TRADUCTORS 1 TRADUCCIONS
A LA MENORCA IL.LUSTRADA

MARIA PAREDES BAULIDA
INSTITUT IMENORQUI D'ESTUDIs

És indubtable que els anys en qué es conformaren les cultures europees del
tombant del segle XVIII al XIX es caracteritzaren per una ampliació progressiva de
1'horitzó lingüístic de les traduccions a causa de í'increment notable del nombre de
llengües -també les minoritáries- que s'incorporen a la Weltliteratur, només possible ens ho deia Goethe- a partir d'una ámplia activitat traductora que convertís les literaues
nacionals en patrimoni de la humanitat. Així, mentre Herder parlava de mercantilisme
cultural, i Madame de Sta~l, al seu torra, reclamava la necessitat Ximportar literatura
estrangera per a preservar la decadencia de la própia, els estudis de Tytler (1790) i
Schieiermacher (1813) obrien noves perspectives en la reflexió teórica sobre la traducció. l
Aquests nous processos d'intercarnvi cultural que afavoria la traducció, obriren
nous camins a 1'expansió dels idearis estétics ihlustrats i preromántics per tot Europa.
L'illa de Menorca va gaudir, degut a circumstáncies históriques molt especials que
1'aillaren del seu entorn immediat, d'un estatus singular que la convertí en un espai
marcadament receptiu, en una veritable cruilla de cultures . Menorca tot just iniciada la
seva dependencia de la sobirania británica el 1712, segons els acords establerts al tractat
d'Utrecht; la dominació anglesa de Pilla es perllongaria áns el 1782, amb un pare'ntesi
de set anys d'ocupació francesa (1756-1763) i, després d'una breo ocupació iniciada el
1789, acabaría, finalment, el 1802, amb la presa de possessió de Juan Miguel de Vives
com a nou governador militar de Pilla.
Ja de bon principi, el colonialisme británic va mostrar-se permissiu i respectuós
amb el sistema administradu i judicial, amb la religió, la [lengua i la cultura aut6ctones :
' Vegeu J. G. Herde, Über díe neu_ere deutschen Litezatur (1768), extret de Werke. Ed. de Wolfgang Pross,
Munich-Viena, Hanser, 1984, 1, 198-2111 ; J . W van Goethe, iVoten tcizdAbhandlungeíz zu bes-¿>r rz Ucr-stgszdúss
des west-óstlichen Divagas (1819), extret de Gederzkaz sgabe der Werke, Briefe und Gesdprirche. Ed. d'Ernst
13eutier, Zürich, Artemis Verla-, 1948, 111, 554 ; Ib1me de Sta~l, `De 1'esprit des traduccions"="Stilla maniera
ed tttiiitá delle traduzioni" (trad . de Pietro Giordan1) BíblíotecaItaliana 1 (1816), extret de (Ezsvzescoruplbtes
de Mme la Baronne de Stail, pzsbliées par saya fils, París, Treuttel & Würtz, 1821, XNrII, 387-399 . Els textos
originals d'aquests autors i les traduccions castellanes, degudes, respectivamenr, a GennmaTorra, Pilar Estelrich
i Francisco Lafarga, els podem trabar a Lafarga 1996 : 266-275, 379-383 i 366-377 .
