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dilluns, 12 de setembre de 2016

Shakespeare enceta una col·lecció de traduccions
històriques al català
És una inciativa de la UdL, la UPF i la Fundació Carulla
Selecta de sonets i líriques de Shakespeare [

Descaregar imatge

http://www.editorialbarcino.cat/index.php/selecta-de-sonets-de-shakespeare-liriques-de-shakespeare.html ],
traduïda pel poeta lleidatà Magí Morera (1853-1927), és el primer volum de la col·lecció Biblioteca Històrica de la
Traducció Catalana (BHTC), una iniciativa conjunta de la Càtedra Màrius Torres [
http://www.catedramariustorres.udl.cat/index.php ] de la Universitat de Lleida, el Grup TRILCAT [
http://trilcat.upf.edu/ ] de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Carulla [
http://www.fundaciolluiscarulla.com/cat/index.cfm ], amb la col·laboració de la Biblioteca de Catalunya [
http://www.bnc.cat/ ]. La Setmana del Llibre en català va acollir la presentació del volum que, el proper mes de
novembre, es presentarà a la Facultat de Lletres de la UdL.
Es tracta de la la primera traducció al català dels sonets de l'escriptor anglès que feu Magí Morera entre el 1912 i el
1922. Són 69 sonets en què apareixen el poeta rival i la dama misteriosa i distant que tots dos estimen, amb un
equilibri entre els dedicats al jove a qui dirigeix 126 dels 154 poemes originals i a la dama bruna destinatària dels
28 restants, que es completen amb un estudi introductori del professor de la Pompeu Fabra, Dídac Pujol, sobre els
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sonets i la traducció.
La col·lecció BHTC, amb segell de l'editorial Barcino, neix amb la voluntat de reproduir en format facsímil les
traduccions històriques de títols de referència de la literatura universal, especialment remarcables per la seua
qualitat literària i publicades durant la primera meitat del segle XX, acompanyades d'un estudi d'un especialista en
la temàtica tractada. El següent volum que veurà la llum serà la traducció d'Antígona i Electra de Sòfocles del
poeta Carles Riba (1893-1959), publicada al 1920 a Editorial catalana.
La nova col·lecció ha estat possible gràcies a la confluència dels projectes Torsimany (Càtedra Màrius Torres de la
UdL) i Atles (Grup TRILCAT de la UPF), dos plataformes virtuals dedicades a la difusió de les traduccions de la
literatura universal a la catalana i de la literatura catalana a altres llengües del segle XIX ençà.
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Llegeix bé ço que amor t’ha escrit
callant
7.09.2016
Francesc Ginabreda (http://www.nuvol.com/autor/francesc-ginabreda). La
Setmana 2016 (http://www.nuvol.com/esdeveniment/setmana-2016).
Comparteix a Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?text=Llegeix bé ço que amor t’ha escrit callant
%20%7C%20http://www.nuvol.com/noticies/llegeix-be-co-que-amor-tha-escrit-callant/)
Comparteix a Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http:
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%2Fwww.nuvol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F05%2Fwilliam-shakespearee1400577970116.jpg&p[title]=Llegeix+b%C3%A9+%C3%A7o+que+amor+t%E2%80
%99ha+escrit+callant&p[summary]=Els+Amics+d%27Els+Cl%C3%A0ssics+i+l%E2%80
%99Editorial+Barcino+recorden+Shakespeare+amb+una+lectura+de+sonets+recitada+per+Marta+Angelat)

