
La vida nova

Biblioteca_Historica_DANTE_MONTOLIU_Interior.indd 3

20/1/21 8:37

Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana
Volum 6

Consell d’edició de la col·lecció:
Denise Boyer (La Sorbonne - Université de Paris IV), Helena Buffery (University
College Cork), Roger Friedlein (Ruhr-Universität Bochum), Enric Gallén, coordinador
(Universitat Pompeu Fabra), Jaume Pòrtulas (Universitat de Barcelona), Patrizio
Rigobon (Università Ca’ Foscari Venezia), Joan Santanach, coordinador (Universitat
de Barcelona), i Joan Ramon Veny-Mesquida, coordinador (Universitat de Lleida).

La Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana és una iniciativa de

Amb la col·laboració de

Biblioteca_Historica_DANTE_MONTOLIU_Interior.indd 4

20/1/21 8:37


DANTE ALIGHIERI

LA VIDA NOVA

Traducció de Manuel de Montoliu

Estudi introductori
Francesco Ardolino

Editorial Barcino
2021

Biblioteca_Historica_DANTE_MONTOLIU_Interior.indd 5

20/1/21 8:37

Aquest volum ha estat elaborat en el marc del projecte FFI2014-54915-P, finançat
pel Ministerio de Economía y Competitividad, i també en el dels Grups de Recerca
d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana (2017 SGR 224) i Identitats
en la Literatura Catalana (2017 SGR 599), consolidats, de l’AGAUR de la Generalitat
de Catalunya.

Aquest volum es publica en ocasió de la celebració del 7è centenari de la mort de
Dante (1321-2021).
Il presente volume viene pubblicato in occasione della celebrazione del 7º centenario della
morte di Dante (1321-2021).

Primera edició: març de 2021
© de l’estudi introductori, Francesco Ardolino
© de la traducció, hereus de Manuel de Montoliu
Reservats tots els drets d’aquesta edició:
Editorial Barcino, S.A.
Via Augusta, 252-260, 5è
08017 Barcelona
www.editorialbarcino.cat
DL B 1392-2021
ISBN: 978-84-7226-862-3
Edició núm.: 870
Disseny de la coberta: Claudi Usandizaga
Disseny de l’interior i maquetació: El Calaix
Fotocomposició i impressió: Fotoletra, S. A.

Biblioteca_Historica_DANTE_MONTOLIU_Interior.indd 6

20/1/21 8:37

TAULA

Figuracions beatífiques en el Modernisme,
de Francesco Ardolino
9
1. Manuel de Montoliu, debutant
11
2. Una Beatriu per a Joan Maragall
13
3. Constructing Beatrice16
4. Necessitat i voluptuositat de les traduccions
20
5. Una Beatriu per a Manuel de Montoliu
23
6. El text i les seves variants
27
Bibliografia35
Dante, La vida nova. Facsímil41

Biblioteca_Historica_DANTE_MONTOLIU_Interior.indd 7

20/1/21 8:37

1. Manuel de Montoliu, debutant1
En una anònima indicació bibliogràfica inserida a l’última plana de
Catalunya s’anuncia que:
Nostres llegidors ja coneixen fragments de l’hermosa traducció qu’en Manel
de Montoliu ha fet de La Vida Nova. Catalunya n’insertá escullidas primicias. La coralíssima felicitació qu’alashoras duguérem al amich Manel de
Montoliu, la refermém avuy ab més entussiasme; ha sortit triomfant de sa
dificultosa tasca y las lletras catalanas n’hi han de estar forsa agrahidas. D’altra banda, ningú com en Manel de Montoliu era tan adeqüat per semblant
empresa, qu’esperém que será la porta d’una traducció de la Divina Comedia (Llibres 1903: 192).

