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Abstract 
This PhD thesis studies Josep Maria de Sagarra’s Catalan translation of 

Macbeth (1959). The main contributions are: 1) finding out the influences on 

Sagarra’s translation from previous French, Spanish and Catalan translators 

(François-Victor Hugo, Maurice Maeterlinck, Magí Morera i Galícia, Luis 

Astrana Marín, Cebrià Montoliu, Diego Ruiz and Cèsar August Jordana) by 

showing the national and transnational network of relationships among 

them; 2) indicating the characteristic linguistic features of Sagarra’s text by 

comparing his translation with Shakespeare’s original, pondering the 

adequacy of both the positive and the negative criticism that Sagarra’s 

translations of Shakespeare’s plays have received; 3) determining Sagarra’s 

innovations in relation to the previous Catalan translations of Macbeth; 4) 

pointing out the similarities and differences between the three stages of 

Sagarra’s text (manuscript, bibliophile edition and Alpha edition); 5) 

determining, as a result of finding the manuscripts, the dates of Sagarra’s 

translations of Shakespeare’s plays; and 6) proposing and applying a 

classification model to study the similarities and dissimilarities between a 

literary text and its translation and among different literary translations of 

the same text. 

 

Keywords 
Josep Maria de Sagarra, William Shakespeare, Macbeth, influence, shift, 

François-Victor Hugo, Maurice Maeterlinck, Magí Morera i Galícia, Luis 

Astrana Marín, Cebrià Montoliu, Diego Ruiz, Cèsar August Jordana, 

Sagarra’s manuscript and bibliophile edition of Macbeth, dates of Sagarra’s 

manuscripts. 
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Resum 
Aquesta tesi doctoral estudia la traducció de Macbeth (1959) que va fer 

Josep Maria de Sagarra. Les aportacions principals són les següents: 1) 

esbrinar les influències en la traducció de Sagarra de traductors francesos, 

castellans i catalans precedents (François-Victor Hugo, Maurice 

Maeterlinck, Magí Morera i Galícia, Luis Astrana Marín, Cebrià Montoliu, 

Diego Ruiz i Cèsar August Jordana) tot evidenciant les relacions nacionals i 

transnacionals que s’estableixen entre ells; 2) indicar quins són els trets 

característics del text de Sagarra comparant la seva traducció amb l’original 

de Shakespeare, tenint en compte tant les crítiques positives com negatives 

que han rebut les seves traduccions de les obres del dramaturg anglès; 3) 

determinar les aportacions de Sagarra respecte a les traduccions catalanes 

anteriors de Macbeth; 4) assenyalar les similituds i diferències entre els tres 

estadis del text de Sagarra (manuscrit, edició de bibliòfil i edició d’Alpha); 

5) determinar, gràcies a la troballa dels manuscrits, les dates de les 

traduccions de Shakespeare que va fer Sagarra; i 6) proposar i aplicar un 

model de classificació per estudiar les similituds i diferències entre un text 

literari i la seva traducció i entre diferents traduccions literàries del mateix 

text. 

 

Paraules clau 
Josep Maria de Sagarra, William Shakespeare, Macbeth, influència, 

divergència, François-Victor Hugo, Maurice Maeterlinck, Magí Morera i 

Galícia, Luis Astrana Marín, Cebrià Montoliu, Diego Ruiz, Cèsar August 

Jordana, manuscrit i edició de bibliòfil del Macbeth de Sagarra, dates dels 

manuscrits de Sagarra. 

 



 

AGRAÏMENTS 
 

I can no other answer make, but thanks and thanks, and ever thanks 

William Shakespeare, Twelfth Night 

 

A l’hora de redactar els agraïments és quan realment m’he adonat 

de la gran quantitat de persones de qui he rebut suport al llarg de la 

tesi. Sabia que eren moltes, però no m’esperava que fossin tantes: 

em sento molt afortunada. Aquesta tesi també és una mica (o molt) 

de cada persona que esmento aquí.  

