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Resum: La nostra investigació s’ha centrat en el testimoni personal de l’escriptor Xavier 

Benguerel, tant en les seues memòries com en diverses publicacions sobre el tema, 
sobre la seua dedicació a la traducció. La seua trajectòria com a creador es 
desenvolupa principalment en el camp de la novel·la i del conte, però és en la tasca 
traductora quan se centra en la poesia o el poema en prosa d’autors tan diversos com 
Jean La Fontaine, Paul Valéry, Arthur Rimbaud, Edgar Allan Poe o Pablo Neruda. 
L’escriptor s’interessa pel treball lingüístic com una part de la seua formació com a 
narrador. Tot i plantejar diversos dels reptes que té com a traductor, el que interessa 
dels seus escrits és la reflexió sobre la condició de la traducció i el seu paper dins de 
l’evolució estilística de la seua obra narrativa. 
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Abstract: Our research focuses on the personal testimony of writer Xavier Benguerel, 

drawn from both his memoirs and his writings on his own activity as a translator. 
His career as an author has mainly developed in the field of the novel and the short 
story, but it is when translating that he focuses on poetry or prose poems written by 
authors as varied as Jean La Fontaine, Paul Valéry, Arthur Rimbaud, Edgar Allan 
Poe or Pablo Neruda. As a writer he is interested in language analysis as a part of his 
training as a narrator. Although he raises several issues based on his challenges as a 
translator, what interests most in his writings is the reflection on the condition of 
translation itself and its role in the stylistic evolution of his narrative work. 
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INTRODUCCIÓ. LA TRAJECTÒRIA DE XAVIER BENGUEREL 
 
La trajectòria literària de Xavier Benguerel (1905-1990) ve lligada necessàriament a dos 
espais vitals: la ciutat de Barcelona, on va nàixer i va morir, i la ciutat de Santiago de Xile, 
on va residir entre els anys 1940 i 1952 després de l’exili iniciat després de la guerra civil. 
Aquest escriptor, que desenvolupà gairebé un treball literari de seixanta anys, dedicat amb 
especial importància al món de les traduccions literàries —ha traduït poesia, entre altres, 
de La Fontaine, d’Edgar Allan Poe, de Paul Valéry i de Pablo Neruda—, va conrear la 
poesia, el teatre, la crítica literària, el periodisme i, d’una manera destacada, la narrativa i el 
gènere memorialístic. Estem davant d’un dels autors catalans més prolífics del segle XX 
que, amb divuit novel·les i una trentena de narracions breus publicades, ha restat sovint en 
l’oblit de gran part de la crítica d’aquest país1. 

Observem, doncs, els paral·lels entre la realitat viscuda i les formes del discurs literari 
consecutives, de manera que podem localitzar l’aplicació de diversos mecanismes 
autobiogràfics en els relats resultants. No ens referim, per tant, a relats propis de la 
literatura de l’exili, sinó a obres publicades en posterioritat a l’any 1954 ‒moment a partir 
                                                 
1 Per tal d’observar els inicis literaris de l’escriptor, podeu consultar el nostre article «Els orígens literaris de 
Xavier Benguerel» (Cortés 2000: 110-120). 
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del qual la situació sociopolítica de l’estat canvià considerablement‒, que tenen com a base 
argumental l’experiència personal de l’autor. És així com analitzem el volum Es confessa de 
les seves relacions amb La Fontaine, Edgar Allan Poe, Paul Valéry i Pablo Neruda (1974) que ens 
servirà per entendre la importància de la tasca com a traductor d’un escriptor que va voler 
sincerar-se amb els seus lectors, de manera paral·lela a la redacció dels dos volums de 
memòries2. Una estreta relació entre els escrits autobiogràfics i aquesta selecció de 
traduccions que inclou al volum on podem llegir al pròleg de Domènec Guansé: «Sens 
dubte, entre les pàgines presents i les que formen les Memòries, n’hi ha d’intercanviables. 
S’enllacen unes amb altres. Les que ara publica, completen les anteriors, però no dilatant-
les, sinó aprofundint-les.» (1974: 20). 
 
