
Com si m'hagués vingut una xiscladissa de 
[noies, 

de les nimfes que habiten les aspnues carenes 
i les fontanes dels nus i els aiguamoixos 

[herbosos. 
0 estic per ventura a la vora d'homes de 

[parla mortal? 
Pero me n'hi vaig jo mateix i fare la prova i 

[veuré.,, 

O com ho fa unes ratlles rnés aval1 el nar- 
rador: 

«I anava a tal1 d'un Ileó cnat a muntanya, 

de sa forca, i avenca, calat de vent i dque e pluges, es fia 
i els ulls li flamegen; i es Ilenca entremig 

[dels bous o dels xais 
o al quest dels cervos feréstecs: perque I'hi 

[mana el seu ventre 
d'anar a fer prova dels folcs, fins i tot dins 

[una pleta barrada: 
talment Ulisses estava a punt de mesclar-se 

[arnb les noies 
trenaboniques, bo i nu, per fretura que li 

[venia ... n14 

Aquesta mena de llenguatge del traduc- 
tor, una mena de greco-catala, de parla 
rebuscada i elevada, és la primera versió 
al  públic catala d'una obra immortal, pu- 
blicada en una biblioteca de divulgació 
dels grans classics. Allo que m'interessa 
no són pas els criteris filologics de Riba 
traductor del grec, sinó el clima inteliec- 
tual que fa que el concepte de traducció 
-segurament per les mateixes raons que 
tenia Carner per a fer l'adaptació de la 
seva Alícia- fos capac d'autoritzar Riba a 
treballar arnb aquesta llengua manierista. 
Carner omplia un buit en la cultura litera- 
ria infantil arnb una obra clau i, doncs, 
adaptava. Riba omplia un buit en la cultu- 
ra literaria clksica i creava una llengua 
que obligués els lectors a fer de 1'Odissea 
un monument rar, enrevessat i difícil. Per 
que? Les repostes són llargues pero tenen 
clarament més a veure arnb la ideologia 
cultural que no pas arnb la traducció en el 
sentit de pur transvassament lingüistic. 

Aauests dos Erans exem~les  ens Dorten 
direitament a Una qüestib sovint debatu- 
da: cal tornar a traduir 11A2ícia, cal tornar 
a traduir I'Odissea? Cal, com se sol dir tan 
sovint, retraduir els clksics cada quinze o 
vint anys, perque la llengua ha canviat i 
han canviat els gustos per la llengua? De 

14. Ibidem.. vol. 1, p. 131.  

debo? Riba mateix ho intenta arnb exit. 
Suposo que aixo vol dir ue les obres 

antigues haurien de ser llegijes en adapta- 
cions modernes, que el Tirant hauria de 
ser rescrit per al gust actual, com de fet 
s'esdevé en les versions infantils o adoles- 
cents. La versió anglesa de David Rosen- 
thal del Tirant,15 que tanta publicitat va 
donar a la novelia, ja és, de fet, una"versió 
amputada, expurgada dels passatges que 
Rosenthal -com indica al proleg- consi- 
dera que es feien epesats»-al lector mo- 
dern. Amb uins matisos traduirem, 
doncs, avui Y~l i c i a?  Accentuant-ne la 
component sicoanalítica, o la pedofília 
del reverencfcharies Dodgson? 1, a l'epi- 
sodi de Nausica, no hi ha, també, el desco- 
briment encisat per part de la noieta de 
casa bona, d'un home experimentat en 
guerres i en amors? Es tracta només d'in- 
sinuacions, de tons, de subratllats, pero 
aquestes «lectures diferents,, otser serien 

P P més tem tadores per al púb ic actual. 
Dins e s matisos. tanmateix. no ens aca- 

bem de posar d'acórd. En una coliecció 
de classics moderns traduits al catala vaig 
imposar l'ús de l'arti le personal sempre: 
encara no sé de cap f ector que se n'excla- 
més o ho trobés estrany. Pero ningú no 
sembla haver-se exclamat pel fet que algu- 
nes de les més poderoses editorials del 

segueixin el cnten contrari o, senzi- 
lament, no en tinguin cap. Podem real- 

ment llegir arnb versemblanca -em pre- 
gunto- una frase del tipus «Ignasi es deixa 
maniobrar e r  Elviran, o «John ha vingut 
a sopar a m l  Muriel. -com qui ha vingut 
arnb taxi o arnb Mercedes-? Jo en sóc 
contrari, pero el debat sobre aquest punt, 
com sobre tants d'altres que afecten la 
traducció i sobre els quals tot just hem 
comencat a rumiar, haura de quedar per a 
un altre moment. Per quan tots plegats 
siguem més conscients que les maneres 
de traduir són moltes i canviants i que les 
causes d'a uestes diferencies i canvis cal 
anar-les a%uscar, sovint, més enlla del 
text i del traductor. 