Llull, Cervantes i Shakespeare. Aquest any, el món de la cultura té
feina per commemorar el setè centenari de la mort del pensador
mallorquí i els quatre-cents anys del traspàs de dos dels escriptors més
universals de tots els temps. Aquest dijous, a la Setmana del Llibre
en Català, els Amics d’Els Clàssics i l’Editorial Barcino
recordaran el dramaturg anglès amb una lectura de sonets recitada per
l’actriu Marta Angelat. L’acte també servirà per presentar la Selecta
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de sonets i líriques de Shakespeare, la primera traducció poètica
d’una selecció de sonets de Shakespeare al català, i rescatar de la
memòria la figura del seu autor, Magí Morera i Galícia.
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L’interès que desperten els sonets shakespearians s’ha pogut fer més
palpable durant aquest Any Shakespeare, amb edicions i reedicions
d’una sòlida col·lecció de poemes que tenen en l’amor el seu tema
central, amb la particularitat que l’autor de Hamlet, en comparació amb
la resta de la seva obra, parla amb una veu pròpia. D’una banda, Ara
Clàssics ha publicat Venus i Adonis, amb una esplèndida traducció
de Salvador Oliva, i de l’altra, la Fundació Carulla ha recuperat 69
sonets traduïts per Magí Morera, entre 1912 i 1922, en una publicació
selecta editada pel professor de la Universitat Pompeu Fabra Dídac
Pujol.
Es diu que, amb aquests sonets, Shakespeare va obrir el seu cor als

4 5 consideracions de Josep Pla sobre els pobles
(http://www.nuvol.com/noticies
/5-consideracions-de-josep-pla-sobreels-pobles/)
5 El Crac. El retorn dels picarols
(http://www.nuvol.com/noticies/el-cracels-retorn-dels-picarols/)
6 Tres problemes de l’Honorable Conseller Santi
Vila (http://www.nuvol.com/opinio/tresproblemes-de-lhonorable-conseller-santi-vila/)
7 Els deu errors més freqüents en català
(http://www.nuvol.com/noticies/deu-errorsfrequents-en-catala/)
8 La revolució de Carme Fenoll
(http://www.nuvol.com/opinio/la-revoluciode-carme-fenoll/)
9 El llegat de Carme Fenoll
(http://www.nuvol.com/opinio/el-llegatde-carme-fenoll/)
10 Un niu buit, ple de tòpics
(http://www.nuvol.com/critica/un-niubuit-ple-de-topics/)

lectors. No endebades, el pilar temàtic amorós s’engruna en fragments i
versos en què el desig, la luxúria i la passió es manifesten amb tota la
seva càrrega emotiva i simbòlica, a vegades de manera colpidora, quasi
sempre vibrant. La selecció de peces que ha fet l’Editorial Barcino és
especialment representativa d’aquesta expressió de sentiments i
sensacions, en les quals solen aparèixer el poeta rival –generalment un

vespa.com)
(http://www.via-

home atractiu– i la dama misteriosa i distant que tots dos estimen.
Amb aquest llibre, l’editorial inaugura una nova col·lecció: la
Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana.
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Sigues el primer dels teus amics a indicar que
t'agrada