 

El primer agraïment va destinat al director de la tesi, el Dr. Dídac 

Pujol. Vull ser sincera. No diré, doncs, que la nostra relació ha estat 

fantàstica, perquè hem tingut els nostres malentesos i les nostres 

desavinences, com em sembla que tenen tots els doctorands del món 

amb els seus directors en algun moment (i si diuen el contrari, 
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en les quals estudiàvem i traduíem Shakespeare. Vaig sentir de 

seguida la necessitat d’anar més enllà de les classes, i per això em 

vaig plantejar fer una tesi. La manera de transmetre coneixements 

d’en Dídac, d’apassionar-se pel tema i de fixar-se en els detalls més 

minúsculs van fer que el triés com a director. I no me’n penedeixo, 

perquè sé que va ser l’opció perfecta. Li agraeixo que m’hagi 

contestat sempre tots els dubtes (amb rapidesa i concisió), que 

m’hagi ensenyat camins quan jo m’havia quedat encallada en un 



AGRAÏMENTS xx 

fanguissar i que m’hagi donat alè quan jo no tenia força. També li 

dono les gràcies per situar-se en un punt d’equilibri entre orientar-

me i donar-me llibertat perquè jo creixés com a investigadora, sense 

imposar la seva visió (és a dir: ni m’ha tingut abandonada ni m’ha 

marcat massa el que havia de fer). També li agraeixo totes les sàvies 

observacions que m’ha fet al llarg de la tesi. Em donaria per 

satisfeta si algun dia arribés a ser la meitat de bona que ell en 

aquesta professió, ja sigui com a investigadora o com a docent. En 

Dídac és el great teacher del qual parla William Arthur Ward: “The 

mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior 

teacher demonstrates. The great teacher inspires”.  

 

El meu segon agraïment va dedicat als dos autors principals que 

estudio en aquesta tesi: William Shakespeare i Josep M. de Sagarra, 

per haver-me fet gaudir tant amb el seu llenguatge i haver-me 

ensenyat tantes coses. No hi ha dubte que fer una tesi sobre llengua 

i literatura en els temps que corren és un acte d’amor, però què 

podem fer-hi si estic enamorada fins al moll de l’os d’aquests dos 

genis? La tesi és sobretot el meu homenatge particular a Josep M. 
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JUSTIFICACIÓ 

 

Sagarra és un escriptor a qui, em temo, no hem acabat de cedir-li un 

seient de platea al nostre parnàs; dins de l’estimació del dia d’avui, 

no acaba de tenir la consideració dels grans, o la consideració com a 

gran. Carles Riba manté un prestigi més pur; Carner, no diguem. A 

Sagarra no se li perdona l’èxit popular que tingué, i amb això se li 

nega el talent. (Sobrer 2011: 162) 

 

El propòsit general en fer aquesta tesi és aprofundir en la figura de 

Josep M. de Sagarra, autor en el qual se centra la nostra recerca. 

Fins ara, si no anem errats, hi ha dues tesis doctorals que tracten 

d’aquest autor. La primera és de Marta Vallverdú (2006), que 

estudia els viatges literaris a l’exòtic d’Aurora Bertrana i Josep M. 

de Sagarra, i la segona és de Josep M. Fulquet (1996), que analitza 

la traducció al català de cinc monòlegs shakespearians i una cançó. 

Tanmateix, Sagarra no constitueix l’eix principal de recerca en cap 

de les dues tesis.1 Potser per això en un dels actes d’homenatge a 

Sagarra arran dels 50 anys de la seva mort, el que es va celebrar a 

l’Institut d’Estudis Catalans els dies 28, 29 i 30 de novembre de 

2011, Narcís Garolera, Oriol Izquierdo i Vinyet Panyella, entre 

																																																													
			1	Cal mencionar que hi ha una tesi de llicenciatura (no de doctorat) sobre la 

novel·la de Josep M. de Sagarra, duta a terme per Marina Gustà (1981). Tant 

aquesta tesi de llicenciatura com la tesi doctoral de Marta Vallverdú (2006) estan 

dirigides per Joaquim Molas. 
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altres, van afirmar diverses vegades que mai s’havia fet una tesi 

sobre Sagarra.2  

 