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un personatge de grata memória per als illencs, Sir Richard Kane, governador de
Menorca entre 1712 i 1736, va suprimir el Comissariat de la Inquisició, expulsa els
clergues mallorquins refugiats, emprá el menorquí en bándols i documents oficials i
fomentó la integració de Feconomia illenca en el mercar internacional dinamitzant la
producció agrícola i ramadera i el comerá marítim; com a consequencia d'aquestes
mesures sana formant a Maó una nova classe social: una burgesia mercantil i naviliera
que aprofitaria els viatges comercials per a adquirir Vibres provinents d'Anglaterra,
Alemanya i Franja, que tindria accés, sense censures ni prohibicions inquisitorials, als
nous corrents estetics neoclássics i a l'ideari il-lustrar ; en donen clar testimoni les
biblioteques setcentistes que han pervingut. En aquest mateix sentir, fou especialment
rellevant 1'empremta que deixaren els set anys de dominació francesa, durant els quals
s'incrementa' notablement la producció llibresca i s'iniciá un hábit que es perllongaria
fins ben entrar el XIX: prestigiosos professors entre els quals l'Abbé Giraud- preparaven
els fins de les famílies benestants per acudir a les universitats franceses -Orange,
Montpeller, Avinyó- a completar els estudis, tot introduint métodes pedagógics
innovadors que es posaren de manifest en les gramátiques que s'imprimiren al llarg de
les décades següents, com el Nou methodo per aprendre la lengua llatina d'Antoni Portella
i Anrich, publicar el 1762 per fimpressor Payen i dedicar al co late de Lannion, els Principis
de la lectura menorquina per un mahones, impre's per Fábregues el 1804, deguts aJoaquim
Pons i Cardona o, d'altra banda, les gramátiques inédites d'Antoni Febrer i Cardona.'
Fruir d'aquest llarg trasvassament cultural son les traduccions de textos franceses,
anglesos, italians -i també llatins- al castellá i al catalá que es produeixen a Menorca
durant les dues darreres décades del XVIII i les tres primeres del XIX, lligades a
institucions cotas la Societat Maonesa o a noms corra els germans Joan i Pere Ramis,
Vicen~ Alberti i Antoni Febrer i Cardona. 3 La postra intenció es oferir una visió
panorámica, una aproximacio a la fructífera activitat traductora que aquestes peculiars
circumstancies propiciaren a la balear menor.
La traducció com a reafirmació cultural : els darrers anys de la Menorca anglesa
El puixant ambient cultural que podia viure's a l'illa durant les darreres décades
del XVIII va ser impulsat per un grup Xintel.lectuals provinents de la burgesia emergent
que fundaren, el 1778, la Socíetat Maonesa. Aquesta institució es crea, en un primer
moment, amb la intenció de formar una biblioteca a partir de les adquisicions de
z Vegeu, referent a la dominació francesa : Asián 1983 i Mata 1991 ; referent a les dominacions angleses: Mata
1994 ; pel que fa a les gramátiques: Pajarnés 1920 : 212-214, Carbonell 1971, Ginebra 1996: 269-280, i
Ginebra, Pons & Paredes 1997 ; respecte als estudis a les universitats estrangeres, vegeu Melc.hor 1997 .
3 En el decurs d'un col-loqui sobre teatre catalá que es cel-lebrá a la Universitat de Girona els mes de juliol de
1998, joseina Salord va oferir, en una comunicació intitulada "Les traduccions teatrals dels il-lustrats
menorquins : una recreació de tnoderrutaC, una visió diacrónica de les adaptacions teatrals que s'escriviren i
representaren a Pilla en la segona meitat del XVIII i primera del XIX. Remetem, dones, a l'estudi de i . Salord
-de propera publicació- pel que fa a les adaptacions teatrals, especialment les de Vicen~ Albertí.
