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Les traduccions castellanes constitueixen, aproximadament, la meitat de les edi- 
cions que s'han fet en les diverses llengües a les quals ha estat traslladat el poeta de 
Folgueroles. Fins i tot, algunes de les obres de Verdaguer van circular, en vida seva, 
nomCs en versions bilingües, com 6s el cas de L'Atlhntida o de Lo somni de sant 
Joan, cosa que explica en part la notable difusió hispbica que van tenir. Aquestes tra- 
duccions, juntament amb les franceses, són tambC a la base de les versions que es van 
fer en la resta de llengiies, atbs el poc nivell de catalh que tenien la majoria de tra- 
ductors verdaguerians. 

En la nostra comunicació ens proposem: a )  fer un repk, necessariament suma- 
ri, al conjunt d'aquestes traduccions, corregint alhora algunes de les referbncies que 
surten en els repertoris bibliogrhfics sobre Verdaguer, i b) fer una primera aproxi- 
maci6 a I'única autotraducció castellana de Verdaguer, la del llibre Lo somni de sant 
Joan, que té un especial interb traductogrhfic. 

Les traduccions de L'Atldntida 

L'Atliuztida va ser traduida de manera immediata al castellh per I'escriptor bilingüe 
Melcior de Palau (1843-1910), mataroní resident a Madrid, on exercia de catedratic 
de 1'Escuela de Ingenieros. Es tracta de la traducció considerada cccanbnica i ofi- 
c i a l ~  pel fet que Verdaguer mateix va col.laborar amb Palau amb suggeriments i 
aclariments, i tambC perqub el poeta la va incloure com a acompanyant de la pri- 
mera edició definitiva del poema (1878).' Aquesta traducció, subvencionada per la 
Diputació de Barcelona: va ser criticada amb duresa pel reputat crític Manuel de 

1. L'edició anterior, nomes amb el text catall, havia aparegut dins el volum Jochs Flo- 
rals de Barcelona. Any X IX  de llur restauració (Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 
1877), 125-229, d'on la reproduí, sense autorització, L'Aureneta, de Buenos Aires. Sobre les 
edicions d'aquesta epopeia, veg. Pere FAR&S, (<Estudi preliminarn a Jacint VERDAGUER, 
L'Atlfntida (Vic: Eumo Editorial / Societat Verdaguer, 2002), 77-81. Farrés aclareix que 
les edicions de 1897 i 1902 que, respectivament, consten en els volums i en els repertoris bi- 
bliogdfics com a setena i vuitena aedicionsn, reben aquesta numeracid perqui!. Verdaguer va 
comptar-hi com a anteriors, a més de la dels Jocs Florals i les de 1878 i 1886, la de Buenos 
Aires, la que és acompanyada de la traducció francesa en prosa d' Albert Savine (Paris: U- 
opold Cerf, 1884) i la que conti la traducció francesa en vers de Justí Pepratx ( P A :  Hachette, 
1887). 

2. Veg. els detalls i les circumsthncies a Epistolari de Jacint Verdaguer, I1 (Barcelona: 
Barcino, 1967). 32-35. 



la Revilla pel fet que no era una autkntica versió literi~ria.~ Realment, com diu el 
mateix Palau, es tracta més d'ccuna pauta, que de una traducciónn, ja que és una 
transliteració en prosa (amb dos fragments en vers: uns fragments del cant VI, ctHes- 
peris),, i el <<Somni d'Isabeb a la Conclusió) que pressuposa I'original catalh al cos- 
tat, sense el qual la lectura resulta forga difícil. S'ha de remarcar, d'altra banda, que 
les abundoses notes verdaguerianes al text de I'epopeia no van ser tradu'ides, curio- 
sament, fins a la novena edició (1905). El 1907 es va editar per primera vegada a 
Madrid (Editorial Ibero-Americana), en versió només castellana, i el 1943 es va im- 
primir també amb la traducció sola a Buenos Aires (Ed. Tor). La versió de Palau fou 
utilitzada també en I'edició poliglota de 1929 (al costat de versions al francks, a I'i- 
talii, a l'occith, al portuguks i al Ilati). I, encara, en l'edició bilingüe de 1878, s'ha re- 
editat a Barcelona el 1995 (per uns desconeguts <<Editors, SA,), segurament per 
aprofitar el ressb del 1508 aniversari del naixement del poeta. Es tracta d'una pu- 
blicació adre~ada a un hipotktic ccgran públicon (coberta cridanera, forga il.lustracions 
interiors, preu barat), que no fa gaire favor a Verdaguer en utilitzar un text amb gra- 
fia arcaica i que no és el definitiu, i, a més, una versió castellana que avui només 
pot tenir interks per als especialistes. 