LA DEDICACIÓ COM A TRADUCTOR: LA REFLEXIÓ 
 
Un dels elements que més interessa de la publicació de Benguerel és el de les reflexions 
entorn a l’acció del traductor. Així, inicia el seu text amb l’afirmació següent: «Traduir és 
robar, apropiar-se uns béns en certa manera públics però alienables.» (Benguerel 1974: 23). 
Una reflexió que no és exclusiva del volum Es confessa de les seves relacions..., ja que també 
podem localitzar-les, com apuntava Domènec Guansé, a les seues Memòries (1905-1940) 
(1971). Així intenta justificar la seua dedicació: «aquestes pàgines es proposen de narrar la 
història dels meus remordiments precedida de les meves fabuloses incursions de pirata.» 
(Benguerel 1974: 23). D’aquesta manera, Benguerel es converteix en el relator de la seua 
experiència personal com a traductor, una activitat que va significar la recuperació del seu 
treball intel·lectual en el primer moment de l’exili: 
 

Va ser a partir d’aleshores que em vaig dedicar a traduir amb rigor, amb disciplina. I és curiós: no a 
traduir la prosa dels meus novel·listes, sinó d’uns poetes que practivaven l’ofici amb un extraordinari 
sentit de responsabilitat i d’exigència. (1971: 181) 

 
Així ho apuntava també Guansé en el pròleg del volum citat: 

 
Les reprengué amb més rigor, a partir del 1940, a Xile, on l’havia conduït l’exili. De moment, no tenia 
sentit presseguir la tasca narrativa […] Però l’enyor l’incitava a refer mentalment la imatge de 
Catalunya […] dedicava la major part dels ocis […] a traduir els seus poetes preferits: Rimbaud, 
Baudelaire, Mallarmé, Valéry. (Guansé 16) 

 
L’autor havia iniciat un exili, primer per terres franceses, després al país dels Andes, 

on amb dificultat va poder recuperar la trajectòria com a escriptor iniciada durant la dècada 
dels trenta. Va ser en aquella nova terra on va constituir una empresa Laboratorio 
Benguerel SL dedicada a la producció farmacèutica. Un treball que feia compatible amb la 
seua activitat intel·lectual, com apuntava el seu mateix fill, en un testimoni recollit per Julià 
Guillamon en El dia revolt (Literatura catalana de l’exili) (2008): 
 

El més curiós del meu pare és que pogués habitar en el seu interior la vena creadora artística i la 
vena creadora comercial. És un cas que rarament es dóna. Al començament escrivia de nit, però a 
penes va estar una mica situat anava al laboratori al matí, i a la tarda escrivia. Feia la migdiada, es 
despullava, es ficava al llit. I quan es despertava començava un altre dia. En aquella època això era 
encara possible. (229-231) 

 
A Xile va fundar també el 1947 l’editorial El Pi de les Tres Branques que, anys més 

tard, es va convertir en El Club dels Novel·listes. Una iniciativa bàsica per la recuperació 

                                                 
2 Per entendre el valor testimonial dels seus textos autobiogràfics, podeu llegir el nostre article «L’ampliació 
de la realitat en les memòries de l’exili de Xavier Benguerel» (Cortés 2001: 59-72). 
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de la publicació de la novel·la en català en uns moments difícils. Una experiència vital que, 
tot i no haver marcat els espais de la seua obra narrativa, deixà una empremta intensa en 
l’autor i, ben segur, en la construcció dels seus personatges i les seues trames, com ell 
mateix afirmava: 
 

l’home que ha perdut pàtria, casa i béns, sauf l’honneur, és clar, llevat l’honor, era una criatura que ha 
pagat el condecent tribut i és digna de ser compadida i ajudada. Perquè jo no deixava mai de ser un 
exiliat... L’exiliat! Confortable defensa rera la qual intentava de parapetar-me a cobert de tot risc, fins i tot 
de celebrar les festes més assenyalades. A Xile mateix, i en última instància, ser exiliat venia a ser, com a 
mínim, una situació social que justament justificava els esforços per a procurar un legítim benestar 
material als meus familiars... (Benguerel 1982: 110) 

 
En aquest mateix segon volum de memòries, s’hi refereix a la importància de 

l’activitat que va reprendre: «les meves traduccions van ser de les comptades coses que em 
vaig emportar a l’exili» (Benguerel 1982: 183), una dedicació conscient que havia engegat 
uns anys abans i que en aquelles circumstàncies va tenir, com veurem, unes conseqüències 
destacades per a l’evolució del seu estil literari. Les condicions vitals de l’exili dificultaven 
la continuïtat de la seua tasca com a narrador; el mateix autor justifica el parèntesi realitzat, 
tot i haver concretat en aquells primers anys dels anys quaranta diversos relats i narracions 
—com el cas del relat «El fugitiu» (1944) i altres, que es publicaran majoritàriament en el 
seu retorn definitiu a Catalunya l’any 1954: 
 