Érem a final d’agost i la publicació de La Vida Nova en català anava
superant les expectatives; fet i fet, es tractava de la primera versió
íntegra que respectava formalment, si bé amb comptades excepcions, el prosimetrum original de l’italià en una llengua ibèrica: hauria
estat gairebé impossible no fer-ne una comparació ditiràmbica amb
la traducció de la Divina Comèdia d’Andreu Febrer. Un mes i mig
abans, a la mateixa revista, però en aquest cas directament en obertura, Carner dedicava paraules de lloança a Montoliu pel seu segon
volum de poesia, Llibre d’amor, «ab lemas del Dant y el Petrarca!»
(1903: I); transcrivia un parell de composicions del llibre i tancava,
sorneguerament, amb una propaganda subliminal: «Qui aixís parla, es digne de traduir al Dant. Y aqueix es l’elogi mes gran que s’pot
1
Aquest treball s’emmarca dins el projecte de recerca «La literatura de segundo grado:
las relaciones hipertextuales en la literatura catalana desde el “Modernismo” hasta 1939»
(FFI2017-86542-P).
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fer d’en Montoliu» (1903: II). El 1903 esdevé, així, l’any de la projecció
del jove escriptor dins la societat cultural, tot i que, a la segona meitat del
segle, les celebracions oficials i les memòries personals se centrarien en la
figura de l’erudit i relegarien a l’oblit l’ofici de poeta. I així marcarien, com
a primera data significativa, el 1908, quan Montoliu, amb Antoni Griera i
Pere Barnils, obté una beca per estudiar Filologia Romànica a Halle an der
Saale. Ara bé, el que al mateix autor li resulta impossible oblidar són les
vetllades que, amb Francesc Galí i Joan Llongueras, feien al taller d’Alexandre de Riquer llegint cants de la Divina Comèdia:
Aquellas reuniones fueron el primer aglutinante del culto que, entre nuestras minorías selectas, cuajó rápidamente, al gran poeta y sublime poema. Al cabo de un año
salía publicada la traducción catalana, en prosa y verso, de la Vita nuova, elaborada
por mi al conjuro del ábside de la catedral sumergida en el hechizo del plenilunio.
Fué mi primer libro (Montoliu 1958: 207).

En fi, el que en ple franquisme Montoliu anomena «el triumvirado» eren,
molt temps enrere, les «tres àguiles daurades / de lliure vol», en l’automitificació de grup que n’havia fet a l’«Himne» publicat a Primeres poesies
(1902). I, del carrer de les Trompetes, on s’havien establert, els tres amics
solien fer cap al carrer de la Freneria, on treballava Riquer, el qual
«nos habló de Ruskin, de Dante Gabriel Rossetti, de Burne-Jones y de los
demás prerafaelistas» (Llongueras 1944: 157). Mentrestant, Montoliu
traduïa la Vita Nuova i «nos la leía a fragmentos» (1944: 161). Potser la
imatge és banal, però és evident que aquestes recitacions devien tenir també un valor performatiu respecte al resultat de la versió catalana, és a dir,
que esdevenien una part del procés de correcció i d’esmena del text. Fos
com fos, a la introducció del llibre, Montoliu subratlla dues qüestions
candents. Una és la reivindicació del filtre de purificació lingüística pel
qual ha fet passar la seva proposta. Per fer-ne un encomi desmesurat, serà
suficient observar que «al travers d’aquesta traducció un hom sent rajar-hi
fresca i pura la dèu dantesca, singularment en els sonets, cançons i ballades, on ja no sembla possible mellor adaptació»; això sí, per combatre la
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suspicàcia del calc, serà bo afegir-hi que «el lector pensa que per alguna o
altra cosa l toscà i el català són les llengues romàniques que menys han variat en el transcurs de la llur existencia literaria» (Butlletí bibliogràfic
1903: 236). La segona qüestió té a veure amb la interpretació de l’obra;
més específicament, amb la simbologia aplicada a la «gloriosa dona» del
pensament de Dant. Tanmateix, aquí caldrà obrir el camp visual, perquè
l’exegesi de la Vita Nuova entre siècles se solapa amb les tendències artístiques i ideològiques del període. Per això, val la pena fer una marrada abans
d’analitzar les posicions que assumeix Manuel de Montoliu, i les seves
mutacions al llarg del temps.

2. Una Beatriu per a Joan Maragall
Què pretenia assenyalar Joan Maragall en invocar el nom de Beatriu, el
primer de gener de 1906, a les planes del Diario de Barcelona? Un principi
de regeneració cultural, o ideològica, o política, o tot junt? L’article, escrit
en castellà, reprodueix l’íncipit de La Vida Nova i obre un joc de paraules
amb el refranyer que no sembla exempt d’una doble lectura:
Cuando digamos «año nuevo, vida nueva» no hemos de pensar solo, ni siquiera
pensar con preferencia, en aquellas de nuestras habituales condiciones de vida que
nos propongamos mudar, sino también y muy principalmente en aquella nueva
vida que nos puede venir, en aquella Beatriz que nos puede aparecer dentro del año
que empieza. ¿Y querríamos que encontrase nuestro corazón dormido, nuestros ojos
turbios, nuestra naturaleza viciada? ¡Oh!, no poder entonces sentir la belleza de
Beatriz, no poder mirarla claramente, no poder amarla! No seríamos hombres entonces, no mereceríamos este nombre, y la tierra podría muy bien pasarse de nosotros (Maragall 1906a: 8).