15. Joanot MARTORELL and Marti Joan de GALBA. Tirant 
lo Blanc translated b David H .  Rosenthal (Nova York, 
Schockgn Books, 19l4'4). V e  eu a la pA ina xxiii de la 
introducció I'ambigüitat de fa frase: u1 fave eíirninated 
as many redundancies as possible, both to make the 
book more readable and in the belief that Martorell 
might have done the same, had he lived to complete hts 
project. m 

Apunt sobre noucentisme i traducció,* per Josep M~rgades 

Traduir pot bé ser considerat com una tantes maneres de mani ular intel.li ent % - especialitat més de la filologia; una de ment un text per tal de &-lo accessi le a 
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un públic més ampli o, sim lement, tot 
altre que aquel1 a qui anava gstinat d'an- 
tuvi. 

En qualsevol cas, és a uesta de traduir 
una de les operacions %lolbgiques sens 
dubte menys innocents; rarament ha estat 
concebuda al llarg de la historia en bene- 
fici estricte dels qui no dominaven una 
llengua estrangera; més aviat ha acostu- 
mat a formar part d'un projecte cultural i 
fins polític de més abast, en virtut del qual 
els qui n'eren receptors es prometien l'ob- 
tenció dels coneixements dels emissors 
originaris i l'assoliment per a llur llengua 
del prestigi de la d'aquests.' 

En el context historic de la Catalunya 
contemporania, tot i la decisiva empenta 
pnmerenca propiciada en aquest sentit 
pel modernisme, és evident que corres- 
pon també al noucentisme la consolidació 
d'un tal programa d'enriquiment i de legi- 
timació político-culturals per mitja d'una 
activitat traductoria conscientment plani- 
ficada i conseqüentment duta a teme.  

A recer de la reforma empresa a comen- 
caments de segle per la burgesia compro- 
mesa arnb la causa del catalanisme olí 
tic, i en indestriable correlació ami  e; 
simultani procés de codificació lingüística 
encapcalat per Fabra des de la Secció Fi- 
lologica de llInstitut, en el noucentisme 
passaven a donar-se les condicions neces- 
saries d'institucionalització cultural i de 
requeriments formals perque el fet d'in- 
corporar al catala obres mestres de totes 
les literatures esdevingués alguna cosa 
més que simple divertimento ocasional 
per part de quatre lletraferits desvagats. 

Traduir es convertia en unes tals cir- 
cumstancies, corn tantes i tantes altres ve- 
gades al llar de la historia, en una prac- 
tica que en f ortia la identitat lingüístico- 
cultural pel procediment de sostreure-la 
de la inanitat endogamica derivada de 
l'esperit de campanar i d'atansar-la -tot 
atansant-l'hi- a una certa universalitat. 

Les notes que segueixen no són sinó un 
apunt sobre al unes de les racionalitza- 
cions desplegafes per noucentistes cons- 
picus a I'entorn de la pertinencia en llur 
moment de les traduccion~.~ 

* Text de la intervenció en el 11 Seminari sobre la 
Traducció a Catalunya celebrat a la Biblioteca-Museu 
Balaguer de Vilanova i la Geltrú el 7-v-1994. 

1. Franco BR~OSCHI i Constanzo di GIROLAMO, en llur 
elemental ero alhora no menys intel.ligent i útil Intro- 
ducción afestudio de la literatura (Barcelona. Ariel, 
1988), traduc. esp. de I'original italia aparegut el 1984, 
han tingut I'encert de recordar-nos un cop més aques- 
tes necessaries obvietats. 