Així mateix, Jordi Coca comenta en el prefaci de les traduccions de 

Sagarra de Teatre de W. Shakespeare: “Abans que Josep Maria de 

Sagarra traduís vint-i-vuit obres de William Shakespeare al català 

—traduccions que demanen, amb tota urgència, un estudi crític fet 

en profunditat— ningú no havia traslladat l’autor anglès a la nostra 

llengua d’una manera tan extensa” (1986: XI) (les cursives són 

nostres). En la mateixa línia, Salvador Oliva, en referir-se a les 

traduccions de Shakespeare que va fer Sagarra, manifesta:  

 

Mai, que jo sàpiga, no ha aparegut cap estudi a fons i suficientment 

ampli que en fes la valoració que es mereix. I això és el que, al meu 

entendre, possibilita que les opinions sobre les seves versions siguin 

tan oposades i tan poc fonamentades. Tenim o bé elogis 

indiscriminadors (s’ha parlat, per exemple, de versions 

“definitives”), o bé crítiques furibundes (s’ha dit, per exemple, que 

semblen els “Pastorets”). És evident que ni els uns ni els altres no li 

fan cap justícia: ni el raspall ni la denigració sistemàtics no són la 

millor manera d’agrair un esforç tan enorme com el que li va 

suposar la feina que va deixar feta. (Oliva 1986: 39) 

 
																																																													
   2 Narcís Garolera, en un article publicat a El Punt Avui (27-IX-2011) uns mesos 

abans, afirmava: “Els mateixos professors no han sabut ni han volgut transmetre 

una valoració de Sagarra o simplement no la tenen. Joaquim Molas, per exemple, 

no s’hi ha interessat mai i és natural que no n’hagi dirigit —ni ell ni els seus 

deixebles— cap tesi doctoral” (p. 42-43).  

 



INTRODUCCIÓ  
 

5 

Si bé és cert que avui dia ja hi ha uns quants articles, prefacis i 

capítols que parlen sobre Sagarra com a traductor de Shakespeare, 

seria desitjable (setanta-quatre anys després que ell traduís la 

primera obra de Shakespeare) que se’n fes una anàlisi profunda i 

sistemàtica com la que comporta una tesi doctoral. Encara que 

aquesta tesi se centri en Macbeth i que, per tant, les conclusions a 

les quals arribem siguin parcials, esperem posar el nostre granet de 

sorra en el camí que mena cap un coneixement més complet de 

Sagarra.   

 

OBJECTIUS I PREGUNTES DE RECERCA 

 

Un dels objectius de la tesi és esbrinar fins a quin punt Sagarra es 

fixava en altres traduccions franceses, castellanes i catalanes de 

Macbeth a l’hora de fer la seva traducció. Fins ara s’havien fet 

diversos comentaris sobre les influències franceses en els quals 

s’aportaven alguns exemples molt específics,3 però mai s’havia 

analitzat una obra sencera.4 Les traduccions que es comparen amb la 

de Sagarra són les franceses de François-Victor Hugo (1865-1873) i 

Maurice Maeterlinck (1910), les castellanes de Magí Morera i 

Galícia (1919) i Luis Astrana Marín (1920c), i totes les catalanes 

precedents, és a dir, les de Cebrià Montoliu (1907), Diego Ruiz 

(1908) i Cèsar-August Jordana (1928). De quins traductors té més 

influències Sagarra? Per què precisament d’aquests traductors? 