No caure en la temptació; escriure em portaria fatalment, a més de malversar el temps, a idealitzar-me 
per justificar la meva condició de víctima humiliada, de les que perden guerra i pau, país i casa. (1982: 
15) 

 
Benguerel optava, doncs, per un nou perfil de dedicació literària, on recuperava una 

de les dedicacions anteriors. Una opció que pesa, fins i tot, en la presentació que té davant 
de Pablo Neruda: «a més de novel·lista, sou traductor de Baudelaire, de Rimbaud, de 
Valéry, de Mallarmé...» (Benguerel 1977: 102). Una dedicació que va portar durant molt de 
temps en secret, com llegim en Memòries 1905-1940: «jo continuava treballant en les 
traduccions dels poetes als quals mademoiselle Cuisinier estava dedicant el seu assaig.» 
(359). Així, una tasca iniciada en els primers anys de formació, prenia consistència en els 
primers moments de l’exili i que serviria per obtenir els primers ingressos econòmics, com 
podem entendre de la conversa relatada amb Antoni Maria Sbert a les oficines de la 
Generalitat a París: 
 

—No us puc lliurar ni un sol franc a títol de subsidi, enteneu? M’hauríeu d’oferir algun treball, algun 
llibre, en certa manera, un justificant. 
Se’m va acudir de proposar-li les meves versions de Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé i Valéry. 
—Em sembla bé —va dir amb ganes evidents d’ajudar-me—. Us en puc oferir tres mil francs. 
(Benguerel 1971: 375) 

 
Veiem, per tant, com la dedicació a la traducció de la poesia va servir Benguerel per 

obtenir uns ingressos en un primer moment de l’exili que foren d’importància vital. És 
interessant observar que, si bé la seua dedicació literària es va centrar bàsicament en la 
narrativa, per a la traducció, va optar per la poesia. Ell mateix n’és plenament conscient en 
les reflexions de Memòries. 1905-1940: 
 

Va ser a partir d’aleshores que em vaig dedicar a traduir amb rigor, amb disciplina. I és curiós: no a 
traduir la prosa dels meus novel·listes, sinó d’uns poetes que practivaven l’ofici amb un extraordinari 
sentit de responsabilitat i d’exigència. (181) 
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El mateix autor observa la certa traïció que ell mateix es fa en tant que va alternar la 
dedicació creativa de la narrativa amb la traducció de la poesia: 
 

Sovint em preguntava —encara segueixo preguntant-m’ho— si la meva pruïja a traduir, sobretot, 
repeteixo, poemes que m’acaparessin, m’exigissin esforços superiors a la meva capacitat, no era una 
escapatòria, la porta falsa que donava a una contrada on, al capdavall i raonablement, havia de sentir-
me usurpador, clàssic i fatal traditore. (Benguerel 1982: 210) 

 
De fet, en una novel·la de l’exili com L’home dins el mirall, publicada el 1951, podem 

localitzar referències als textos traduïts: 
 

Trio el lleó per la seva tradicional noblesa i perquè penso en la faula de La Fontaine. La recordes, 
Maurici? El rei dels animals queda enxarxat. Agraït perquè un dia li perdonà la vida, el ratolí rosega 
obstinadament la xarxa fins que el lleó aconsegueix alliberar-se’n. Tot plegat lliga una mica, oi? 
Almenys a la meva manera d’interpretar la teva frase. Patience et longueur de temps font plus que force ni que 
rage... Engabiat, vivia aparentment profundes indolències, els seus ulls eren igual que dues gotes 
d’aigua morta; més que lleó semblava la pell d’un lleó resignat a decorar el saló d’una casa. Però un 
bon dia la gàbia s’obre i... Ho entenc o no ho entenc, Maurici? (Benguerel 1986: 57-58) 

 
Així, va interessar-se per l’obra poètica d’autors com La Fontaine, Edgar Allan Poe, 