2. Tot i el pa er indiscutible d'aquestes en el redre- 
cament culturarde la Catalunya contemporania, dispo- 
sem encara &un escas nombre d'estudis sobre el parti- 
cular. Manca la publicació d'un inventan al mes 
exhaustiu possible sobre les traduccions aparegudes de 
la Renaixenga enga. Una primera mostra de monogra- 

Dins la inflexible jerar uització a que el 
noucentisme sotmet els Iiferents generes 
literaris, el de la traducció ocupa un lloc 
privilegiat. En una glosa sobre Les cartes 
de Goethe a Carlyle (16-X-1912), Ors es fa 
resso del que el literat de Weimar comu- 
nicava a Carlyle -que li n'havia traslladat 
a l'angles el Wilhelm Meister- sobre el 
paper del traductor, el valor del qual 
a uell comparava arnb el d'un profeta per 't a a seva nació -ja que fa que d'altres veus 
li r l i n  en la seva llengua-; d'aquesta 
va oració, n'infereix Xenius d a  inutilitat 
quasi corn leta de tot l'esforc espiritual 
ue a cata6nya s'ha fet i continua fent-se 

?ora del catalax, i acaba demanant-se, pre- 
via invocació tacita de l'ombra de Mara- 
gall, que cosa hauria estat més fructífera, 
si «la dels deu anys de col.laboració en 
castella a un dian o la de la sola tarda 
d'hivern en que du ueres al parlar teu 
maternal un cant def Zaratustra». 

Altrament, en la glosa Lavoisier en cata- 
la (14-VIII-1919 , arnb motiu de la traduc- 
ció que Mique i A. BaltA i Florenci Coma 
n'acabaven de publicar del Tractat ele- 
mental de química, considerava aquest fet 
«almenys tan digne de la 'oia nacionalista 
corn tota una temporada de teatre catala,,. 
Hi havia generes i generes, doncs, segons 
Ors. 

Cabria distingir llavors tres grans me- 
nes de raons d'aquesta preeminencia ator- 
ada a la traducció. De tipus lingüístico- 

formal, de tipus histbrico-cultural, i de 
tipus més directament en consonancia 
arnb l'especificitat del discurs noucen- 
tista. 

D'acord arnb les primeres, traduir és 
vist corn una aportació imprescindible al 
coetani procés de conformació del catala 
modern corn a llengua de cultura, apta 
per a tot ús elevat. Es aquesta una teoritza- 
ció que comptava arnb precedents insig- 
nes en conjuntures d'afirmació nacional 
semblants, corn ara la que exposaria Wil- 

fia traductolo ica és la de Jaume Tur sobre Maragall i 
Coethe (~a rcAona ,  "B. 1974). ressenyada des d'a ues 
tes mateixes pagines al niim. 8 (setembre de 1876): 
centrada només en les traduccions del Faust i a la qual 
no ha seguit cap altra monografia sobre les que féu 
Maragall de Novalis o de Nietwche. Sobre el aprincep 
dels poetesw Josep Camer, que bé podriem alhora 
considerar-lo dels traductors. poca cosa hi ha a banda 
la ponderada Aproximació a Josep Camer, traductor 
(Els anys de ?Editorial catalana: 1918-1921) de Lluis 
CABRÉ i Marcel ORT~N. aEis Margesa (maig de 1984) i, en 
I'ambit més especific de la critica textual, I'analisi de 
Joaquim MAIJAFRE Camet en tema de meravelles, aserra 
d'Or. (juliol-agost de 1984). En relació arnb I'altra gran 
figura de la traducció noucentista. Carles Riba, es pot 
dir que encara I'única monografia sobre la seva activi- 
tat corn a torsimany continua essent la de Birgit FRIESE 
Carles Riba als übersetzer aus dem Deutschen Frank- 
h r t  arnb Main, Peter Lan , 1985); cap aitre estu6i no hi 
ha de comparable sobre Es  seves traduccions del grec, 
I'anglks ... 
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helm von Humboldt en la seva introduc- 
ció al Aeschylos Agamenon. 

