertinents: adés formals —patrons mètrics o rítmics, patrons
de rima, patrons al.literatius, acròstics, etc.—, adés temàtics i estilístics —“topoi”, jocs de mots,
imatges, metàfores, etc.—, adés tipologicodiscursius —els gèneres i les formes estròfiques: el vers,
la prosa rimada (maqama o mahberet),2 etc., però també la qasida, la muwashah o shir ezor, la maqt’
ua o queta’, els piyyutim, els cants de noces i els cants de beure i de jardí, etc.—, i alhora adaptar-hi
1. En català havíem llegit ja la d’Eduard Feliu i Jaume Riera, Poemes hebraics de jueus catalans, Curial
[Llibres del Mall, 22], Barcelona, 1976.
2. Dono, quan és pertinent, primer el terme aràbic seguit del corresponent hebreu.
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altres aspectes conspicus de l’hebreu que en perden el caràcter en francès, mitjançant recursos diversos: paral.lelismes i reiteracions semàntics esdevinguts variacions lexicals, etc.
A continuació apleguem fragments que exemplifiquen amb escreix com les maneres de dir i de
compondre, els càntics dels poetes jueus, han estat traslladats en llengua romanç. Hom hi copsarà
des de la sensualitat de les imatges pròpies del Càntic dels càntics quan el llegim literalment:3
«[...] Que tes appâts sont beaux, / Ma soeur, ma fiancée, / que tes appâts goûtent mieux que le vin,
/ et l’odeur de tes essences / embaume mieux que tous les parfums! // Tes lèvres distillent du nectar, /
Miel et lait te tiennent lieu de langue, / Et l’arôme de tes robes / Est comme l’arôme du Liban. [...] Je
viens à mon jardin, ma soeur, ma fiancée, / Je récolte ma myrrhe et ma résine, / Je mange ma gaufre et
mon miel. / Je bois mon vin et mon lait, / Mangez, amis, enivrez-vous, amants!» (Càntic dels càntics)

on els versos apel.len a l’oïda, la vista, el gust, l’olfacte, el tacte, al mateix temps que a l’amor i l’amistat, i l’erotisme. Fins a l’esclat lluminós de la representació de la sublim bellesa de l’estimada
(Le monde n’est que nuit, privé de ta lumière o Elle n’est jamais nue quittant ses vêtements) o la
seva condensada descripció:
«Aurore surgissante ... Oh! Mais qui donc est-elle / Répandant du soleil la clarté pure et belle / [...]
/ Quand je la vis de loin, elle m’apparut telle / Une colombe qui voletait sur les champs, / Et dès que je
la vis, je m’élançais vers elle...: / “Mais si donc tu t’en vas, le jour s’en va, la belle! / Le monde n’est
que nuit, privé de ta lumière...” / Alors pour me répondre de ses lèvres le miel / Se mit a écouler, et le
suc pêle-mêle» [...] (Salomón ibn Gabirol, 1020-1057)
«La bouche de la biche est comme de la glace: / Elle a chauffé mon coeur et me l’a brûlé bien! / Sa
joue est une rose et, autour de la face, / Ses lons cheveux bouclés lui sont ange gardien.» (Moisès ibn
Ezra, ca. 1055-1135)
«Maîtresse de tout charme aux jours longs et errants / Qui abrègent les jours de ses nombreux
amants... / Belle comme un soleil qui jamais ne décline, / Ses joues sont un parterre aux pétales luisants!
/ Si douce et délicate, elle a taille si fine / Que c’est un bracelet qui lui couvre les flancs. / La pommette
étincelle au point qu’elle assombrit / La blancheur de la lune et un regard perçant / Traverse l’éppaisseur du rideau de son voile. / Elle n’est jamais nue quittant ses vêtements, / Car splendeur, grâce et lustre lui sont autant d’atours» [...] (Judà ha-Leví, ca. 1075-1141)

Que aquestes mostres siguin en tots els casos, llevat del primer, d’autors hispanohebreus no ha
estat buscat deliberadament. Que s’hagi esdevingut així, tanmateix, no és pas del tot fruit de l’atzar.
JOAN A. ARGENTER
Universitat Autònoma de Barcelona i
Institut d’Estudis Catalans

SCHMID, Béatrice / BÜRKI, Yvette (2000): «El æaćino imag‘inado»: comedia de Molière en versión
judeoespañola. Basel: Romanisches Seminar der Universität Basel, 238 p. (ARBA, 11)
El número 11 de Acta Romanica Basiliensia (de octubre del 2000) es en realidad una monografía, que tras la necesaria introducción incluye —para los hispanófonos amantes de la lectura—
la edición de la traducción sefardí de la comedia de Molière Le malade imaginaire y —para los ro3. Que és com cal llegir-los d’antuvi, i aquesta és la proposta que ens fan els autors de l’antologia. No és
aquest lloc per a debatre la interpretació mística del Càntic, la qual, d’altra banda, no deixa d’expressar-s’hi literàriament. Vegeu, en aquest respecte, R. Torrents, “A propòsit de La tenebra i altres sobrepoemes de Segimon
Serrallonga”, Reduccions. Revista de poesia 73/74 (2001): 109-167, esp. p. 128.