En paral.le1 a la versió de Palau, el 1878 es va publicar a Barcelona una tra- 
ducció en vers, reeditada en aquest mateix any, deguda a I'advocat i polític Josep 
Maria Despujol i de Dusay (?-1880). Basada en I'edició no definitiva del poema de 
1877, se l'ha de qualificar de <<pirata>>, ja que no va comptar amb el permís de Ver- 
daguer, que la va desautoritzar. La crítica, a més, la va valorar molt negativament. Joan 
Sardh, per exemple, considerava que la ccnovicia pluma de Despujol>> havia donat 
una versió cccon más buena voluntad que é ~ i t o > > . ~  

La tercera traducció castellana de l'epopeia atlintica la va dur a terme el crític, 
historiador i professor granadí Francisco Díaz Carmona (1 854- 1916). Realitzada en 
vers, va sortir primer per entregues a la revista madrilenya La Ciencia Cristiana 
(1883) i poc després en format de llibre (Madrid: Gutemberg, 1884). La feina de 
traducci6, que va durar uns quants anys, va acompanyada &un interessant estudi li- 
terari de L'Atlbntida. Verdaguer, que va mantenir un llarg carteig amb Díaz Carmo- 
na, va aprovar-ne la versió i la va elogiar de manera fervorosa (carta del 27-X-1883). 
I, tanmateix, la traducci6 del granadi no esta exempta de diversos problemes que 
posen en qüestió greument el resultat. Així, el metre original, I'alexandrí, és substi- 
tui't per una gran varietat de metres castellans, cosa que, com ha observat Ricard 
Torrents, adesnaturaliza el poema hasta tal punto que el resultado es otro poema y no 
el que compuso Verdaguern. A més, continua dient Torrents, aDíaz Carmona incur- 
re en omisiones, incluso de estrofas enteras, en reducciones y ampliaciones que com- 
prometen severamente el texto  original^.^ 

3. Veg. Pere F A R R ~ S  i Ramon PINYOL, aL"'Essai sur L'Atlantide" de Josep Tolrh de Bor- 
das i altres crítiques coethniesn, Atluari Verdaguer 1989, 217-218. Sobre les traduccions de 
L'Atldntida, veg. Pere FAR&, op. cit. en la n. 1.67-72, i Manuel LIANAS i Ramon PINYOL, <<Les 
traduccions no castellanes de Verdaguer, Oller i Guimerh fins a 1939~.  Revue d'Etudes Cata- 
lanes (Universitat de Montpeller) (en premsa). 

4. Veg. op. cit. en la n. 2, 58-60. 
5. <<IntroducciBa a J. VERMGUER, La Atldntida, Barcelona: Planeta, 1992, p. XLV. 



La quarta i darrera traducció publicada, deguda a l'advocat i escriptor valencia 
resident a Barcelona Joan Ots i Lleó (1896-1937) és, sens dubte, la millor. Torrents, 
que la va reeditar el 1992, la considera <<moderna, rigurosa, incluso inspirada y aún 
hoy válida~. Feta a partir de la darrera versió controlada pel poeta (1886), el tra- 
ductor s'hi es for~a  per mantenir en castell2 les característiques mktriques verda- 
guerianes, cosa que sol aconseguir amb originalitat. Va apakixer el 1930 a Barcelona, 
publicada per 1'Editorial Tasso, amb un prbleg de Joaquín Montaner y Castaño, una 
nota del traductor mateix i una dedicatbria a Francesc Cambó, de qui diu que en- 
carna <cel ideal de la uni6n de todos 10s pueblos iberos,, una uni6 que ccsegún narra 
Mosén Cinto el eterno, en su magna epopeya, ya cristalizó miles años ha, por el es- 
fuerzo de Hércules después del hundimiento de la Atlántida~. 

A banda d'aquestes traduccions, només tenim notícia d'una adaptació en prosa, 
adre~ada a un públic infantil, de José Miguel Velloso, editada a Madrid per I'edito- 
rial Aguilar el 1962. De la traducció en prosa d'un tal Josep Manjarrés, que Lluís 
Guarner dóna en la seva <<Bibliografia general de Jacint Verdaguer,) com a publica- 
da a Barcelona, sense data, hem de dir que no n'hem trobat cap rastre en les biblio- 
teques catalanes. 

Les obres de I'spoca de maduresa 

Després de l'kxit de L'Atl&ntida Verdaguer va canviar de registre i va donar a 
conkixer, dos anys més tard, una obra important de poesia religiosa, Idil.lis i cants mis- 
tics. Menéndez Pelayo, en una carta al poeta del 2 de juliol d'aquell any 18'79, escrivia 
amb entusiasme sobre el nou llibre que ctcon decir que le prefiero a La Atlántida, 
est6 dicho todo,,, per acabar assegurant-li que ctle tengo por el primer0 de 10s ac- 
tuales poetas de nuestra Penín~ulsu,.~ El volum, que porta prbleg de Manuel Milh i Fon- 
tanals, va ser traduit en poc temps per Josep Maria Carulla, publicista igualadí que 
residia a Madrid, on dirigia la revista catblica La Civilización. Carulla, que va realitzar 
la feina en tres mesos, va editar la traducció aquell mateix 1879 (Madrid: Imprenta 
de Antonio Pérez Dubrull). El treball precipitat i la poca habilitat de Carulla va pro- 
vocar judicis crítics molt severs de la premsa madrilenya. Així, el peribdic La Fe 
afirmava que, al costat de poesies que conservaven les belleses de I'original, unes al- 
tres resultaven udeslucidas, por ser 10s versos duros o mal acentuados, que producen 
muy desagradable efecto al oído del lector*. Coincidia en duresa crítica el barcelo- 
ní El Correo Catalán, que atribuia els defectes de la traducció al fet que Carulla ha- 
via intentat ccmantener los mismos metros del original,,, amb la qual cosa d'aquest ori- 
ginal tan sols se'n reconeixia la versificació, per6 no els continguts i els valors poktics 
~erdaguerians.~ Molts dels poemes dels Idildis van ser molt reprodu'its per la prem- 
sa en castellh, sobretot la catblica, tant en la versi6 de Carulla com en d'altres de 
realitzades en cada ocasió per traductors poc o gens coneguts. 