Carner, arnb motiu d'iniciar-se la publi- 
cació catalana de l'obra de Shakespeare 
dins la «Biblioteca Popular dels Grans 
Mestres. de la casa editora d'E. Dome- 
nech, es mostraria categoric al respecte: 
« P e r ~ u e  el catala esdevingui abundós, 
complexe, elastic, elegant,-és necessari 
que els mestres de totes les epoques i tots 
els paisos siguin honorats arnb versions a 
la nostra llengua i, agraits, la dotin de 
totes les qualitats d'expressió i diferencia- 
ció que li calen. Perque la literatura cata- 
lana es faci completa, esencial, i lhstre,  
cal que el nostre es erit s'enriqueixi arnb 
totes les creacions r)onamentals.n3 

Pel seu compte Riba, més metaforitzant 
en a uest cas, exulta en els següents ter- 
mes lavant El Genesi, tradui't per Mn. Fre- 
deric Clascar: «Era un llibre sospirat. Es- 
tem fent una doma ímproba del nostre 
Ilenguatge. Generós corser adolescent, 
s'espolsa del damunt tot genet tímid. Ama 
el cavalcador aplomat, agil, dominador 
arnb la ciencia i arnb l'esperó. 1 també 
arnb la seva bona mica de deseiximent, de 
follia. Follia com a sal només, com a pi- 
cant afirmació de la seva suprema lliber- 
tat: amollar la follia, perque també la fo- 
llia és arbitrada sota la regna justa. Així és 
el llenguatge d'aquesta versió del Genesi 
[...] Tot aixo sospiravem d'una traducció 
catalana del Genesi, tot aixo ens ha estat 
donat. A més a més de I'enriquiment espi- 
ritual, un escorcollament prodigiós, 
aciencadíssim de la nostra llengua: la seva 
indefinida potencialitat de formació de 
nous mots, la tasca de descristal.lització 
anant al fons viu del proverbi, de la frase 
feta, del fossil, la importació valent-sed ...] 
de les lleis que un dia presidiren el es- 
eixir-se de la mare llengua llatina.» 

D'entre les raons de tipus historico- 
cultural, sens dubte destaca sobretot la 
que veu en les traduccions un dels mitjans 
més eficacos per superar el tal1 que hauria 
significat per a la nació catalana I'alba 
dels temps moderns. Era des d'aquestes, 
doncs, que calia també subvenir a Ia plena 
realització del conegut objectiu progra- 
matic enunciat per Fabra al Discurs de 
Jocs Florals de Mataró del 1 9 1 8 :  (&'ideal que perseguim no es la resurrecció d'una 
1 en ua medieval, sinó formar la llengua 
rnoferna que fóra sortida de la nostra 

llengua antiga sense els llar s segles de 
decadencia literaria i de supe~itació a una 
llengua forastera.» 

En la glosa Tumbé vindra Erasme (21-1- 
19 l o ) ,  Ors es fa pagues de l'aparició del 
primer text d'Erasme de Rotterdam tra- 
duit al catala, el conegut Elogi de la follia, 
publicat a la casa editora Hanrich y Cía. 
per la Societat de Bibliofils Catalans, a 
cura de Josep Pin i Soler. 1, a un tal pro- 
posit, afirma: «Tot el mal de Catalunya 
-ho havem repetit moltes vegades- ve de 
no haver-lo viscut, el Renaixement. 1 com, 
sense haver viscut el segle XVI, no es pot 
viure lenament lo contemporani, nosal- 
tres, a? mateix temps de fer esforcos he- 
roics per vesllumar lo contemporani, de- 
vem apressadament -com un estudiant 
dolent, que es veu l'examen proxim- in- 
tentar xopar-nos de segle XVI... Aquesta 
pressa que duem ens fa preciosos els ex- 
tractes concentrats, on, en un mínimum 
de volum, se troba un mhimum de subs- 
tancia. L'EIogi de la follia del gran Deside- 
ri és aixo: un extracte concentrat de tot el 
Renaixement ... De que s'hagi traduit al 
catala, gaudeamus igitur!» 

Anys més tard, en un important text 
crític de Carles Riba arnb valor retrospec- 
tiu -el de la conferencia que pronuncia a 
Madrid el 5-XII-1927,  arnb motiu de I'ho- 
menatge dels intel4ectuals espanyols als 
catalans en desgreuge per les restriccions 
lingüístico-culturals imposades er  la Dic- E tadura primoriverista-, aquest o formu- 
lava arnb precisa claredat: ((El espíritu 
catalán sólo podría incorporarse íntegra- 
mente a la cultura europea poniéndose en 
paridad de dignidad. En la universal fami- 
lia de la cultura no se admiten advenedi- 
zos: todo espíritu que en ella colabore ha 
de haber sentido en sí mismo plasmarse 
continuamente, dolorosamente, la histo- 
ria. Y lo que el espíritu catalán, lo que la 
lengua, expresión de aquél, no pudieron 
hacer en la sucesión extensa de los tiem- 
pos, han debido emprenderlo en intensi- 
dad de voluntad. La lengua ha tenido que 
llenar en años el vacío de siglos abierto 
desde el Renacimiento hasta el Romanti- 