Paul Valéry o Pablo Neruda, com una mena de repte personal i amb la intenció de millorar 
el seu domini de la llengua, com explicitava en el segon volum de les seues memòries: 
 

traduir poesia, exigia una operació semblant: destriar el fons i la forma del poema. No una forma 
retòrica qualsevol, sinó la que posseeix les propietats orgàniques de la pell, la que s’ajusta al fons per 
necessitat o per naturalesa. Traduir poesia involucrava, per afegidura, importants beneficis. Entre 
d’altres, el d’organitzar-se un llenguatge basat en la precisió, la concisió; el de buscar equivalències, 
analogies que enriqueixen forçosament el cabal lexicogràfic del traductor, el qual ha de recórrer a buscar 
solucions entre sinònims sovint imprevistos, a personals estructures de llenguatge, a una labor, en fi, 
que contribueix a la formació i endegament del seu estil. (Benguerel 1971: 181) 

 
Domènec Guansé s’hi referia a l’empremta que aquesta tasca va deixar en la seua 

obra posterior: 
 

Sense ells, és segur que la seva prosa no seria tan aèria i tan depurada, ni hauria assolit un tan elevat 
nivell estètic. I la influència no es limita a l’estètica, sinó que en matisa lleugerament l’evolució 
ideològica i moral. (Guansé 1974: 19) 

 
És el mateix autor-traductor qui ens confirma la importància de la seua tasca en la 

concreció d’un estil personal: 
 

Més que l’ofici, doncs, allò que em seduïa en aquests poetes, que continua seduint-me, eren tot de 
qualitats que tan sols podia envejar perquè m’havien estat negades: l’estil net, precís, la substància 
creadora, la màgia alhora que la profunditat; fins i tot la joia de crear, quan tants dubtes, reserves, 
reticències, temors agreujats per una encara no poc vacil·lant coneixença de l’idioma, del nostre, en 
ple període de formació, de depuració, de gramàtica normativa perfent-se... (Benguerel 1982: 153) 

 
L’APRENENTATGE DE L’ESCRIPTOR A TRAVÉS DE LA TRADUCCIÓ 
 
Veiem així com la traducció d’aquests textos servia com a banc d’experimentació lingüística 
d’un narrador que, conscient de les limitacions que encara tenia la relativament recent 
normativització de la llengua catalana tenia. Potser les primeres traduccions que va iniciar 
són sobre les faules de Jean La Fontaine. En el llibre Es confessa de les seves relacions... explicita 
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els problemes de la traducció d’aquest autor, amb casos pràctics ben representatius com el 
dels quatre versos que inicien la faula sobre la cigala: 
 

La cigale, ayant chanté 
 Tout l’été,  

Se trouva fort déporvue 
Quan la bise fut venue. 
(Benguerel 1974: 53) 

 
Davant de la dificultat d’adaptar el segon vers trisil·làbic, per tal de salvar la seua 

expressivitat, havia optat primerament per la traducció següent: 
 

La cigala, que es desviu 
 tot l’estiu 

per cantar, desprevinguda 
es trobà en ser el fred més rude. 
(Benguerel 1974: 54) 

 
Tot i això, acabarà optant per una fórmula més pròxima al català com la següent: 

 
La cigala, que es desviu 
per cantar durant l’estiu, 
es trobà desprevinguda 
quan el fred va ser més rude. 
(Benguerel 1974: 54) 

 
Com apunta l’autor: «precisament obstacles i problemes insolubles actuen d’incentiu 

i, al capdavall, potser fan meritòria una labor, per principi, absurda, petulant, feixuga, 
descoratjadora a estones, a d’altres, d’una densa plenitud saborosa.» (Benguerel 1974: 54). 
Dues perspectives davant del seu treball com a traductor; l’escriptor assolia així el repte 
d’adaptar amb la major genuïtat possible al text original però adaptant-lo a la forma més 
estàndard de la llengua catalana. Uns problemes que no se li plantegen davant dels poemes 
de Paul Valéry: «existeix una exacta equivalència de les rimes entre els dos idiomes en no 
menys de dotze dels catorze versos del sonet valérià» (1974: 108). Observem, doncs, 
l’exemple que destaca: 
 

Mes solitaires mains appellent les monarques 
Dont la barbe de sel amusait mes doigts purs: 
Je pleurais. Ils chantaient leurs triomphes obscurs 
Et les golfes enfuis des poupes de leurs barques. 
 