																																																													
   3 Vegeu Fulquet (1996a: 242) i Oliva (1986: 39 i 1993b: 214).  

   4 Per a un estudi de les influències franceses de Maurice Maeterlinck en la 

traducció de Macbeth de Josep M. de Sagarra, vegeu Palomo Berjaga (2012). 
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Molt relacionat amb aquest primer punt, un altre objectiu és indicar 

quines són les aportacions de la traducció de Sagarra respecte a les 

dels seus predecessors. En què es diferencien? Per què les 

traduccions de Sagarra marquen un punt d’inflexió? Inevitablement, 

per poder respondre aquestes preguntes, també haurem de traçar un 

perfil lingüístic com a traductors de Cebrià Montoliu, Diego Ruiz i 

Cèsar August Jordana, sobretot en relació amb Macbeth. També, 

però d’una manera més secundària, ens caldrà respondre preguntes 

com: amb quin model de llengua traduïa Sagarra? Seguia les 

normes noucentistes o se n’allunyava? Com afecta el context social 

i cultural de l’època a les traduccions de Shakespeare de Sagarra?  

 

Una altra finalitat és precisar alguns trets característics de la manera 

de traduir de Sagarra. Quines tendències mostra a l’hora de traduir? 

Fins a quin punt són certs els judicis que els diversos crítics han fet 

sobre les seves traduccions? Per dur a terme aquest objectiu, es 

comparen vuit fragments de la traducció de Macbeth de Sagarra 

amb l’original anglès. Com que la recerca es basa molt en l’anàlisi 

textual, el text sagarrià que utilitzem ha d’estar poc manipulat i ha 

de ser fiable; per això, haurem de tenir en compte el manuscrit de 

Macbeth i saber quins canvis hi ha hagut entre aquest text i les dues 

edicions en vida de Sagarra (Edicions Calíope [1946?] i Editorial 

Alpha [1959b]). Així mateix, en un grau menor, intentarem establir 

quina relació hi ha entre la llengua de creació de Sagarra i la llengua 

que utilitza en la seva traducció. 
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Tant per estudiar les influències com per examinar la traducció de 

Sagarra respecte a l’original, hem elaborat un model d’anàlisi que 

parteix de categories proposades per diversos autors com Alsina 

(2008), Leuven-Zwart (1989 i 1990), Marco (2002), Renkema 

(2001) i Ribas (1994). És un model útil per fer estudis com el 

d’aquesta tesi? Quins són els encerts i quines són les mancances del 

model? Les dades obtingudes en la recerca aporten informació 

rellevant per als estudis descriptius de traducció?  

 

ESTRUCTURA 

 

En el primer capítol, introduïm els estudis descriptius de traducció, 

als quals s’adscriu aquesta tesi, tot oferint una visió general de la 

trajectòria que han seguit els estudis de traducció, des de l’inici, en 

què formaven part de la lingüística, fins avui dia, en què es decanten 

per la recerca en globalització, localització i aplicacions 

informàtiques. A continuació, justifiquem per què, per tal de dur a 

terme la nostra recerca, necessitem un model que integri un 

enfocament lingüístic i un enfocament literari. Després, comentem 

breument els models d’anàlisi que hem tingut en compte, que són, 

per ordre cronològic: Leuven-Zwart (1989 i 1990), Ribas (1994), 

Marco (2002) i Alsina (2008). També expliquem quin ha estat el 

procés d’elaboració del model, com vam començar, què vam 

canviar i per quines raons, per què no existeix un model d’anàlisi 

ideal i per què no ens hem servit de la lingüística forense. A 

continuació, exposem els aspectes que s’estudien a la tesi i 

proposem una classificació que consta de 21 categories que ens 
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serviran per descriure les similituds i les diferències entre la 

traducció de Sagarra, l’original anglès i les altres traduccions 

franceses, castellanes i catalanes que hem triat. Per acabar, definim 

cada categoria, indiquem en quin autor ens hem basat (i si entenem 

el concepte de la mateixa manera o no) i presentem exemples.  