...] Esta apasionada, vertiginosa 
busca cismO i el tiempo perdido caracteriza todo 
el novecientos catalán: desde la obra presi- 
dencial de Prat de la Riba hasta las múlti- 
ples fundaciones de Cambó; sin olvidar el 
cotidiano espolazo de Xenius a la curiosi- 
dad. durante los años en aue uermaneció 

3. Josep CAKNER, Del Shakespeare en llengua catala- fiel si mismo. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ í ~ & ~  este período 
na, .La Veu de Catalunyaz 14 VIII 1907). La citació és 
donada a partir del recuil6e iextós assagistics carne- -Como todos 10s períodos de efervescencia 
rians a iegats pr Núria Nnnni i Iolanda PELEGR~ arnb el e inquietud- por la abundancia de traduc- 
titol ~ P r e i n l m e  de la poesia (Barcelona, Edicions 62, ciones junto a las obras originales. Contu- 
1986), p. 56. 

4. Carles RIBA art. cit. .La Veu de Catalun a. (16-x- dos escritores han de en 
1915). La citaci'ó és exireta del vol. ii de L s  Obres ellas. Traducir tiene, en catalán, una deno- 
completes a cura d'Enric Sulla (Barcelona. Edicions minación llena de sentido: 'anostrarl, ha- 
62, 1985). ps. 163 i 166. 
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cer nuestro. Y las traducciones han sido, 
son entre nosotros, C...] un medio para di- 
fundir entre la multitud de los lectores las 
obras clásicas de todos los tiempos, ape- 
lando al orgullo renacido de la lengua pro- 
pia para asegurar la eficacia de la incorpo- 
ración (fenómeno que al parecer ignoran 
cuantos se pre untan por qué no hacemos 
en castellano f z  obra de la Fundació Ber- 
nat Metge) [...ID 

La conveniencia de les traduccions fóra 
tanmateix també justificada des de supo- 
sits ideologics més afins arnb el discurs 
caractenstic del noucentisme; concreta- 
ment, els que giravoltaven a l'entom del 
concepte nuclear d'«imperialisme». 

Es cosa sabuda a hores &ara que, ben a 
diferencia de les connotacions absoluta- 
ment negatives ue ha contret arnb poste- 
rioritat, im eria?isme tenia llavors un va- 5' lor radica ment positiu, sinonim de 
vitalitat i d'empenta creadora. Prat ma- 
teix, era en el capítol que li dedicava de 
La nacionalitat catalana on formulava la 
seva emblematica apologia del sentiment 
d'identitat. L'imperialisme era drecat així 
a tal1 d'antonim de qualsevol localisme o 
provincianisme, i esdevenia el gran mot 
d'ordre per a la intelligencija aplegada a 
I'entorn del reformisme burges i de la 
seva política d'institucionalització social i 
cultural. 

Carner, en text addui't ja més amunt del 
1907, no podia manifestar-ho arnb més 
d'emfasi: «Es per aixo que jo veig arnb un 
esguard de 'oia i entusiasme aqueixos im- 
periaiistes de ia liengua i la literatura que 
ens duen o volen dur-nos els tresors que, 
posseits per la gent normal de tots els 
paisos del món, romanien encara soter- 
rats per a nosaltres. Jo enso arnb una 
inexplicable delicia en ef Rubió i Lluch 
que ens portara I'Anacreont, el Manuel de 
Montoliu que treballa la versió del Dant, 
el Pijoan que ens ha romes el Banquet de 
Plató, el Gabriel ~ E m a r  que ens dona 
I'Horaci, el Ruyra que poleix traduccions 
de les grans obres indiques i vosaltres en- 
cara -que fóra llarg anomenar- quejo sé 

ue en el silenci i la pau de vostres lleures 
$u vibrar en llengua catalana el Sbfocles, 
el Píndar, el Llucia de Samosata, el Virgi- 
li, el Lucreci, les seleccions patriotiques, 
el Rabelais, el Goethe!» 