L'obra va tornar a ser tradu'ida i publicada el 1908 per Francesc Badenes Dalmau, 
dins la ccColecci6n de las Obras de Mossen Jacinto Verdaguer con sus versiones cas- 

6. Op. cit. en la n. 2, 175. 
7. Op. cil. en la n. 2, 174. 



tellanass, un projecte del qual només van sortir alguns volums i que editava la Lli- 
breria Científico-Literaria de Josep Agustí. Encara va ser novament tradui'da pel va- 
lencih Lluís Guarner en una extensa selecció, publicada en versió bilingüe per I'e- 
ditorial Anaya a Salamanca I'any 1965. Poc temps després, el 1970, J. F. Vidal Jové 
en va publicar una nova versió en vers, completa, dins el volum Poesia mística (Bar- 
celona: Ediciones Zeus), que conté també composicions de sant Joan de la Creu i de 
santa Teresa de Jesús. 

Dels dos següents llibres verdaguerians, Cancons de Montserrat i Llegenda de 
Montserrat, ambdós de 1880, només aquest darrer va ser passat al castelli. I ho va ser 
per Josep Maria Carulla, el ja conegut, i bescantat, traductor dels IdilJis, que va ser- 
vir-se del mateix editor madrileny, Antonio Pérez Dubrull. Carulla va publicar primer 
els cants 11,111, IV, VI, VII, X i XII a la revista que dirigia a Madrid, La Civilización 
(toms 24-26, 1880), i per aixb va estampar, abusivament, la menció csegunda ediciónn 
en el volum amb l'obra sencera aparegut el 1881. 

Tampoc no va traduir-se el següent llibre del poeta catals, Caritat (1885), col.lec- 
ció de poesies disperses o inbdites que Verdaguer va estampar a benefici dels dam- 
nificats pels terratrhmols de Granada i Múrcia d'aquell any. 

Poc temps desprks va publicar la seva altra gran epopeia, Canigó (va sortir a fi- 
nals de 1885, amb la data de 1886). L'escriptor valencii Constantí Llombart va de- 
manar de seguida l'autorització de Verdaguer per passar el poema al castellh. Tot i 
que hi va treballar durant molts anys, el llibre, que havia de portar un prbleg de Te- 
odor Llorente, ha restat inbdita. Llombart, que va comptar amb I'aprovació de Ver- 
daguer a la traducció, només en va publicar alguns cants a la premsa valenciana 
del moment. 

La revista barcelonina Ln Hormiga de Oro va donar l'any 1886 una adaptació 
en prosa -no es pot qualificar prbpiament de traducció- de Ccznigó, deguda a 
J. Nogués i Taulet, que segons anota Lluís Guarner en la seva <<Bibliografia gene- 
ral de Jacint Verdaguerw va ser reproduida pel peribdic de Bogoth El Correo de 
las  aldea^.^ 

La primera traducció prbpiament dita i completa de l'epopeia canigonenca 
6s deguda a l'escritor i historiador toledh Jerónimo López de Ayala y Aivarez de 
Toledo, comte de Cedillo i vescomte de Palazuelos. El llibre, editat a Madrid (Im- 
prenta de Fortanet, 1898), en una edició luxosa, conté dotze Ihmines fora de text 
i diversos dibuixos intercalats, així com una coberta modernista dibuixada per 
Arija. La versió del comte de Cedillo és en vers i en prosa alternativament; porta 
un prbleg del traductor i dues cartes, a mode de prefaci (de Menéndez Pelayo a Ver- 
daguer, del 25-1-1886, i de Verdaguer al traductor, d'octubre de 1897), una nota- 
ble col.lecci6 de notes al text i tres apbndixs: <<Una excursión al Canigó y a 10s va- 
lles del Conflent,, <<Traducciones del poema,, i <<Bibliografia rosellonesan. La 
premsa va acollir, en general, les versions de López de Ayala de forma elogiosa. 
Cal fer notar, de tota manera, que el setmanari La Creu del Montseny, que dirigia 
Verdaguer, en el número del 3 de desembre de 1898, en una critica anbnima, d'un 
to globalment laudatori, considera negativament la traducció del darrer cant, cosa 

8. No hem pogut trobar aquesta publicaci6 a Catalunya. 



que I'articulista no s'esth de justificar per ra6 de les dificultats mbtriques i con- 
ceptuals de I'original. I 

Moltes dbcades més tard, va tomar a ser traduit al castellk el 1967, per ]'Editorial 
Vasco-Americana, en una adaptaci6 en prosa, anbnima, per a infants; el 1981, a 
Valbncia, per I'Editorial Prometeo, a chrrec de José Puchades Segarra; i, finalment, 
el 1988, en vers per Maria Parés Grahit, amb un prbleg de Maria ~ n ~ e l s  Anglada, dins 
la col.lecci6 <<Biblioteca de Cultura Catalaniu,, que editaven conjuntament Alianza Edi- 
torial i Enciclopbdia Catalana. 