Mes solitàries mans reclamen els monarques 
de la barba de sal, esplai dels meus dits purs; 
jo plorava. Ells cantaven els seus triomfs obscurs 
i els golfs escàpols de les popes de les barques. 
(1974: 108-109) 

 
En el primer volum esmentat de les memòries dedicava un capítol al seu interés per 

l’obra poètica de Paul Valéry; tot això pels dies que el poeta havia passat a Barcelona l’any 
1933. Benguerel explicava la impressió que havia deixat en els intel·lectuals catalans 
d’aleshores després d’una conferència que aquest va fer a l’Hotel Ritz organitzada pels 
Amics de la Poesia i la Universitat de Barcelona. Així, va poder assistir a la conferència que 
va donar a la cripta de la Llibreria Catalònia, de manera que temps després escrivia la 
reflexió següent: «la poesia catalana es trobava singularment apta per a rebrer el missatge 
de Valéry» (Benguerel 1971: 225). Fidel al seu objectiu, traduïa els poemes de l’autor francés 
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que considerava clau, com és el cas de «Le cimetière marin», publicat en una separata de la 
revista Germanor il·lustrada per Carles Fontserè l’any 1947. En les Memòries d’un exili s’hi 
referia: 
 

La meva idea en traduir aquest poema, ha estat en primer terme entrar dins una poesia que revela 
encara menys la bellesa que la que conté. Pocs poetes com Paul Valéry hauran posseït tan a fons 
aquest do rar de no exhaurir mai l’atenció del lector, de no distreure’l amb preciosismes retòrics 
evitables, vull dir, independents del contingut, tot i cultivar la forma amb un tacte i una elegància 
summes, de saber conlligar amb tanta profunda finor el que la ment proposava al seu domini de la 
tècnica. Segons expressió del mateix Valèry, d’aspirar al desig d’una substància més sòlida i d’una 
forma més sàvia i més pura. (Benguerel 1982: 152) 

 
La marca que va deixar el coneixement del poeta va animar-lo, sense cap dubte, a 

traduir una part de la seua obra. L’escriptor Joan Oliver s’hi referia en el pròleg de la 
novel·la publicada en el seu retorn a Catalunya El desaparegut (1955): 
 

Benguerel, poeta de profunda inspiración, ha maldat llargament en la composición del vers, que és la 
dura i magnífica escola dels prosistas creadors. El seu art ha cercat d’enriquir-se en pacients versions 
afinadíssimes de Valéry i de Poe. (15) 

 
Així, observem com l’autor esdevé un traductor ocasional que es deixa portar pels 

seus impulsos, pels escriptors que li interessen: 
 

Aquell (Rimbaud), manipulador d’una alquímia verbal, pretenia haver-se inventat el color de les vocals 
per a una més profunda associació amb els sons que el portaria a «escriure silencis, nits, a anotar 
l’inefable, a fixar vertígens». L’altre, per primera vegada, instal·lava la figura d’una idea en el nostre 
espai; lluitava per a fer parlar, somiar, infantar formes temporals a l’extensió, per aconseguir que 
l’espera, el dubte, la concentració, esdevinguessin coses visibles (Mallarmé en Coup de dés, segons 
Valéry)... (Benguerel 1971: 181) 

 
En el volum de memòries també s’hi refereix a l’empremta de Rimbaud en la seua 

dedicació: «Aquella vida única, sublim i anguniosa; una poesia que supurava somnis, deliris, 
pus, il·luminacions, blasfèmies, em fascinava.» (Benguerel 1971: 182). Un altre dels autors 
francesos que li interessen és Paul Verlaine; amb el treball sobre la seua poesia «vaig 
descobrir que poesia no era, no calia, que fos sinònim de màgia, i que l’“art angèlic” podia 
tan sols utilitzar-se en tant que element complementari de la delectació.» (Benguerel 1971: 
182). De tota manera, el poeta que més li atrau és Arthur Rimbaud, de qui destaca «una 
poesia que supurava somnis, deliris, pus, il·luminacions, blasfèmies» (Benguerel 1971: 182). 
Així, al seu relat ens explica com va passar de traduir Verlaine i Rimbaud, a Baudelaire i a 
Mallarmé, tot i ser-ne conscient, de les dificultats que tenia la seua dedicació: 
 