Semblantment, Ors, en una glosa cab- 
da1 per a la comprensió del aper atorgat 
a les traduccions dins la poitica cultural 

del noucentisme, intitulada significativa- 
ment Les incorporacions (16-111-1911), 
proferia arnb no menys d'entusiasme: 

«No ho oblidem mai: Shakespeare per 
les Indies! -No podem nosaltres conque-. 
rir les Indies -ni Chakespeare. Pero ben 
traduir Shakespeare ja és uelcom de no 
men S imperial que estabqir una estació 
nava7 a les Indies. Fins no fa gaire, la feina 
de traducció de les grans obres literaries 
estrangeres se feia a Catalunya atzarosa- 
ment, sovint mediocre, a voltes deshones- 
tament. Homes de credit literari no tenien 
el menor escrúpol en autoritzar arnb la 
seva firma les versions més indirectes i de 
fidelitat menys garantida. Tot se produi'a, 
ademés, per casualitat, sense metode, sen- 
se tria, sense critica [...] Ara, en canvi, les 
traduccions al catala s'organitzen en vas- 
tes obres, serioses i imperials ... L'imperia- 
lisme no és una doctrina ue serveixi úni- 
cament per a un ordre aactivitat, per a 
conquerir terres, per exemple. Se pot és- 
ser imperial, adhuc, en la manera de gra- 
tar-se. No cal dir com se pot ésser impe- 
rial traduint. Ara tradui'm volent 
incorporar el món de la Cultura a la nos- 
tra etita cultura. 1 saben que aquest és el 
mi&r camí per inco orar aviat la nostra 
petita cultura a la ~ X t u r a  del rn6n.n 

1, després d'aquesta a oteosi de I'impe- 
rialisme concebut en fa seva dimensió 
més culturalista, Xenius rocedia tot se- 
guit a enumerar algunes & les rimperials 
incorporacions» publicades o en vies de 
realització en aquells moments. 

Tampoc Riba no s'estaria de teoritzar 
en termes analegs i fins d'aprofundir-hi. 
En el seu Elogi del poeta traductor, endre- 
cat a Magí Morera i Galícia per les se- 
ves versions de Shakespeare, exclama: 

«Per les traduccions s'esta formant avui 
com un patrimoni de tradició infaldible; 
els tresors de les races i de les epoques es 
renovellen en catala, i en ells trobem elfr 
catalans una plenitud d'historia de l'es e 
rit que. ultra compensar-nos dels segye; 
de silenci, pot fer-nos obirar un nostre 
futur imperi de cultura. Perque, quan la 
traducció és creació, no és crida d'ajut, 
sinó conquista per a la col.laboració que 
significa l'imperi. Cal notar, efectivament, 
que aquesta obra de traduccions, en tant 
com és empresa extensa, sostinguda, una- 
nime dels nostres poetes, s'inicia i va des- 
enrotllant-se en inefable, pero no miste- 
riosa, coincidencia arnb l'ideal 
imperialista catala. El qual és per a nosal- 
tres, més que fer una patria per a diverses 

5. Carles RIBA, Evolución de la lengua literaria en 7. El text aparegué originariament a .La Veu de 
Cataluña. La citació és  extreta del vol. rv &Obres com- Catalun a* e1 3 1-vrrr-1918, signat amb el pseudonim 
pletes a cura d'onric S U L ~  (Barcelona, Edicions 62. habitua? de Riba en aquelles col~laboracions. ~Jo rd i  
1988), ps. 82-83. March~.  Aqui se cita a partir de I'edició d'Obres com- 

6. Josep CARNER, art. cit. supra. p. 56. pletes indicada supra, vol. 11, ps. 85-87. 

Els Marges, 50. 1994 



ents, fórmula jurídica, fer una patria de 
%verses gents, fórmula d'incorporació 
cultural, és a dir, de traducció.» 

En aquest text es fa evident la interrela- 
ció que s'establiria en el pensament nou- 
centista entre la teoria al voltant de la 
traducció i el concepte d'imperialisme; 
aquest passaria de designar aquel1 afan 
d'eanostrament. pro i d'un país amg P consciencia d'una evo ució cultural man- 
cada, a convertir-se -segons es despren 
del darrer fragment de Riba addui't adés i 
que aquest recolliria literalment en la 
seva conferencia ja citada davant els in- 
tel.lectuais espanyois- en tota una recepta 
d'integració cultural basada en el fet de 
traduir-hi programaticament tot allo de 
que tinguessin menester les seves gents. 