El 1887 es va publicar el primer volum de prosa, Excursions i viatges, que no va 
ser traduit. Aquest mateix any Verdaguer donava a conbixer la versi6 definitiva de Lo 
somni de sant Joan, una obra que, en una primera versió molt diferent, havia apare- 
gut en un volum d'un certamen literari. Editada en versi6 bilingüe cataih-castellh, es 
tracta de I'única autotraducció coneguda d'una obra de Verdaguer, realitzada en pro- 
sa, a la qual dedicarem una atenci6 especial més endavant. El llibre, editat a Barce- 
lona per la Llibreria i Tipografia Catblica, va ser reeditat I'any següent. La tercera edi- l 
ci6, de 1899, tot i que anuncia a la coberta i a la portada que conté la traducci6 I 
castellana, només porta I'original catal2 (en una nota al final del volum es demanen 
disculpes per I'errada). Són bilingües, en canvi, les tres edicions pbstumes barcelo- 
neses de 1905 (inserida dins el volum 11 de les Obres Complertes, publicades per 
Toledano, L6pez y Cia.), 1907 i 1908 (editades ambdues en volum solt per la Llibreria 
Cientffico-Literaria de Josep Agustí, continuadora de Toledano, L6pez y Cia., que les 
designa, respectivament, com a edicions 2a i 3a dins de la ja esmentada (<ColecciÓn 
de las Obras de Mossen Jacinto Verdaguer con las versiones cast el la nas^). 

Aquesta obra, d'altra banda, va circular en castellh també en una traducció en 
vers, deguda a un seminarista sevillh, Juan F. Muñoz Pab6n, una versi6 que va te- 
nir tres edicions: una a Jerez, amb el text castellh sol (Imp. de El Guadalete, 1889), 
i dues de bilingües a Sevilla (Tip. El Obrero de Nazaret, 1890; Imp. y Lib. Sobrino 
de Izquierdo, 1927). També en vers el jesuita Joan Maria Solh va traduir més d'un 
ter$ de Lo somni en el treball ctPoetas del Corazón de JesÚsN: Mosen Jacinto Ver- 
daguen,, aparegut a La Hormiga de Oro (any V, núm. 30,30-VII-1887). L'<cbxit>> re- 
latiu d'aquesta obra, avui poc coneguda, 6s deguda sobretot al seu tema, la devoci6 
del Sagrat Cor de Jesús, al foment de la qual va dedicar aleshores un gran esfor$ 1'Es- 
g l é ~ i a . ~  

De I'autoantologia Phtria (1888), se'n van publicar moltes traduccions a la 
premsa de poemes solts, perb no es va traduir el llibre. Sí que ho fou, en canvi, I'o- 
bra apareguda l'any següent, Dietari d'un pelegría Terra Santa, el segon volum de 
prosa de I'autor. Constantí Llombart (autor, com hem vist, d'una versi6 inMita de Ca- 
nigd) en va fer una traducci6, publicada dins la <(Biblioteca Selecta, de I'editor va- 
lencih Pascual Aguilar, sense indicaci6 d'any (és, perb, de 1892), amb un lleuger 
canvi en el títol: Diario de un peregrino a Tierra Santa. Ja en el segle xx, hi va ha- 
ver una nova versi6 de Dolors Serra Bartrina (que sí que va mantenir el Dietario), pu- 
blicada a Barcelona (Editorial Atlántida, 1941, ctColecci6n Colibri,,), que conté, a més, 

9. Notem que també va ser tradu'ida al frances (1888), al txec (1893), al portugues (1907) 
i a I'alemany (1909). Sobre aquestes traduccions, veg. el treball de M. LLANAS i R.  PINYOL 
citat a la n. 3. 



les il.lustracions originals $Andreu Sol& que es van estampar en la primera edició ca- 
talana de 1889. 

Les obres de la darrera etapa i les pbstumes 

De la dotzena de llibres nous editats per I'escriptor de Folgueroles en aquest 
període, el de la seva última d&cada, la majoria no van ser tradui'ts al castell& en 
aquell moment ni ho han estat en &poques posteriors. El primer fou En defensa prb- 
pia (Barcelona: Tip. L'Aven~, 1895), que recull, com és ben sabut, les dures cartes que 
va escriure a la premsa barcelonina per denunciar el seu cas. Tradu'ides per l'advo- 
cat i polític Joan Moles, se'n van fer dues edicions seguides aquell any 1895. De 
les altres obres del període, hi ha versions castellanes de dues més. D'una banda, 
Sant Francesc (1895), que en traducció en vers del ja conegut Francesc Badenes 
Dalmau (havia traduit Idiblis i Lo somni de sant Joan) i en edició bilingüe va aparbi- 
xer dins la ja esmentada ccColecci6n de las Obras de Mossen Jacinto Verdaguer con 
las versiones cast el la nas^ (Barcelona: Llibreria Científico-Literaria de Josep Agus- 
tí, 1909). I, encara, la van tomar a traduir en versos castellans fra Juan Bta. Gómez 
i el crític Lluís Guarner el 1941 (Valbncia: Imp. To-Do, <<Biblioteca Juventud~). 

L'altra obra, el poemari Flors del Calvari ( I  896), amb prbleg, notes i traducció 
en vers de Lluís Guarner, no fou publicada fins al 1936 (Madrid, Casa Editorial Her- 
nando), per bé que a causa de la guerra sembla que I'edició fou destru'ida i que no en 
van circular més que alguns  exemplar^;'^ fou reeditada, perb, en versió bilingüe, el 
1954 (Madrid: Lib. Gral. Victoriano Suárez). 

Pel que fa a les obres pbstumes, només el volum Eucarístiques (publicat el 
1904) ha merescut una traducció castellana. La va realitzar, en vers, I'escolapi José 
Beltrán, coincidint amb el centenari del naixement del poeta (Barcelona: Ed. Vi- 
cente Ferrer, 1945). 