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]libres que eren encarregats, sobretot, a llibreters francesos de Marsella i Liorna. Entre
els seus membres hi trobem representants de professions liberals illenques -el farmacéutic
i botánic Andreu Hernández, el metge Bartomeu Ramis, els juristes Joan i Pere Ramis,
l'armador Joan Roca, el secretar¡ de la universitat de Maó Vicent Caules- i de festament
eclesiástic -Josep Missó-, peró també noms estrangers, com els dels militars Ernst
Teoph¡le Koepp i Otton Gu¡llaume de Cronhelm, del politic Jaume Uhler -cónsol de
Dinamarca a Maó- i del comerciant francés David Causse que fou, juntament amo
Joan Ramis, un dels principals impulsors de la Societat.' La implicació d'aquests elements
provinents del colonialisme en una institució d'aquestes caracteristiques no deixa de
ser sorprenent i fructífera, car genera un interessant debat sobre el contacte entre llengües
i la necessitat de la traducció com a pont intercultural,' debat que es veu concretar en la
resolució 105 (13 .12.1778) en qué es pren facord que els memores de la Societat
llegeixin periódicament, en els dies de reunió setmanal, una traducció original que,
preferentment, havia d'estar escrita en menorqui ; un cop finalitzada la lectura, la
composició passaria a formar part del fons de la institució . A partir de la data d'aquesta
resolució, consten en el registre les lectures de les traduccions següents: la Taducció en
veis de la Tabula de Píramo i Tisbe, per David Causse (resolució 111 del 28 .01 .1779),
una recreació del conegut episodi de les Metamorfosis ovidianes; la Traducció del discurs
que féu l almirante Byng a la hora de la mort, extret de 1'Histbria dAnglaterra de Lord
Lyuleton (sic), per Pere Ramis (resolució 115 del 04 .02 .1779) ; la Sapphira, traducció
duna Speculació del "Spectator" angPs, per Joan Soler (resolució 134 del 04 .03 .1779) ;
la Traducció de una de les obres de Young, de Pere Creus (resolució 152 del 23 .05 .1779) ;
la Traducció sobre l7ndoPncia per Constantí Salort (resolució 170 del 31 .10 .1779) i
una Traducció dálgunes reflexions del Sr. LVieland sobre una anécdota de la Historia
Universal de Mr. de Voltaire concernent a HortMsia, duquesa de Mazarin (resolució 177
del 26 .01 .1780) . Caldria afegir a aquestes versions dos discursos originals que tractaren
alguns aspectes teórics de la traducció: el Discurs sobre lútilitat de les llengües estrangeres
d'Ernst Theophile Koepp (resolució 144 del 08 .04.1779) i el Discurs sobre Mr de
Voltaire, de Vicent Caules (resolució 146 del 11 .04 .1779) .' La traducció d'Edward
Young, la de Wieland i la versió de The Spectator, remeten a 1'entrada d'un incipient
`'

El registre o llibre de acres de la Societat Maonesa, on hi consta la relació dels seus membres, la relació dels
Vibres que formaven la seva biblioteca i les resolucions i activitats que dugueren a terme, está editat per Pons
& Salord (1991) . Anteriorment, n'havia publicat un extracte F Hernández Sanz a la Revista de Menorca
(1921), recollit a Cultura i societata Menorca (Salord 1987 : 246-279) .
' Resolucions n° 78 i 80 del Registre (Pons & Salord 1991 : 94-95) .
La resolució 105 del 13.12 .1779, consta de nou punts. S'inicia de la manera següenr: "Resolt que cada sis
setmanes se llegirá en les assemblees una composició o rraducció de un de los memores ..." . El punt 3, que
diu "La traducció haurá de ser sempre en menorqui" fou rectificada el 21 .02.1779, en la n<, 124: "No
obstant lo dispost en la resolució 105, p. 3, s'ha resolt que les composicions o traduccions ... s'hauran de fer
en menorquí mentres sia possible, i quant no, en alguna altra ]lengua entesa per la major part de los memores"
(Pons 1 Salord 1991 : 106-1071114-115) .