Aquest és a grans trets, segons acabem 
de veure, I'entrellat teoric en ue el nou- 
centisme recolza la seva fructíqera practi- 
ca traductona. Hi ha encara tanmateix un 
aspecte concret, material, el de I'ofici de 
traductor i la seva exigua paga, sobre el 

ual Ors va projectar, a tal1 d'exemple, un 
gagment de les seves reflexions a IJentorn 
de la feina ben feta i de I'etica laboral i 
social que s'hi corresponia. 

La glosa de 5-v-1909 porta per títol El 
discurs abominable. Aquest fóra, segons 
Ors, el de I'enginyer nord-america ue no 
aprovaria que, tot i percebre el tra 3 uctor 
una retribució només mediocre per la 
seva feina, aquest s'escarrassi tanmateix a 
oferir a la seva societat un producte de 
qualitat molt per sobre d'allo ue aquesta 
esta en condicions materials %e agar-li 
La 16 ica precisa del tecnic fora &carta: 
ria, cfoncs, aquest escreix d'esforq amb 

vista a la perfecció de l'obra si no estava 
compensat economicament. Ors, després 
de rebatre aquesta opinió, en l'origen de 
la qual creu veure-hi la .influencia moral 
desditxada~ del sindicalisme, insistiria en 
el tema a la glosa següent, del dia 7, A on 
és  encara contradit un discurs abomina- 
ble, la conclusió de la qual fóra que «no 
l'amor a la paga, sinó l'amor a la perfecció 
és el principi de I'etica del trebalb. 

Aquestes dues gloses són uns clars pre- 
cedents de la teorització a l'entorn de 
l'obra ben feta que des legaria ja poste- 
riorment, a la glosa MaRbranche, encara 
(17-IV-19 16), i en la qual acabaria antepo- 
sant explícitament la perfecció de l'obra a 
la de l'obrer, identificada la d'aquella amb 
una moral col-lectiva, de «Classicisme», i 
la d'aquell amb una d'individual, de «Ro- 
manticisme». 

A banda la critica que des d'una osició 
d'esquerra puguem estar temptats $e fer a 
una tal teorització, és tanmateix simpto- 
matic que comencés ilhstrant l'etica de 
l'obra ben feta a proposit precisament de 
la feina del traductor: en la mesura en que 
aquesta era -i és- l'activitat intel.lectua1 
menys cotitzada, era també la que més es 

restava a ser invocada per una tal filoso- b laboral, que aixi oferia si més no una 
gratificació moral a aquest proletari de la 
cultura. 

Enguany com antany, no cal dir, el tra- 
ductor continua constret, si vol dotar d'un 
mínim de competencia a la seva feina, a 
treballar molt per sobre de la compensa- 
ció economica que rebra en escanvi, pero 
ja cap filosofia no el rescabala del que 
deixa injustament de cobrar ... 

,Francesc Pujols, esperit (creatiu) de contradicció,* per Manuel Jorba 

~Proust tracta d'establir que les coses no són bones o dolentes, perquk 
les mirem de diferents angles, sinó que són ensems blanques i negres, 
altes i baixes, i qui sap si de mil altres maneres més. 

~Aquesta facultat moderna de sentir de dues maneres diferents té una 
importancia grandíssima per a la historia de l'esperit huma. Es la desfeta 
(potser definitiva) de la concepció aristotelica, pero sense retornar 
tampoc a les idees platoniques, com semblava que era fatal.» 

Josep PIJOAN, L'obra nova (Barcelona 1928) 

El 1ulJista americano-mallor uí Antho- contribui't a avancar molt els darrers 
ny Bonner, en posar de manizst fa uns an S), explicava que el sistema de Llull 
quants anys la parcialitat del coneixement voia ser paradigmhtic i universal, i per 
que tenim de certs camps de l'activitat tant d'un abast que l'obligava a recórrer a 
intel.lectua1 de Ramon Llull (un coneixe- la teologia, I'astronomia, el dret, la retori- 
ment en el qual el1 mateix i altres han ca... més enlla de la filosofia, pero per a 

Notes 