 

En el segon capítol, situem Sagarra dins el context històric i cultural 

al qual pertany. Així doncs, fem un recorregut des que neix fins que 

mor, passant per la seva joventut, els escriptors amb qui té relació, 

els corrents literaris amb què té contacte i aquells en els quals es 

podria encabir, les seves obres principals com a autor, centrant-nos 

en la poesia i el teatre (gèneres més estretament relacionats amb les 

obres teatrals de Shakespeare), i els fets socials més significatius, 

com ara l’esclat de la Guerra Civil i l’exili a França. També oferim 

una panoràmica de les traduccions de Shakespeare a Catalunya 

anteriors i posteriors a les de Sagarra. Així mateix, donem una llista 

de totes les altres traduccions de Sagarra i de les característiques 

més destacades. Entre els autors traduïts consten Dante, Gògol, 

Goldoni, Molière i Pagnol. Al final d’aquest apartat, es troba un 

dels descobriments més remarcables de la tesi: les dates de les 

traduccions de Shakespeare que va fer Sagarra, a les quals vam tenir 

accés gràcies a la troballa dels manuscrits.  

 

El tercer capítol està molt centrat en la llengua. En primer lloc, 

parlem de la llengua de Shakespeare en general, fixant-nos en 

l’evolució que hi ha de les primeres obres fins a les darreres i en la 

mena de recursos literaris que fa servir. També esmentem els trets 
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fonamentals de la llengua de Macbeth, com ara la repetició de certs 

sons i imatges. D’aquesta manera, ens fem una idea de com és el 

text original amb el qual comparem la traducció de Sagarra. En 

segon lloc, oferim una síntesi dels comentaris més remarcables 

sobre la llengua de Sagarra com a autor, fixant-nos especialment en 

la poesia i en el teatre. Després, recollim les principals crítiques, 

tant positives com negatives, que han rebut les traduccions de 

Shakespeare de Sagarra, de la mà d’autors com Coca (1986a, 

1986b), Jaumà (1980), Oliva (1986, 1993), Palau i Fabre (1973) i 

Vidal Alcover (1983), entre molts altres. En aquest capítol també 

expliquem per què Sagarra va fer les traduccions de Shakespeare i 

qui van ser els seus mecenes. A més, donem compte d’on i quan 

vam tenir accés als manuscrits d’aquestes traduccions, la qual cosa 

ens va permetre, d’una banda, conèixer les dates de les traduccions 

que presentem al final del segon capítol, i de l’altra, comparar els 

tres textos de Macbeth en vida de Sagarra: el manuscrit (1942), 

l’edició de bibliòfil (1946?) i el text de l’Editorial Alpha (1959b), 

una tasca que ningú fins ara ha pogut fer amb cap de les obres de 

Shakespeare traduïdes per Sagarra. A partir d’aquesta comparació 

analitzem quines són les diferències gramaticals i lèxiques dels tres 

textos, tot donant exemples i formulant hipòtesis sobre els canvis. 

En aquesta part només comentem uns quants exemples, però totes i 

cadascuna de les diferències entre les tres versions es troben als 

annexos 7, 8 i 9. Aquest apartat consta d’unes conclusions parcials. 

En l’última part del capítol es du a terme la comparació entre la 

traducció de Sagarra i vuit escenes del text anglès de Macbeth, 

estudiant 10 de les 21 categories del nostre model de classificació. 
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Aquestes categories estan triades en funció de les tendències que 

hem observat que té Sagarra en la traducció i de les crítiques que 

han rebut les seves traduccions de Shakespeare. També oferim 

informació de les edicions angleses que podria haver usat Sagarra 

per traduir de l’anglès. Al final del capítol hi ha unes conclusions 

parcials respecte a la comparació de la traducció de Sagarra amb el 

text original. 

 

El quart capítol tracta de les influències franceses en la traducció de 

Macbeth de Sagarra. Al començament reproduïm les crítiques dels 

autors que han comentat aquest tema, justifiquem per què hem triat 

les traduccions de François-Victor Hugo (1865-1873) i Maurice 

Maeterlinck (1910) i esmentem alguns trets d’aquestes traduccions, 

com ara en quina editorial i en quina col·lecció es van publicar, o si 

són en vers o en prosa. A continuació, hi ha tres apartats segons les 

coincidències entre els traductors: 1) Sagarra coincideix amb Hugo i 

Maeterlinck; 2) Sagarra coincideix amb Hugo i difereix de 

Maeterlinck; i 3) Sagarra coincideix amb Maeterlinck i difereix 

d’Hugo. Al principi de cada apartat hi ha una taula amb el total de 

coincidències que hem trobat en fer la comparació. Tots els casos de 

coincidències estan recollits als annexos 1 i 2 (anàlisi quantitativa). 

