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La tràgica dignitat del decasíl·lab
31.10.2019 Bernat Puigtobella. Barcelona.

L’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i l’editorial

Comanegra acaben de publicar dins la col·lecció Dramaticles un volum

antològic d’obres de Sòfocles, traduïdes per Feliu Formosa i Joan Casas.

Tot i no ser traduccions directes del grec antic, tots dos traductors són poetes i

han fet l’esforç de traslladar les tragèdies de Sòfocles a versos dramàtics

catalans. El volum es va presentar dilluns a la llibreria Obaga, amb la

companyia de l’hel·lenista Jaume Pòrtulas.

 

El volum inclou les set tragèdies de Sòfocles que es conserven senceres: Àiax,

Les dones de Traquis, Antígona, Èdip Rei, Electra, Filoctetes i Èdip a Colonos.

“Aquestes traduccions s’han fet contra una resistència moral: traduir unes

obres que ja havia traduït el gran poeta i hel·lenista Carles Riba”, confessa

Joan Casas. No hi ha cap intenció d’esmenar la plana al mestre darrere

aquesta aventura, sinó “la necessitat d’oferir als alumnes una paraula tràgica

viva que puguin dir dalt de l’escenari en els tallers de l’Institut del Teatre”. Les

traduccions de Riba són sintàcticament massa complexes per fer aquesta

funció. Formosa i Casas han optat per traduir aquestes obres en vers

decasíl·lab, que és el que més s’acosta a la prosòdia natural de la llengua.

Feliu Formosa i Joan Casas a la llibreria Obaga—
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En algun lloc Riba confessa que va provar de fer unes versions en vers

decasíl·lab, però el que li va sortir li va semblar espantós. “Nosaltres hem

traduït les parts o corals del text fent servir el decasíl·lab blanc, una forma

mètrica que els espectadors es van avesant a escoltar, tal com demostra la

viabilitat de les traduccions de Shakespeare que ha fet Joan Sellent o les

traduccions de Schiller o Kleist que ha fet el mateix Formosa.

“He fet molts tallers amb alumnes a l’Institut del Teatre”, explica Formosa.

“Hem treballat el vers. Se’m va ocórrer fer unes traduccions dels clàssics grecs

que fossin més properes. Per elaborar la meva versió vaig partir de traduccions

a altres llengües en vers i en prosa. En primer lloc les de Carles Riba, però

també vaig consultar edicions castellanes i franceses de la Pleiade i fins i tot

alguna d’italiana. He procurat ser fidel als textos que he pogut llegir en

aquests idiomes”. Formosa, que ha traduït Antígona, Electra, Àiax i Filoctetes,

té un gran respecte per Carles Riba. “Fa molts anys que el llegeixo, les seves

versions en vers són més difícils perquè són el·líptiques. Amb tot, s’han

representat a la universitat. Si t’hi atreveixes, les pots fer, són molt

respectables. Nosaltres hem fet aquesta altra operació perquè hem considerat

que podrien ser útils als alumnes d’avui.

La presentació de dilluns a l’Obaga va ser un èxit d’assistència. A banda de

Carles Batlle de l’Institut del Teatre i Marina Laboredo de Comanegra hi havia

també Jordi Raventós, editor d’Adesiara, la poeta Cinta Massip, l’escriptora

Mercè Ibarz, el poeta Víctor Obiols, i l’hel·lenista Jaume Pòrtulas, que

copresentava l’acte amb els dos traductors.

Pòrtulas va fer una presentació generosa de la traducció, sense estalviar-se

d’assenyalar algunes inconsistències mètriques. “De les traduccions es valora

a fidelitat, però no se sap ben bé què vol dir la fidelitat “, va dir Pòrtulas. “La

qüestió és fidelitat a què i en quines condicions, i què s’ha privilegiat. Carles

Riba parlava del ‘traductor conscient’, aquell que sap què perd per ua banda

amb una opció de traducció i què pot compensar per una altra. La sintaxi del

grec antic està dominada per l’anacolut. Si no es respecta l’anacolut, es perden

molts efectes expressius. El traductor sap que perd unes coses a canvi de

guanyar-ne d’altres. Riba era fidel a l’estructura poètica del vers antic, però

això fa dificil que la seva traducció passi per la boca d’un actor en un escenari

sense sonar massa declamatori”. En definitiva, el lector de Riba pot apreciar

més la seva feina que no pas un espectador en un teatre.

Casas també defensa Riba, “un traductor que provava de restituir en un

sistema accentual l’estructura mètrica de la versificació grega. Com a bon

poeta i hel·lenista que era se’n va sortir amb nota i cum laude. Ara bé, dona-ho

després a una actor… El problema de les seves traduccions no és de dicció,

sinó que és físic. És a dir, la dificultat no consisteix a que els versos passin per

la gola sinó que passin pel cos, perquè l’actor treballa amb una tensió

respiratòria. La manera com t’apropies d’un text per dir-lo no és una cosa

senzilla ni donada. El material textual passa pel cos d’un actor i finalment surt

per la boca, i aquest és el part final d’un procés que no és fàcil”, va rematar

Casas.

En qualsevol cas, tant Casas com Pòrtulas defensen la conveniència d’emprar

el vers i no la prosa a l’hora de traduir una tragèdia grega. “La prosa tendeix a

retoritzar-se quan tradueixes aquest tipus de text”, diu Pòrtulas. “La contenció

(Dichtng) de la poesia desapareix i es cau en la verbositat. En prosa, tot es

torna una cosa discursiva, oratòria, declamativa. El vers encripta, ho blinda, la

seva tensió ens salva de la verbositat”.

Casas, que obre el volum amb una magnífica presentació del món en què va
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