Les antologies 

Probablement, s'ha de considerar com la primera antologia de poemes verda- 
guerians en castell& la selecció de divuit peces que figura al volum de Benjamin 
Fernhdez Medina, Místicas. Poesías tradidcidas y originales (Montevideo: Tip. y Enc. 
<<Al Libro Inglés~, 1895), que ocupa la primera meitat del llibre. 

Perb la primera antologia prbpiament dita de Verdaguer és tardana i limitada 
temhticament: Florilegi0 de poesías religiosas (Barcelona: Eugenio Subirana, 1921). 
La versió, en vers, és de Juan Laguía Lliteras. Poc després, va aparkixer el volum Las 
mejorespoesías de Jacinto Verdaguer (Barcelona: Editorial Cervantes, [1925]), que 
ja recollia tots els registres de I'autor. Les versions pertanyen a traductors que ja 
han estat citats: F. Díaz Carmona, comte de Cedillo, J. M. Carulla, B. Fernández 

10. Segons reporta Joan Antoni M I L L ~ N  a aJacint Verdaguer en I'obra de Lluís Guar- 
nerw, comunicació recollida en el present volum. 



Medina, Francesc Badenes i Lluís Guarner. El 1927, amb motiu del cinquantenari de 
L'Atlhntida, es va publicar a Madrid el volum, amb textos bilingües, En memoria y 
honor del gran vate catalán Mosén Jacinto verdaguer.ll També el 1945, coincidint 
amb el centenari del naixement, José Maria Castro Calvo va fer una antología, titu- 
lada Jacinto Verdaguer (Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científi- 
cas), d'escas valor antolbgic. 

Tractar de les antologies en castella és, de fet, tractar del valencia Lluís Guarner 
(1902-1 986), de qui s'ocupa monograficament una comunicació de Joan Antoni Mi- 
11ón presentada en aquest mateix Col.loqui. Poeta, traductor, assagista i professor, de 
qui ja hem citat les seves versions d'ldildis i cants místics, Sant Francesc i Flors 
del Calvari, va publicar les primeres antologies verdaguerianes a final dels anys 20, 
amb unes acurades traduccions castellanes: Jacinto Verdaguer: sus mejores versos (Ma- 
drid: Gráficas Unión, [1928], col. ~ L o s  poetas,,, 18), Jacinto Verdaguer: Poesías lí- 
ricas (París: Editorial Franco-Ibero-AmericanaLibrería de la Vda. de C. Bouret, 
[1928]) i Antologia lírica de Jacinto Verdaguer (Madrid: C.I.A.P. [I9291 , <<Biblio- 
teca CervanteslSerie Espafiola>>, 48). Aquest darrer llibre, que porta un prbleg d'A- 
pel4es Mestres, fou reeditat, corregit i augmentat, per 1'Editorial Maucci de Barce- 
lona el 1930. El 1930, segons el citat Joan Antoni Millón, va donar a conP,ixer dues 
noves antologies, Poesías líricas i Poesías épicas, ambdues publicades a Madrid per 
Ediciones Fax, dins la <<Biblioteca de clásicos amenos,, (volums XXIII i XXIV, res- 
pectivament). 

Guarner encara va fer posteriorment dues noves crestomaties verdaguerianes: An- 
tologia poktica (Madrid: Aguilar, 1944; reeditada el 1960, col. c<Crisol~, 87) i Ja- 
cinto Verdaguer: antologia de su lírica (1865-1900) (Madrid: Espasa-Calpe, 1974). 
El volum Poesías escogidas (Madrid: Editorial Hernando, s. a., <<Biblioteca Univer- 
sal>>), que amb aquesta referkncia surt en la <<Bibliografia general de Jacint Verdaguem 
del mateix Guarner, i del qual no hem pogut trobar cap exemplar, sembla que no 
arriba a sortir mai, segons ens ha comunicat el professor Millón. 

L'autotraducció de Lo somni de sant Joan 

Lo sornni de sant Joan fou escrit per ser presentat al certamen poktic celebrat a 
Tarragona el 26 de juny de 1881 amb motiu dels actes del <<Nacional Homenaje de 
las Ciencias, Letras y Artes Españolas al Sacratísimo Corazón de Jesús,,. La com- 
posició hi va obtenir un premi i va aparhixer publicada dins el volum corresponent 
i en un quadern solt amb la resta de composicions premiades. Verdaguer, perb, ja va 
veure les possibilitats d'ampliació que tenia i la va refer a fons. Així, la va tomar a 
publicar en volum el 1887 (reeditat l'any següent), amb la traducció castellana feta 
per ell mateix i que li va revisar, com era habitual en les obres d'aquesta &poca, el fila- 
leg Josep Balari i Jovany. Que la traducció és de Verdaguer mateix no ofereix cap 
mena de dubte, a desgrat que la portada del llibre potser podria resultar equívoca: c<Lo 

11. L'esmenta Guarner en la seva  bibliografia general de Jacint Verdaguer), (publicada 
al final de les Obres completes de Verdaguer editades per la Selecta el 1949). per6 que, ma- 
lauradament, no hem vist, ja que no I'hem pogut localitzar en cap biblioteca catalana. 



somni de sant Joan. Llegenda del Sagrat Cor de Jesús ab la traducció castellana per 
Mossen Jacinto Verdagueru. Una nota de l'interior del llibre a propbsit d'un 
que no tradueix, ho aclareix, per si hi havia dubtes (asant Joan de la Creu,,). Sí que 
en tenia Lluís Guarner, per exemple, que en la reiteradament citada <(Bibliografia ge- 
neral de Jacint Verdaguen, diu que la traducció és ccatribui'daa al poeta. Ara coneixem, 
a més, una carta de Balari a Verdaguer on comenta algunes qüestions sobre la tra- 
ducciÓ.12 

La versió en castellh de Lo somni de sant Joan es presenta acarada al text catalh 
en línies partides de manera que reprodueixen I'estructura versificada original perb 
sense seguir ni rima ni metre. 