Vegeu Pons i Salord 1991 : 106-1071 114-115,
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romanticisme d'arrel anglogermánica que s'afegiria a la ja duradora petja del
neoclassicisme francés que impregnava els cercles culturals illencs. Malauradament, de
toses aquestes traduccions tan sois n'ha pervingut una: la Sapphira, versió menorquina
d'una especulació d'Addison i Steele apareguda al no 431 del diari The Spectator,' que
Joan Soler i Sans Ilegí el 4 de mar de 1779 a la seu de la Socíetat Maonesa: Rhynsault,
home cruel i lasciu, que havia estat nomenat governador de Zelándia per Carles de
Borgonya, sent una passió desenfrenada envers Sapphira, la bellísima i virtuosa muller
del noble Danvelt; amb engany, aconsegueix empresonar i condemnar a mort I'espós i
sotmetre la muller a xantatge : Sapphira cedeix, peró el marit mor igualment; desesperada,
apel-la finalment al duc, que executa el violador. La traducció menorquina consta de
190 versos alexandrins amb rima apariada que s'agrupen en catorze estrofes d'extensió
diversa, de les quals la primera es refereix al tema, "Ia inocencia venjada" i la segona
constitueix una dedicatória aJoan Ramis, amb un esment implicit a la tragedia Lucrécia,
obra senyera del neoclassicisme catalá que Fautor escriví el 1769 i que, com tantes
altres -entre les quals, les de Shakespeare i N. F de Moratín- es centrava en I'episodi
rnític que posa fi a la monarquia romana i significa 1'inici de la república: la violació a
mans de Sext Tarquini i el posterior suicidi de Lucrécia, muller de Col latí.
Serien dos germans, Pere i Joan Ramis, ambdós doctors iuris utriusque a Avinyó
i antics membres de la Societat Maonesu, -autodissolta el disset de mar de 1785- els
traductors mes notables de les acaballes del XVIII. De Pere Ramis (1748-1816), sabem
que pels seas coneixements de llatf, grec, hebreu, árab, anglés, francés, italia i alemany
va ser nomenat inte'rpret de Carles YII a Menorca i que deixa diverses traduccions
catalanes de Moliere -ara per ara inconegudes- i una extensa traducció castellana del
text anglés que contenia el proeés contra James Murray, últim governador de Menorca.'
Darrers estudis li atribueixen fautoria de El malalt ir'mginari, una traducció menorquina
conservada en un manuscrit de la Biblioteca de Catalunya, que ja hauria estat
representada al teatre de Maó en versió original de Moliére durant els anys de la
dominació francesa . I° Dels mateixos anys seria 1'anónima Los pledetjadors, versió
menorquina de Les Pla deurs, peda cómica de Jean Racine, descoberta per J . Carbonell
a la biblioteca teatral de Jaume Rull (Carbonell 1961 : 26-29) . Pel que fa a Joan Ramis
(1746-1819), sens dubte el máxim representant del neoclassicisme literari catalá, caldria
parlar de versions, intertextos o adaptacions, mes que de traduccions en sentit estricte:
'

La traducció de Sapphira fou transcrita i publicada, juntament amb el text anglés de The Spectator, per
Francesc Hernández Sanz a la Revista de Menorca XVI (1921), 353-394 .
Diu Bover (1868: 231-232) : "Los excelentes dramas de Moliére, tan bien traducidos, que el mismo autor
no los hubiese puesto mejor si su idioma hubiese sido el menorquín .[. . .1 Tradujo del inglés al castellano el
voluminoso proceso que la corte de Inglaterra mandó formar contra el general James Murray, gobernador de
Menorca" .
"' Salord 1998 recull el testimoni de Serra 1962, que reprodueix un quadre del Museu del Louvre que duu
com a títol "Représentation de Le nzalade iwaginaire au TlréStre de ¡Vahon sous la dornination francaise
pendant le Gouvernement du Con-¡te de Lannion vers fannée 1760", tema tractat recentment per Vila
1992 .