Magí Morera i Galícia, traductor

Magí Morera i Galícia (https://ca.wikipedia.org/wiki/Mag
%C3%AD_Morera_i_Gal%C3%ADcia) (Lleida, 1853-1927) era poeta,
tal com recorda Dídac Pujol en l’estudi introductori de la Selecta, però
també fou “el primer traductor d’una part substancial dels sonets de
Shakespeare” al català després de dues escadusseres adaptacions de
Ramon Font (un sonet, 1903) i Carles Riba (cinc sonets, 1909).
Morera, en canvi, “en va traduir gairebé la meitat” (des del 1912), i la
seva influència va perdurar al llarg dels anys fins als nostres dies.
Traductors contemporanis de l’obra poètica de Shakespeare com
Carme Montoriol, Joan Triadú o Txema Martínez l’han feta
palesa. Per a Salvador Oliva, que ha traduït tots els sonets de
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Ahir es va presentar la 28a edició de La
Mostra d'Igualada. Teatre per a totes les
edats, des dels més petits als més grans,
des dels que amb prou feines caminen
als adolescents més ganàpies. I sense
cap mena de por de tractar alguns dels
temes considerats "tabú" de la nostra
societat.
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Shakespeare al català, la traducció de Magí Morera va ser molt
important en el seu moment. “Traduir Shakespeare, per a qualsevol
literatura, és molt important, perquè significa acostar-se al centre del
cànon”. Oliva manifesta, però, que “la llengua catalana ha canviat molt
des que Morera va traduir Venus i Adonis i els Sonets. No puc dir que
hagin estat un model per a mi a l’hora d’abordar la traducció d’aquestes
obres”.
“Malgrat haver quedat un xic envellides pel pas del temps”, les
traduccions de Morera i Galícia “tenen la gran virtut de ser (i sonar)
poètiques”, subratlla Pujol, secundant l’opinió de Miquel Desclot, que
considera que són les més poètiques que tenim en català. “Algun dia
caldrà reconèixer a les seves traduccions shakespearianes […] el mèrit
d’haver establert molt honorablement el gènere de la traducció literària
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a la Catalunya moderna”, al costat de les “goetheanes de Maragall”.
Només per això, i pel valor de la perdurabilitat del seu llegat, ja podem
aplaudir la proposta de Barcino, una altra de les moltes novetats
editorials que podreu descobrir a la Setmana del Llibre en Català.
Juntament amb els citats Dídac Pujol i Marta Angelat, la presentació del
llibre comptarà amb la presència de la directora de la Fundació Carulla,
Marta Esteve, i del coordinador de la col·lecció Biblioteca Històrica de
la Traducció Catalana (http://www.editorialbarcino.cat/index.php
/colleccions-barcino/biblioteca-historica-de-la-traducciocatalana.html?descrip=false), Enric Gallén (UPF). L’acte, “un tast dels
sonets de Shakespeare més bells”, té lloc aquest dijous 8 de setembre
a les 8 del vespre a l’avinguda de la Catedral. I ara nosaltres que amb
els ulls fruïm, de llengua per l’elogi no en tenim.
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2 Comentaris
1.

Portet el 8 setembre 2016 a les 16:36 (http://www.nuvol.com/noticies
/llegeix-be-co-que-amor-tha-escrit-callant/#comment-1075673) ha dit:

com sempre: molt bé! i gràcies.
Shakespeare i Cervantes (que, entre altres coïncidències!, s’han mort el
mateix dia: el diumenge 23 d’abril de 1616)
M’agradaria que s’insisti’s més sobre RAMON LLULL
Respon (http://www.nuvol.com/noticies/llegeix-be-co-que-amor-tha-escrit-callant
/?replytocom=1075673#respond)
2.

Josep Josep Minguell Ribes el 8 setembre 2016 a les 17:12
(http://www.nuvol.com/noticies/llegeix-be-co-que-amor-tha-escritcallant/#comment-1075674) ha dit:

Molt bo l’article sobre els Sonets i la traducció de Magí Morera, absolutament
d’acord en tot ecxepte pel que fa referència a la traducció complerta dels
sonets. Salvador Oliva no és l’únic que els ha traduït tots; Gerard Vergés
també ho va fer de forma excel·lent, i crec que també Txema Martínez, però
no n’estic del tot segur.
Respon (http://www.nuvol.com/noticies/llegeix-be-co-que-amor-tha-escrit-callant
/?replytocom=1075674#respond)
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Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana, una iniciativa amb participació del Grup de Recerca TRILCAT

Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana, una iniciativa amb
participació del Grup de Recerca TRILCAT
Selecta de sonets de Shakespeare. Líriques de Shakespeare, traduïda pel poeta
lleidatà Magí Morera i Galícia (1853-1927), és el primer volum de la col·lecció i inclou
un estudi introductori a càrrec de Dídac Pujol, professor del Departament de
Traducció i Ciències del Llenguatge.
0