Rectifiquem: l’ambigüitat del text és total, però, com que no tenim a
l’abast més informació positiva per desxifrar-ne les intencions, tampoc no
podrem bastir-hi cap hipòtesi fonamentada. Que Beatriu representi la figura al·legòrica d’una Catalunya independent és possible, tot i que no
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gaire probable: Maragall ja havia deixat darrere seu una estela de declara
cions que contradeien el seu passat separatista. O, com a mínim, aquella
proclamació d’autodeterminació cultural que, una desena d’anys enrere,
havia formulat en un escrit que, tanmateix, no va treure mai del calaix: «el
dia que la nostra independència intel·lectual siga complerta, lo demés seria lo de menos, i Catalunya formarà part d’Europa» (Maragall 1897: 6).
Són espurnes independentistes que de tant en tant tornem a trobar dins la
seva producció periodística. Per exemple, pocs mesos després del text beatrícic, com qui no vol la cosa, afirmarà que «ha llegado la hora que Catalunya ponga en el aire peninsular este ideal que llame á sí todas las libertades
ibéricas agrupadas según sus modalidades en que naturalmente se hayan
manifestado o vayan manifestándose» (Maragall 1906b: 369). Si més no,
sembla contribuir voluntàriament a embolicar encara més la troca.
En una interpretació que fou innovadora, però que ara hauria de passar pel filtre d’una nova actualització, hom va notar que «Maragall veurà
en l’iberisme realment l’ideal catalanista per excel·lència, i el mantindrà
ben viu en la seva obra fins al moment de la seva mort» (Martínez-Gil
1997: 211-212). D’altra banda, si «no formulà el seu iberisme tot d’una» i
si «en la seva obra podem rastrejar plantejaments, idees o fins i tot intuï
cions que el formulen parcialment» (1997: 212), és també perquè les
tessel·les del mosaic que Martínez-Gil pretén reconstruir no arriben a encastar-s’hi del tot. El discurs de Maragall no és linealment progressiu:
l’autor recupera constantment velles observacions per posar-les al dia, la
redacció d’alguns textos no sempre coincideix amb la data de publicació i,
a més a més, l’empenta cap a un individualisme que adquireix progressivament més força —i que es fa del tot explícit durant els seus darrers dos
anys de vida— el porta a reflexions que sovint estan a punt de passar de
l’àmbit de l’inductivisme metodològic a l’activisme polític —o, més ben
dit, a la negació d’una participació en la res publica i les seves circumstàn
cies. Només cal mirar el díptic format pels articles, publicats a distància
d’una setmana al Diario de Barcelona, «La vuelta al caos» (Maragall 1911b)
i «Preparad los caminos» (Maragall 1911c), i passejar-se per les declara
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cions epistolars del període, entre les quals ressalta la carta al Dr. Josep
Dachs del 18 d’octubre del mateix any: «Jo que m’he anat tornant molt
escèptich envers les empreses de reforma social [...] estich del tot convençut de que en el nostre poble —y en tots— cal començar per la reforma
individual» (Maragall 1911e: 1-2). És una actitud que Maragall havia manifestat ja l’any 1905, quan va expressar a Prat de la Riba el gran rifiuto
d’entrar en la vida parlamentària, però que assumeix unes formes més
concretes en la carta a Ramon Rucabado del 16 de novembre de 1910
on confessa, amb una sinceritat encomiable, que «desde fà algun temps me
trobo en un estat d’espiritual desinterès envers tot allò de que s’en sol dir la
cosa pública. Me sembla que tots els anomenats problemes socials no son
més que fantasmes que s’esvahirien ab sols que cadascú se esforcés en aixecar la propia individualitat en el sentit de la propia naturalesa» (Maragall
1910: 1).
Doncs bé, tornem a aquella dona símbol que, després d’haver estat
exaltada amb un conat de nietzscheanisme, recau, mitjançant una orgia
anafòrica —«¡Beatriz la que ha de darme la vida nueva! ¡Beatriz, la que
puede hacerme más que hombre! Beatriz amor, Beatriz ideal, Beatriz pureza» (Maragall 1906a)—, en un anticlímax que sembla condemnar-la a
una mera qüestió de llenguatge. En el millor dels casos, podem titllar
aquestes exclamacions de profètiques respecte a les elucubracions futures
d’un Ivon l’Escop (Fontanals 2019: 119-126), a les quals Maragall s’acomodarà plàcidament, en un primer moment. Sigui com sigui, el cicle
simbòlic es tanca amb una altra «Beatriz» dimidiata —desferra d’un androgin platònic després del tall— i representació de la inspiració que cada
poeta anhela: «pobre mujer, que nunca sabes bien lo que eres, hasta saber
cómo eres amada» (Maragall 1911d: 9888). Evidentment, la metàfora s’ha
fet massa llarga, i el poeta la clou amb un apòstrofe més aviat terrenal, per
no dir boccaccià: «Pero sabedlo para consuelo en vuestra soledad, mujeres
que estais solas; para luz en vuestras tinieblas, mujeres que estais á obscuras; sabed que en cada una de vosotras puede estar aquella Beatriz que abre
las puertas del Paraíso» (1911d: 9888).
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