En el cos del capítol, recordem breument en què consisteix cada 

categoria i en donem d’un a tres exemples il·lustratius. Aquest 

capítol també consta d’unes conclusions parcials. 

 

En el cinquè capítol estudiem les influències castellanes de dues 

traduccions de Macbeth precedents a la de Sagarra: la de Magí 
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Morera i Galícia (1919) i la de Luis Astrana Marín (1920c). Igual 

que en el capítol anterior, justifiquem la tria d’aquests traductors i 

comentem algunes característiques de les traduccions. Com veurem, 

no hem trobat coincidències entre la traducció de Sagarra i la de 

Morera i Galícia. Val a dir que, encara que la traducció catalana de 

Macbeth de Morera no es va publicar fins al 2006, data del 1925 i, 

com que Sagarra podria haver-hi tingut accés, també l’hem 

examinat, però no hem trobat similituds entre aquesta traducció i la 

de Sagarra. El capítol se centra, doncs, en la traducció d’Astrana 

Marín, que es relaciona també amb les d’Hugo i Maeterlinck. Per 

això, en els apartats i exemples d’aquest capítol fem referència als 

traductors francesos: 1) Sagarra coincideix amb Astrana, 

Maeterlinck i Hugo; 2) Sagarra coincideix amb Astrana i 

Maeterlinck, però difereix d’Hugo; i 3) Sagarra i Astrana 

coincideixen, però difereixen de Maeterlinck i Hugo. Al principi de 

cadascun d’aquests apartats també presentem una taula amb el total 

de coincidències trobades entre els traductors. Tots els casos estan 

recollits a l’annex 3 (anàlisi quantitativa). Al final del capítol hi ha 

unes conclusions parcials. 

 

El sisè capítol està dividit en dos grans apartats. En el primer 

estudiem les possibles influències que les traduccions precedents en 

català, la de Cebrià Montoliu (1907), Diego Ruiz (1908) i Cèsar 

August Jordana (1928), poden haver tingut en la traducció de 

Macbeth de Sagarra. Aquest capítol no inclou una justificació de la 

tria, ja que les tres traduccions són totes les de Macbeth en català 

abans de la de Sagarra. El capítol, però, sí que conté, com els 
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capítols quart i cinquè, comentaris sobre aquestes traduccions i 

sobre la manera de traduir de cada traductor. Els subapartats que 

s’ocupen de cadascun dels tres traductors anteriors a Sagarra també 

comprenen les opcions de traducció d’Hugo, Maeterlinck i Astrana, 

perquè hem comprovat que els textos de tots els traductors estudiats 

a la tesi estan relacionats directament o indirectament (llevat dels de 

Morera i Galícia).5 També com en els capítols quart i cinquè, al 

principi de cada subapartat oferim una taula amb el total de 

coincidències trobades. Totes les dades estan recollides als annexos 

4, 5 i 6 (anàlisi quantitativa). Al final d’aquest primer gran apartat 

hi ha unes conclusions parcials. En el segon gran apartat comparem 

la traducció de Sagarra de vuit escenes de Macbeth (les mateixes 

que estudiem al tercer capítol) amb les dels seus predecessors, i a 

les conclusions parcials indiquem quines són les aportacions de la 

traducció sagarriana.  

 

Les conclusions finals estan dividides en tres subapartats. En el 

primer fem una recapitulació de les idees principals que es troben 

en els capítols de la tesi. En el segon passem d’un enfocament 

microestructural a un de macroestrucural, tenint en compte els 

resultats de tots els capítols, relacionant-los entre ells i presentant 

idees més generals. En el tercer subapartat esmentem línies de 

recerca futures que es poden derivar d’aquesta tesi.  