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descartat que fos fautor d'una traducció de Zelmira, de De Belloy (Valí 1994), de la
producció castellana de joventut, caldria destacar els poemes mitolegics i satírica
emmirallats en Quevedo i en altres autors del Barroc espanyol; de l'Alonsíada (1818),
poema epic en castellá sobre la conquesta de Menorca, les reminiscéncies de 1'Eneida
virgiliana; de la tragedia Lucrécia, les dels Fastos ovidians o de Livi. Potser només podem
parlar de traducció en el cas de De ma estimada Lesbia, una recreació poética del poema
catul.liá Lugete, Veneres, Cupidinesque (vegeu Mata 1987 i Paredes 1998) . Joan Ramis,
que ocupa diversos carrecs pública en els darrers anys de la dominació anglesa, els
seguirla ocupant en la Menorca espanyola; amic personal de Juan de Silva, comte de
Cifuentes, note governador de Pilla, signaria, juntament amb altres ex-membes de la
Socíetat Maonesa, una petició per a la creació de la Sociedad Económica de Amigos del
País de la Plaza de Mahón, que no arribó a quallar. A partir d'aquest moment, es decantarla
vers la temática histórica i escriuria habitualment en castellá i, com a membre de la Real
Academia de la Historia, es relacionarla, entre d'altres, amb José Vargas Ponce, José Miguel
de Flórez, Antoni de Capmany i el comte de Campomanes (Pons 1991)
Les traduccions teatrals de Vicen~ Albertí: la continditat creativa deis models
setcentistes
Amb 1'inici de la dominació espanyola, el 1782, es frenaria una part important
de l'activitat cultural menorquina: l'expulsió dels estrangers, la reimplantació de la
censura i la repressió lingüística provocarien, com ja hem dit, un canvi d'orientació en
els interesaos d'alguns autors de prestigi, com Joan Ramis . El castellá es convertiría, a
poc a poc, en Púnica llengua apta per a la literatura culta i el catalá de Menorca, sotrnés
a un proces de provincianització, esdevindria 1'expressió de la literatura popular i
religiosa: n'és una mostra la traducció menorquina anónima publicada el 1795 per
1'impressor Fábregues de Los set salms penitencials del real profeta David, que compra
amb una interessant justificació del traductor. Enmig d'aquest estat de coses, el nom
de Vicen~ Albertí (1768-1859) significará, durant les dues primeres décades del XIX,
la continuitat de l'embranzida i del dinamisme cultural dels darrers anys de la Menorca
británica. Hereu d'una familia mallorquina benestant instal-lada a Maó a principia del
XVIII, el jove Albertí coneixia les llengües clássiques, el catalá -llengua habitual a 1'escola
fina el 1803-, el castellá i, com corresponia a una persona de la seva posició, degué
rebre classes particulars de francés, anglés i italiá; fou deixeble de Charles Ernest Cook,
que havia establert a Maó una escola de distinció per a 1'ensenyament de llengües
estrangeres (Pons 1984 : 107-108) . Deixa' una extensa obra -una parí publicada, altra
encara inédita- formada majoritáriament per traduccions catalanes i castellanes d'obres
originals en francés, italiá i anglés. Entre les traduccions catalanes, cal destacar els
manuscrita teatrals: trenta comedles i drames de Moliere, Metastasio i, amb paraules
de Bover (1976: 1, 19, 14-15) "de otros autores : muchas piezas en un acto y sainetes,
de los idiomas italiano, francés e inglés, y las más notables producciones de Goldoni",
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de les quals n'han pervingut setze, que actualment es conserven a la Biblioteca de
Catalunya .I Alberti adapta les comédies i els drames mes coneguts del moment ; d'autors