De la comparació de les versions catalana i espanyola de Lo Somni de sant Joan 
n'hem extret 159 adaptacions significatives, és a dir moments no exactament cor- 
responents entre l'original i la traducció, i volem en aquesta comunicació presentar 
algunes idees que ja se'n poden extreure, a I'espera d'ulteriors estudis que les con- 
firmin. Haurh de ser, per raons bbvies de temps, una relació sumhria dels fenbmens 
que s'hi observen perb que considerem ja prou indicativa de quins plantejaments 
van guiar Verdaguer en la seva autotraducció. 

Malgrat que hhgim fixat I'atenció només en els punts en qub, d'una o altra ma- 
nera, les dues versions divergeixen, el nombre d'adaptacions es pot considerar dis- 
cret en relació amb el volum total del recull. Per tant, partim d'una idea general de 
f o r ~ a  fidelitat entre les dues versions. 

D'entrada, destaquen en I'anhlisi el que podríem anomenar operacions d'ex- 
pansió -una mica, el paral4el traductolbgic de I'aniplijcatio de la retbrica clhssica-, 
que constitueixen més d'una tercera part de les adaptacions al.ludides (581159; 
36,4%). L'expansió que efectuen sobre el text original no és exagerada, perb va man- 
tenint viva la sensació d'un cert es for^ de Verdaguer per retoritzar i amplificar la 
versió espanyola. 

Aquestes intervencions ampliatives que hi aplica consisteixen majorithriament 
a canviar el terme original per un altre d'equivalent quant al seu camp de significat 
perb més expressiu, més concret, o bé a utilitzar una expressió per traduir un sol 
terme (281159). 

Poeta y sabi, jd'hont traus Poeta y sabio idónde nacieron tus inspiraciones? 
10s cants y la sabiesa? jcuál es la fiente de tu sabiduria? 
(ccA sa Santedat 

10 Papa Lleó XIIb,  v. 6-7) 
. . . haciendo 

fent 10s homens y'ls deus cuer de hinojos á 10s hombres 
[agenollar 

(ceSant Pau,,, v. 16) 

son bhlsam li dóna le regala su btilsamo 
(<<Sant Ambrós,,, v. 5) 

12. Epistolari de Jacint Verdaguer, VI (Barcelona: Barcino, 1981), 45-47. 



Longino ho sabria Bien 10 sabia Longino 
que un raig ne rebia que 10 hizo brotar copioso 
ferint vostre Cor hiriendo vuestro Corazón 
(<<Sant Ambrós,), v. 10- 12) 

En altres casos afegeix en la traducció algun matís o qualificació que no tenia el 
terme original (161159). 

la porta del paradís la puerta del paraíso 
per un glavi fou tancada fuC cerrada por un acero llameante 
( d a n t  Antiochus,), v. 1-2) 

Davant la capelleta hi há Corona el portal de la capilla la imágen 
[I'imatge 

de vostre Cor sagrat de vuestro sagrado Corazon 
(apreludi~, v. 9-10) 

O canvia, de vegades, el terme original per un altre de pertanyent a un registre 
mCs culte, mCs formal, més elevat ... (141159). 

I'amor que feria al mestre el amor que lacero' al maestro 
(NA aqueix querubí terrestre.. . >), v. 3) 

cambiantlo ab 10 cor seu trocándolo con el suyo 
( d a n t  Miquel dels Sants,, v. 8) 

Totes les operacions descrites i especialment aquesta darrera suggereixen, a pa- 
rer nostre, la possibilitat que Verdaguer consideres que el públic lector de poesia cas- 
tellana no fos tan procliu a admetre ingredients de to popular i planer en el Ilenguat- 
ge poBtic com ho podia ser el públic lector en catala. En qualsevol cas, ens sembla clar 
que la seva actitud demostra un es for^ d'adaptació a una altra cultura i a una altra 
tradició, element molt important per avaluar els seus plantejaments traductolbgics. 

Al costat d'aquesta tendBncia a I'ari~pliació s'observen també, com 6s Ibgic, ca- 
sos de reducció, 6s a dir, moments en quB es canvia el terme original per Lnn de menys 
expressiu, menys concret, se n'eliminen qualificacions o matisos, etc. (381159; 23,8%) 

['aspra terra congria Serafins engendra Serafines la tierra 
(aLo cor obert*, v. 66) 

á qui I'agullona al que 10 hiere 
( d a n t  Ambrós),, v. 4) 

I'acompanya á un jardí ple de roselles 10 lleva á un jardín deflores 
(<<Ramon Llulln, v. 3) 

Dintre de les reduccions, que no arriben a una quarta part de les intervencions to- 
tals, en trobem algunes que configuren una línia en la mateixa direcció del que 



apunthvem abans de la diferent tradició de llenguatge poktic entre les dues llengües: 
Verdaguer acostuma a eliminar en la versió espanyola els diminutius i superlatius 
que tant fa aparkixer en catalh. 