16.09.2016

Coincidint amb l’any en que es commemora el 400 aniversari de la mort de William Shakespeare, s’enceta amb
aquest escriptor una col·lecció de traduccions històriques al català, la Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana (BHTC).
És una iniciativa conjunta d’Editorial Barcino, la Càtedra Màrius Torres (http://www.catedramariustorres.udl.cat
/index.php) de la Universitat de Lleida, el Grup TRILCAT (http://trilcat.upf.edu/) de la Universitat Pompeu Fabra i
la Fundació Carulla (http://www.fundaciolluiscarulla.com/cat/index.cfm), amb la col·laboració de la Biblioteca de Catalunya
(http://www.bnc.cat/). https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Selecta de sonets de Shakespeare. Líriques de Shakespeare
(http://www.editorialbarcino.cat/index.php/selecta-de-sonets-de-shakespeare-liriquesde-shakespeare.html), es tracta d’una reedició facsímil de dos llibres publicats per Magí
Morera el 1913 i el 1922, que comprenen un total de 69 sonets. La de Morera és la
primera traducció al català dels sonets de l'escriptor anglès, si exceptuem la d’un sonet
traduït per Ramon Font i Presas el 1903. Morera va traduir 69 dels 154 sonets de
Shakespeare. En la seqüència de sonets del poeta anglès hi apareix un triangle amorós
format pel jo líric (potser el propi Shakespeare), un home jove i una dama misteriosa i
distant. Els 126 primers sonets estan dedicats al noi jove, mentre que la dama bruna és la
destinatària dels 28 restants. L’edició publicada per Barcino va precedida d’un extens
estudi introductori sobre els sonets i la seva traducció, a càrrec de Dídac Pujol
(http://trilcat.upf.edu/membres/didac-pujol/), traductor i professor del Departament de
Traducció i Ciències del Llenguatge (https://www.upf.edu/dtcl/) i membre del Grup
d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT).
Dídac Pujol és llicenciat i doctor en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de
Barcelona i professor de traducció anglès-català a la Facultat de Traducció i Interpretació
de la Universitat Pompeu Fabra des de 1995. Ha estat professor a la universitat escocesa
d’Aberdeen (1992-1994) i a la Universitat de Vic (1994-1997). És traductor literari i lexicògraf; entre les seves traduccions
destaquen el poemari La linterna del espino (1992) del Premi Nobel de Literatura Seamus Heaney i el volum Cartes.
Antologia (2013) de James Joyce.
Fruit de la col·laboració de dos grups de recerca
La nova col·lecció ha estat possible gràcies a la confluència dels projectes Atles (Grup TRILCAT (http://trilcat.upf.edu/)
de la UPF), que coordina el professor Enric Gallen (http://trilcat.upf.edu/membres/enric-gallen/), catedràtic de Literatura
catalana i Història de les Traduccions al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, i Torsimany
(Càtedra Màrius Torres de la UdL) que coordina el professor Joan Ramon Veny, filòleg i catedràtic d’Escola Universitària,
dues plataformes virtuals en construcció dedicades a la difusió de les traduccions de la literatura universal a la catalana i
de la literatura catalana a altres llengües del segle XIX ençà. La creació de la BHTC és el primer resultat de la
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col·laboració dels dos grups de recerca, amb el suport econòmic de la Fundació
Carulla. En el cas d'aquest primer volum, s'ha comptat també amb la col·laboració de
l'Institut d'Estudis Ilerdencs, tot aprofitant la condició lleidatana de Magí Morera i Galícia.
La col·lecció BHTC, amb segell de l'editorial Barcino, neix amb la voluntat de reproduir en
format facsímil les traduccions històriques de títols de referència de la literatura universal,
especialment remarcables per la seva qualitat literària i publicades durant la primera
meitat del segle XX, acompanyades d'un estudi d'un especialista en la temàtica
tractada. El volum següent que veurà la llum serà la traducció d'Antígona i Electra de
Sòfocles realitzada del poeta Carles Riba (1893-1959), publicada el 1920 per l’Editorial
Catalana.
Obra de referència:
Selecta de sonets de Shakespeare. Líriques de Shakespeare (2016), Barcelona, Editorial
Barcino, col·lecció Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana, volum 1. ISBN:
978-84-7226-801-2.
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