castellana: Elgeperutgelós (1.818) de Vicente Rodríguez de Arellano i El baró (1817) de
Leandro Fernández de Moratín; dels francesos : El musson noble o sia el señor Pere per
excel-Pncia (1815), Don Pere de Ñiquiñac (1815) -versió de 1'ópera cómica Monsieur de
Pourceaugnac-, El convit de léstiatua (abans de 1825) -adaptació de DomJuan- i Lámor
metge (abans de 1829), totes de Moliére, així com El barber de Sevilla o la precaució
inútil (1815) de Beaumarchais ; i dels italians : Demofoonte (1815) i Siroe (1816) de
Metastasio ; i cinc obres de Goldoni: Léngañador (1815), El paye de familia, La viuda
astuta, La dona venjativa i Pamela, Lotes elles datades el 1818,` També se li atribueixen
alguna entremesos cultos, entre els quals El amo i el criar en la casa de vins generosos,
anónim i El licenciado Farruella, de Ramón de la Cruz, ambddós publicats recentment
(Salord 1997) . La tria de les obres -mes properes, en general, a la sensibilitat i comicidat
barroques que ala drames neoclássics- podria obeir, mes enllá d'un afany de crítica a la
burgesia, a un interés líldic i didáctic, car Alberti ostentó durant molts anys el cárrec de
director de la Casa de Misericórdia, 1'hospici de Maó, on tenim noticia que, des del
1815, existía un teatre provisional i on -ens ho confirmen les anotacions dels manuscrita,
de lloc, data i visats- es representaren algunes obres seves. A mes, sabem per Bernat
Fábregues (1878) que les traduccions teatrals d'Albertí foren vistes al teatre de Maó
amb e'xit notable . Evidentment, Alberti sotmet els originals a un procés de
"nacionalització" -dit amb paraules del professor Lafarga (1990: 30)-, en que' noms,
personatges, llengua, gastronomía, topónims, professions i escenaris esdevenen mes
propers a fi de fer-los mes entenedors 1 assequibles al públic menorquí. En la confrontació
amb els originals, sorprén la fliádesa de la llengua, fruit d'un lloable exercici literari del
traductor, que podem apreciar també en Púnica traducció no teatral publicada d'aquest
autor, LAlonsíada, versió catalana del poema épic castellá sobre la conquesta de Menorca
que va escriure Joan Ramis el 1818 -on els decasf-labs castellans de rima lliure es
converteixen en versos alexandrins apariats de rima consonant-, que va precedida d'un
próleg d'Albertí en qué es reivindica la traducció com a mitjá d'enriquiment de la
llengua própia.I 3 També cal destacar, d'entre (obra conservada d'aquest autor, un
T

Manual de un lector, o sea Diccionario etimológico-analítico de voces sagradas, técnicas,
históricas, mitológicas, etc., introducidas en todos los idiomas cultos, imprés a Maó el 1828
i El nuevo testamento en preguntas y respuestas [. . . ] traducido del inglés, manuscrit de 676

pagines, sense data (Pons 1984 : 113) .
" Dotze manuscrits teatrals d'Alberti arriben

a la Biblioteca de Catalunya de la má d'Antoni Rubió i Lluch,
el 1893 ; quatre més foren descoberts per A. J, Pons a la biblioteca familiar Alberti-Vidal de Maó i actualment
també es conserven a la Biblioteca de Catalunya .
No tots els manuscrits resten complers : del drama de Metastasio Dernofoonte, hi manca la portada i
algunes pagines, i es conserva molt fragmentáriament -hi manquen les tres primeres escenes- Dora Pere de
¡Vlquiñac. Per a més informació sobre els manuscrits, vegeu Pons 1984 i Salord 1998 .
`-5 ', Mon ardent y antig desitx de veurer alguna producció en nostro demasiat olvidar vulgar, quand no per los
versats en altres idiomes [. . .) m'han impel-lit a presentar a mos amats compatriotes una tan digna obra en
son idioma natiu" (Ramis & Albertí 1987) .