Una tercera operació que es va repetint al llarg de la versió la formen les inter- 
vencions amb resultat &alteració del significat del terme original. Representen gai- 
rebé un 20% de les adaptacions detectades (311159; 19,5%) i s'ha d'especificar que 
rarament alteren el sentit global dels versos originals i més aviat afecten només el sig- 
nificat d'un terme concret. 

beuhen la fe, I'amor y I'esperan~a beben la fe, la esperanza y la caridad 
(<<L0 cor obert,,, v. 59) 

Regina d'eix esplet d'ánimes belles Reina de esa eflorescencia de almas puras 
(<<Com jegant per empendre la carrera.. .D, v. 21) 

que n'hi arrancan de llágrimes divines que le arrancan tiernas y abundantes 
[Iágrimas 

(<<La beata Margarida,,, v. 38) 

La proporció d'aquestes alteracions és relativament petita en el si de les adap- 
tacions estudiades i molt més minsa encara si es compara amb la totalitat de la ver- 
sió. Aixb ens fa pensar que Verdaguer emprkn l'autotraducció amb mentalitat de tra- 
ductor més que no pas amb la mentalitat de I'escriptor que revisita una obra prbpia 
i en certa manera la reescriu, com és freqüent en aquests casos. Tanmateix, aixb no 
vol dir que hi renuncii' sempre. En alguns moments (81159; 5,03%) hi ha reescriptura 
de passatges més o menys complexos, en els quals Verdaguer mostra --com no po- 
dia ser d'altra manera- un gran ofici de poeta. 

Naix d'aquell bes angélica niuhada, Nace de aquel dulcísimo 6sculo 
voladuria de verges y de sants, la angélica prole cristiana, 
que es en 10 b r e ~  del sagrat Cor bre~ada que es en la cuna del sagrado Corazon 
la familia gentil dels cristians mecida 
(<<L0 cor obert,,, v. 53-56) como en su nido 10s pajarillos 

lo dia al dia fa saber sa glbria, un dia cuenta al otro sus glorias 
la nit serena á la vinenta nit de su luz la noche habla i la noche 
(<<Com jegant per empendre la carrera.. .,>,v. 7-8)13 

Ja es veu que aquestes reescriptures tampoc no alteren gaire el significat ge- 
neral dels versos, sinó que sovint són més aviat reorganitzacions dels conceptes que 
es troben a I'original. En un cas com el que ens ocupa, en el qual la traducció no ne- 
cessita cenyir-se a cap constrenyiment mktric, aquests moments de reelaboració 

I 

I 
13. A part de I'explicitació del concepte de la llum, ens interessa la transposició de con- 

secutivitat d'un vers a I'altre. 



dels mateixos conceptes poktics de I'odginal ens fan pensar, més que res, en una 
voluntat de reformular la prbpia obra adaptant-la a una llengua diferent. Alguns al- 
tres aspectes puntuals concorren a refor~ar la sensacib que Verdaguer vol adaptar-se 
a la llengua d'arribada, com per exemple, el canvi de Vós en catalh a Tu en espanyol 
en les interpel.lacions directes a Déu. Perb el que ens sembla més destacable és I'a- 
daptaci6 cultural que persegueix, exemplificable en un cas que incorpora de glossa, 
és a dir quan en la traducci6 apareix la descripci6 o definici6 d'un terme original. Es 
tracta del vers 19 del poema a santa Gertrudis, on diu: Al jardid'hont son poncelles, 
/aturun, per escolta< /llurs sardanes les estrelles, / los satélits llur dansar (<<San- 
ta Gertrudis*, 17-20) tradueix: En 10s jardines donde florecen, / suspenden para 
escuchar su melodia /las estrellas su rueda annoniosa, /sus danzas 10s saté1ites.l4 
El canvi de sardana per rueda armoniosa és ben significatiu, pensem, del que estem 
exposant. 

Més significatiu encara d'aquesta voluntat de posar en circulaci6 una versi6 
castellana homologable amb la tradici6 del públic lector en castellh és el cas del 
poema dedicat a sant Joan de la Creu. La composici6 que Verdaguer li ofereix en la 
versi6 catalana s'inspirava i en seguia de molt a prop una altra d'aquell autor cas- 
tellh. En el moment de fer la versi6 espanyola prefereix col.locar-hi el poema ins- 
pirador de sant Joan de la Creu i ho explica en una nota: Más que una pobre tra- 
ducción de mis versos, he creído mejor poner en este lugar la misma preciosa 
poesia de san Juan de la Cruz, cuya paráfrasis, con disculpable atrevimiento, he in- 
tentado. 

Els canvis d'índole cultural que Verdaguer ha d'incloure en la seva versi6 s6n molt 
pocs, com ja es podia esperar pel tema tractat en el recull i per la proximitat de les cul- 
tures implicades en aquesta traduccib, perb per minsa que sigui la seva predncia 
denoten una actitud traductolbgica, la de la voluntat dYadaptaci6 a la cultura d'arri- 
bada, que ens sembla digna d'esment. No es tracta pas de presentar Verdaguer com 
una figura de la traduccib; simplement es tracta de fer notar que quan es disposa a tra- 
duir-se ho fa amb mentalitat de traductor. 

Un altre aspecte a destacar 6s que són poques les ocasions en qui? afegeix con- 
ceptes absolutament nous en la traducci6 i pocs també els moments en qui? n'elimina. 
Aixb reforca encara més la idea que I'autotraducci6 és molt fidel i que aquesta fi- 
delitat és més gran i respectuosa amb el contingut de l'original que amb I'expressi6 
d'aquest contingut. Tanmateix, cal continuar recordant que, com ja hem fet notar 
abans, el nombre d'intervencions realitzades és petit en relaci6 amb el volum total 
del recull. 