No és que sigui difícil de traduir un gran poema, és impossible; d’aquí les temptacions, les temptatives. 
Era inevitable: sovint em quedava a mig camí. Resultaria interminable relatar les anades i vingudes 
que he fet al llarg dels poemes que he intentat de traduir d’ençà que vaig llegir Verlaine. Ni que les 
versions resultin parcialment reeixides, ni que siguin frustrades, hi ha moments, per a un mateix, el 
traductor, d’una emoció tan fonda i, al mateix temps, tan singular, que sent que ha aconseguit arribar 
al moll del poema; el sent bategar i que el poema cedeix vers a vers una part del seu misteri. (Benguerel 
1971: 183) 

 
No obstant això, no sols la poesia centra les seues atencions com a traductor; l’obra 

narrativa d’Edgar Allan Poe també és objectiu seu: «Vaig discutir llargament amb mi mateix 
l’encara difús propòsit. Em preguntava si no es comet una més greu infidelitat en traduir 
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un poema en prosa que no pas en vers» (Benguerel 1974: 81)3. Poc més endavant exposa 
els seus objectius i la seua metodologia de treball davant dels versos en prosa de l’autor 
nord-americà: 
 

En definitiva, la fórmula vers=vers, amb ritme i rima, m’era imposada per la definició d’Edgar A. Poe 
d’ençà que havia escrit que la poesia és una «rítmica creació de bellesa». I per bé que subordinat a la 
concreta relació autor-traductor, sempre que em dedicava a traduir tenia ben present que aquest 
monstre de la «fantasia analítica», s’havia proposat de buscar, […] la Veritat en raó de la Bellesa que 
conté, i de revelar-la com si es tractés d’un Objecte d’Art, d’expressar-la com un Poema. (1974: 82) 

 
Veiem d’aquesta manera el conjunt de reflexions que ens serveixen per a entendre la 

voluntat de superació d’un autor que fa compatible la seua tasca creativa amb la de 
dedicació a la d’altres autors: «abans d’emprendre la traducció vaig alternar la lectura de 
poemes, narracions i contes.» (Benguerel 1974: 79). És el temps de l’exili xilé; l’escriptor 
reduïa al màxim la seua activitat creativa, com ell mateix justificava en les seues memòries: 
«No caure en la temptació; escriure em portaria fatalment, a més de malversar el temps, a 
idealitzar-me per justificar la meva condició de víctima humiliada, de les que perden guerra 
i pau, país i casa.» (1982: 15). Tot i això, va guanyar diversos premis literaris, com el premi 
Fastenrath dels Jocs Florals de Buenos Aires de l’any 1941 amb l’obra dramàtica Fira de 
desenganys i la Copa Artística dels Jocs Florals de Londres de 1947 amb la narración «La 
màscara». Com hem vist abans, el mateix any va iniciar el projecte d’editorial El Pi de les 
Tres Branques. En aquest període, si seguim el relat de Memòria de l’exili, va entrar en 
contacte amb diverses personalitats amb els quals va compartir residència al país d’acollida 
com Salvador Allende, Pablo Neruda, Margarida Xirgu, Domènec Guansé, Francesc 
Trabal o Cèsar August Jordana. Una relació que no va cessar després del seu trasllat 
definitiu a Barcelona uns anys més tard, tenint en compte que mantenia el negoci del 
laboratori xilé. 
 
A TALL DE CONCLUSIÓ 
 
Cal destacar, per tant, la sinceritat amb què Benguerel aborda la seua tasca. Així ho explicita 
en la introducció del volum Es confessa de les seves relacions...: «traduir exigeix esperit de 
renúncia, fervor, humilitat, capacitat d’admiració, d’enveja, d’amor a l’idioma i, potser, si 
no sobretot, una “llarga impaciència”.» (Benguerel 1974: 28). Si d’una banda valorava 
enormement el procés en relació a la seua formació lingüística i millora d’un estil personal, 
amb aquestes digressions, ofereix el missatge de la impossibilitat de la traducció perfecta. 
Així ho expressava en el seu segon volum de memòries: 
 

qui sap si en aquella època d’Amèrica ‒i en moltes d’altres‒, tant com la meva producció literària em 
preocupava, per dir-ho simplement, aprendre d’escriure. Un aprenentatge que implicava virtuts més 
complexes que la mecànica, l’habilitat que confereix una llarga experiència de l’ofici. (Benguerel 1983: 
152) 

 
Benguerel tradueix per consideració als autors que li interessen com a lector, més 

enllà de la seua dedicació a la narrativa, es mostra impressionat pels poemes que té davant 
seu, i intenta, amb un deix d’insatisfacció, oferir-los una nova versió en la llengua pròpia. 
  