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Antoni Febrer i Cardona o la pedagogia de la traducció
El maonés Antoni Febrer i Cardona (1761-1841), nascut durant la dominació
francesa de Pilla, es, sens dubte, el traductor mes notable de les primeres décadas del
XIX menorqui . Fill d'una familia burgesa ennoblida el 1782 per Carles 111-el seu pare
arriba a ser fhome mes ric de Menorca i el seu oncle Bernat ocupa importants cárrecs
a la Cort de Madrid-, es doctora iuris utriusque a Avinyó el 1784 i el 1811 fou nomenat
vocal de la Junta Suprema de les Balears, carrec que el féu traslladar temporalment a
Mallorca. Alli entra en contacte amb els máxims representants de la política i de la
intel-lectualitat Xaquella illa t inicia una duradora amistat amb Josep Togores, comte
d'Aiamans, un il-lustras liberal, poeta i lingüista, que, a mes d'ocupar un bon nombre
de cárrecs politics i militars, fou secretar¡ de la Reial Societat Económica d'Amics del
país (Mas 1994 : 66-74) . Hereu ideologic del conservador¡sme il-lustras ¡ humanista
cristiá baso, a partir de 1800, una extensa obra entorn dels eixos de la lingüística, la
poesia i la traducció que una opció personal per 1'expressió en la llengua propia, el
catalá de Menorca, aboca a la privacítat ¡ al silenci.L'activitat traductora de Febrer
configura, de fet, toca la seva producció i va intimament lligada a la tasca que dugué a
serme com a lingüista i lexícógraf; autor de dues gramátiques menorquines (1804 i
1821), dues de franceses (1807) i d'un diccionari menorqui, espanyol, francés i llari en procés d'edició-, considera les seves versions menorquines de textos llatins i franceses
com una aplicació práctica immediata de les propostes ortogra'fiques, léxiques i
morfosintactiques exposades en els seus Principis, i veié en elles un complement idoni
per avanzar, harmónicament, en el coneixement del llati, de la llengua própia i de les
llengües europeas . Del llatí traduí autors classics com Ciceró -Fls llíbres de Ciceró de la
Vellesa, de lAmistad, dels Paradoxos y el Somit de Cípio (1807)-, Fedre -Las Fábulas de
Fedro (1807)- i Virgili -Las Bucólicas de Virgilio (1808)-; himnes littirgics, entre els
quals cal destacar diverses versions de l'Stabat Mater, Vexilla Regís, Te Deum, Dies Irae,
Victimae Paschalis, cte., aplegades en dos manuscrits datats el 1809 i el 1820 (Paredes
1996: 132 ¡ ss .), ¡ textos biblics, com la molt notable versió completa dels Sdlms de
1840 (Paredes 1991b : 45-85) ; també traduí sis peces teatrals -dos drames i quatre
tragédies- escritas origináriament en llarí pel jesuita francés Fran~ois Gabriel Le Jay; els
dos dramas -traduits en prosa el 1833- se situen en f antiguitat classica: Damocles o el
filbsofreinant a Siracusa i Filocríso o 1ávaro a Roma; les tragédies son de tema biblic.
tres d'elles centradas en la vida de Josep - osefvenudper els seus gerrnens, josefintendant
de toca lEgipto, traduides en alexandrins apariats el 1833, i la perduda,%séfconexént els
seusgermdns- i la quarta en la figura del profeta Daniel -Daniél o el vertadér czálto de Déu
restablért en Oriént- una traducció en prosa de 1836." Pel que fa a les traduccions del
francés, llengua que Febrer coneixia a la perfecció, dues estan relaciondes ainb el món
"Antoni Febrer es basó en I'obra de Le Jay I3íbliotbeca Retlio~tsin (Wenécia, 1747), compendi destinar al
dominí de la práctica literaria per géneres que es conserva a la biblioteca familiar. Les qüestions referen ¬s a la
teatralitat d'aquestes peces i a la seva vinculació arnb els carvis politics de l'época han estat estudiadas per
Cabra 1992a .