Completen aquesta mínima fenomenologia algunes altres tendkncies, de caire més 
gramatical, que cal fer notar i que nom& esmentem, com ara alguns canvis de temps 
verbals, que produi'ren I'intercanvi epistolar amb Balari; la tendhcia a I'anteposici6 
en castellh d'adjectius que apareixen posposats en catalh; o el fet que, en general, or- 
dena sinthcticament allb que el metre o la rima li havien fet desordenar en catalh. I 
ja no en l'hmbit estrictament gramatical, una certa tendhcia a canviar I'ordre de les 

14. Cal notar que en el text catal& hi ha sobreentesa la paraula armonia (en castell&, tnú- 
sica) que apareix a I'estrofa anterior i, per tant, la inclusi6 de la melodia en castell& en els ver- 
sos esmentats representa una explicitacid d'aquest concepte. 



paraules en els binomis.15 Cal afegir-hi que I'anhlisi de la traducció revela una con- 
sulta molt atenta dels diccionaris i encara una darrera qüestió de gran importhncia per 
a la qual no hem sabut ara com ara fer una interpretació amb un mínim de fona- 
ment: el fet que els lemes llatins que encapcalen cada poema i alguns versos en Ila- 
tí que apareixen entre els catalans siguin tradu'its sistemhticament en la versió castellana 
i no s'hi mantinguin en llatí. 

L'objectiu d'aquesta comunicació consistia a presentar una primera aproxima- 
ció a I'anhlisi de les traduccions al castellh de les obres de Verdaguer. De tot el que 
n'hem exposat ens sembla que en poden sorgir dues línies d'estudi interessants: una 
des de la perspectiva de la traducció i una altra de literariocultural; les resumim a con- 
tinuació. 

En primer lloc -i des d'un punt de vista eminentment traductolbgic- I'anhli- 
si de I'autotraducció de Verdaguer indica que la va emprendre amb una actitud molt 
prbpia d'un traductor, ja que no fa una revisitació del seu text per recrear-10, sinó 
que intenta cenyir-se tant com pot al contingut original encara que sí que intervé so- 
bre l'expressió d'aquest contingut. És precisament aquest treball d'intervenir sobre 
l'expressió en el text castella amb I'orientació que Verdaguer li dóna el que ens per- 
met de dir que se'ns mostra un traductor hhbil. Hem fet notar la tendkncia a fer de- 
saparkixer en castellh les aromes de poesia popular i més encara la sensació de llen- 
guatge planer que els seus versos tenen en catalh. I la nostra opinió és que dóna 
aquest sentit a I'adaptaci6 perque és molt conscient que el llenguatge poktic espan- 
yol té tota una altra tradició, que comporta necesshriament un llenguatge més culte, 
una retorització més alta, etc., i en aixb demostra, doncs, un esforg d'adaptació no no- 
m6s a la llengua d'ambada sinó també a la cultura d'mibada. Val a dir que aquest es- 
forg per procurar que el text versionat funcioni no només lingüísticament en la Ilen- 
gua de destinació sinó també culturalment en la tradició d'aquella llengua és una 
actitud molt prbpia d'un traductor conscient i avesat. 

En segon lloc, el tipus de versió que presenta, acarant aparentment vers amb 
vers perb sense metre ni rima en espanyol, el situa en I'equidisthncia entre la parh- 
frasi en prosa i la traducció pdtica versificada habituals i, per tant, no persegueix úni- 
cament la finalitat de la mera explicació, com en la pura parhfrasi, sinó que també bus- 
ca presentar amb una certa voluntat d'estil els seus poemes. Un es for^ estilístic, 
d'altra banda, prou tímid per no acostar-se tampoc a la recreació literhria. Aixb ens 
lla fet pensar en la importhncia que devia tenir per als autors en llengües no majoritkies 
que les seves obres circulessin acompanyades de versions a una llengua més estesa 
que la prbpia. No parlem pas de cap consideració sobre llengües majors i llengües me- 
nors sinó del fet que devien veure les versions adjuntes com una possibilitat de més 
clifusió i d'internacionalització de la seva obra poetica. Ho feien de manera f o r ~ a  

15. armonia y amor en catal&; amor y armonía en castell&; l'abnegació y'l sacrifici en ca- 
tai& el sacrijicio y la abnegacibn en castell&, etc., tot i que en algun cas els canvis es deuen se- 
gurament a qüestions fonbtiques pec evitar cacofonies. 



regular els provencals, acompanyant les obres amb parhfrasis en prosa francesa, Ilen- 
gua en la qual també publicaven les anotacions i tot l'aparat corresponent que hi 
afegien. Altres poetes catalans de I1&poca també ho havien fet i, probablement, a 
aixb es deu una part de I'kxit que la poesia de llengües com la catalana o l'occitana 
guanya en aquell final de segle. Tenim la sensació que Verdaguer va voler anar amb 
aquesta autotraducció una mica més enllh. 

De fet, les dues idees insinuades, que caldrh a partir d'ara desbrossar amb mCs 
atenció, no fan res més que insistir en la constatació que, quan parlem de Verdaguer, 
ens trobem davant d'un gran poeta que afegia a aquesta condició la de ser un in- 
tel.lectual molt format i, sobretot, fill del seu segle. 