                                                 
3 En el capítol 22, «Germà Corb», de Memòries d’un exili, Benguerel s’hi refereix, tant a les traduccions de Poe 
com de les faules de La Fontaine (Benguerel 1982: 160-164). 
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Per això mateix, n’és conscient, de les seues limitacions, tot deixant de banda el debat que 
es puga iniciar després de la publicació de les seues traduccions: 

 
alliberat del temor dels exclusivismes, indiferent a tendències o escoles, sord tant als qui beneeixen 
com als qui excomuniquen, practicant excepcionalment l’art dels versos, he buscat per al meu íntim 
solaç i, a tongades, com a saludables higiene, la poesia ni que sigui en fonts amagades o anònimes. 
(Benguerel 1971: 183) 

 
No obstant això, com reconeix el mateix autor, «amb les convulsions i després del 

desastre que a França es pressentia, les meves traduccions es perdessin. Aquest destí no 
em pesa. Gens. Ara, n’estic segur, m’obligarien a una feina que em destorbaria i no em 
proporcionarien la mateixa utilitat que en aquella ocasió.» (Benguerel 1971: 184). Una 
pèrdua, per tant, de gran part de les traduccions realitzades durant l’exili que deixà en l’autor 
el sentit positiu de la formació personal del futur narrador: «vaig aprendre que, escriure, 
exigeix un sincer esperit de renúncia, interminables sumes de fervor, humilitat, capacitat 
d’admiració, amor a l’idioma i, potser, si no sobretot, una llarga impaciència.» (Benguerel 
1971: 184). Unes paraules que gairebé repeteix en el volum Es confessa de les seves relacions...: 
«un esperit de renúncia, fervor, humilitat, capacitat d’admiració, d’enveja, d’amor a l’idioma 
i, potser, si no sobretot, una llarga impaciència.» (Benguerel 1974: 28). 

Comptat i debatut, hem pogut observar com dins del relat de l’experiència de l’exili 
de Xavier Benguerel, hi ha un interés per deixar constància de la seua dedicació a la 
traducció. Benguerel es mostra com és, un escriptor en formació disposat a millorar el seu 
estil personal a partir de l’experiència lingüística d’altres escriptors —principalment 
poetes—. Si bé és cert que la dedicació a la traducció va facilitar-li en el moment de la 
postguerra una mena d’aixopluc econòmic, el seu interés radica en les dècades anteriors i 
es va veure incrementat en els anys cinquanta i seixanta.  

L’autor reflexiona sobre el seu procés de treball, molt especialment sobre la tria dels 
textos a traduir a partir d’una voluntat personal producte de l’interés pels escriptors 
seleccionats. Tot i la publicació l’any 1974 del volum Xavier Benguerel es confessa de les seves 
relacions amb la Fontaine, Edgar Allan Poe, Paul Valéry, Pablo Neruda, la seua obra 
memorialística recull gran part de les seues reflexions i disquisicions sobre el procés de 
traducció. Amb un posat humil i de perfil secundari, intenta justificar al lector allò que és 
una decisió personal. Tot plegat per entendre l’impacte personal que van provocar aquestos 
escriptors en la seua trajectòria intel·lectual. Una mena de captatio benevolentia que 
converteix en explicació innecessària el que és obvi, l’interés per Xavier Benguerel per la 
literatura francesa clàssica, de la qual és bon coneixedor. 

Veiem, doncs, com l’anàlisi d’aquesta part productiva de l’escriptor barceloní ens 
amplia el coneixement de la seua obra en conjunt. Un autor que, com apuntàvem a l’inici, 
esdevé cabdal per entendre l’evolució de la narrativa catalana a mitjan camí entre la II 
República i la postguerra. Cal fixar, per tant, el seu lloc en la nostra història literària,4 
conèixer la seua personalitat i entendre els factors que van fer possible una trajectòria tan 
peculiar com la seua. 
 
CARLES CORTÉS ORTS 
carles.cortes@ua.es 
Universitat d’Alacant 
 

  

                                                 
4 Així ho apuntava també Lluís Busquets en el seu article «Xavier Benguerel, un pou de sorpreses» (1989: 
46). 
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