85

VIARIA PAREDES BAULIDA

de la música: La creació del món (1807), obra dramáticomusical destinada a la
interpretació pública, basada en una versió francesa de 1'oratori Die Sch~pfung, composat
per Haydn el 1789" i un Método de cant (1829), text d'iniciació a Feducació de la veu
i al cant que inclou un vocabulari de termes musicals en francés, italiá i catalá . La
mateixa fdelitat didáctica trobem en els dos tractats de geografía de 1826, adaptacions
en vers de la Géobáphie univeyselle del pedagog i jesuita francés Claude BufFer i en el
Catecísme (1810), basat entre d'altres, en el Catéchisme historique de Fleury (Paredes
1996 : 139-14 l) . Notable es la traducció catalana de les Odes sacrées del poeta siscentista
Jean-Baptiste Rousseau, recreacions poétiques inspirades en els salms que Febrer dugué
a terme el 1825 . Peró realment curiosa es una doble traducció datada el 1815, Las
aventuras de Aristonoo -basada en una narració que solía afegir-se a les edicions del
Télémaque de Fénelon- que ofereix, a tres columnes, el text francés original i les
traduccions castellana i menorquina. Febrer diu, en una "Advertencia" del traductor :
La circunstancia, pues, de ser ésta una obra tan primorosa, y al mismo tiempo tan
breve, me ha hecho imaginar que una traducción castellana y menorquina, en tres
columnas, con el original francés en medio, sería muy útil a todas las personas que se
aplican al estudio de las lenguas francesa o castellana para ejercitarse en el modo de
traducir" .'
La técnica i l'art de traduir d'Antoni Febrer evolucionaren, des de les paráfrasis
poétiques, els collage i les translacions de joventut -obres mes lligades a 1'autoaprenentage
de la práctica literária- fins a la traducció mes literal de la maduresa. Moltes vegades, en
els prólegs i justificacions, parlará de la utilitat, de la necessitat de la traducció en si
mateixa, proposant-la com un métode básic en el procés d'aprenentage de les llengües
i com a exercici literari, que contribueix a 1'enriquiment de la llengua própia. Peró
insistirá, sobretot, en el carácter formatiu i didáctic que han de tenir, en la fidelitat
pedagógica que persegueix en les seves, dedicades, insistentment, a la joventut; per
aixó triará obres i autors que no siguin contraris a la moral evangélica, exemplars també
en la perfecció i riquesa de la llengua, i fará seves unes paraules de Ciceró, que reprodueix
en la contraportada de les seves gramátiques : Quod enim munus reí publicae maius
meliusve aferre possurnus qua),n si docemus atque erudimus iuventutem? (De Diu II,
4) .Acabem amb dues cites seves. En la primera, ofereix les seves traduccions com a Bina
d'aprenentatge : "Pero' per traduir de llatí en menorqui, qué profit no podran treuter
tant los al-lots, com les demés persones de la traducció d'aquest petit llibre; acomparantla ab les paraules llatines, i notant les grácies particulars en aquella ¡lengua i en la
nostra! Ells apendran de seguir la fidelitat sense ofendre Felegáncia, i felegáncia sense
danyar la fidelitat. . .".

Es conserva, a banda del de Febrer, un altre rnanuscrit que conté el text de Febrer acolnpanyant la partitura
musical (vegeu Cabra I992b).
1G
Ms . n° 25 (vegeu Paredes 1996: 105 1 ss .) .
15
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En la segona, considera els clássics com a suprems educadora : "Cal entretenir-se
continuament ab ells en les seues obres, i fer d'aquest modo qu'adhuc després de mort
sian encara nostros mestres" ."

Amb Antoni Febrer es clouria, definitivament, 1'activitat traductora del que
hem anomenat Menorca il.lustrada. Tan de bó que aquest esbós sigui útil per donar a
conéixer millor les aportacions en aquest camp del catalá, una llengua minoritária i
periferica en aquells anys per imposició de la história, peró en cap cas, com deia Antoni
de Capmany el 1792, "antiguo idioma provincial, muerto hoy para la república de las
letras" (1Vlemorias, ll, apéndix XII, 54-55) . És evident que, a mes del castellá, altres
llengües hispániques assoliren una cerca normalitat cultural en els anys del tombant
del XVIII al XIX: ens ho demostren els testimonia aportats .
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