																																																													
   5 Les traduccions catalana i castellana de Macbeth de Morera podrien estar 

relacionades amb alguna traducció estudiada en aquesta tesi, però, com que vam 

comprovar que no tenien cap similitud amb la de Sagarra, les vam descartar i no 

les vam comparar, per exemple, amb la d’Hugo o Maeterlinck. 
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METODOLOGIA 

 

El primer que cal explicar en aquest apartat és per què hem triat 

Macbeth com a obra d’anàlisi. Segons Harold Bloom (1998: 732), 

Macbeth és una de les millors tragèdies de Shakespeare, afirmació 

que és compartida des de fa temps per la immensa majoria de 

crítics, com ara Bradley (1985 [1904]). Relacionat amb això, Estill, 

Klyve i Bridal (2015: 8) han aportat dades quantitatives extretes 

fent un buidatge exhaustiu de la World Shakespeare Bibliography 

Online, segons les quals Macbeth és una de les obres més 

estudiades del segle XX: entre les obres dramàtiques, ocupa el segon 

lloc en el període 1960-1964, i el tercer lloc en el període 2000-

2004.6 

 

Convé recordar que Sagarra no va traduir ni Hamlet ni King Lear. 

Macbeth també ens interessa pel poder de persuasió i per la 

imaginació que caracteritza el personatge principal de l’obra. Tal 

com explica Bloom (1998: 534) referint-se a aquest últim punt, 

“Shakespeare can be said to have conferred his own intellect upon 

Hamlet, his own capacity for more life upon Falstaff, his own wit 

upon Rosalind. To Macbeth, Shakespeare evidently gave over what 

might be called the passive element in his own imagination”. Una 

altra raó per què hem triat una tragèdia són les crítiques que ha 

rebut Sagarra, segons les quals tenia més facilitat per traduir 

																																																													
   6 L’obra més estudiada en tots dos períodes és Hamlet, que hauríem pogut triar 

si Sagarra l’hagués traduït. 
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comèdies que no pas tragèdies (Oliva 1986: 39 i Palau i Fabre 1973: 

69). En el projecte inicial, teníem pensat analitzar dues obres 

d’altres gèneres: a més d’una tragèdia (Macbeth), incloíem una 

comèdia (Al vostre gust) i un drama històric (Enric IV, primera part 

o bé Coriolà). Al final, no hem pogut estudiar les obres d’aquests 

dos gèneres per manca de temps (aquest tema queda pendent per a 

una futura recerca). A part d’això, com observa Fàbregas (1979: 

190), Macbeth també “té l’avantatge d’haver estat traduïda diverses 

vegades [al català], en èpoques ben diferents i amb tècniques 

diverses”. De fet, fins al 30 de novembre de 2015 (data en què 

redactem aquestes línies), Macbeth ha estat l’obra de teatre de 

Shakespeare més traduïda al català (10 vegades), seguida de 

Hamlet, A Midsummer Night’s Dream i Romeo and Juliet (totes tres 

7 vegades) (dades extretes parcialment de Pujol 2011: 230-235). 
 

La recerca va començar per la comparació de la traducció de 

Sagarra amb la dels traductors francesos, atès que una part ja 

s’havia dut a terme per al treball de final de màster (Palomo Berjaga 

2012 n’és un article derivat). Primer vam prendre com a model de 

referència el de Kitty van Leuven-Zwart, i a partir de les seves 

categories, centrades en el concepte de divergència (shift), vam fer 

la comparació. Tanmateix, hem anat configurant el model d’anàlisi 

a mesura que sorgien nous casos que no podíem classificar en les 

categories que teníem. És a dir: hem anat refent el model alhora que 

avançava la recerca, tot repensant les categories que teníem, 

proposant-ne de noves i adoptant conceptes d’altres autors com ara 

Alsina (2008), Marco (2002), Renkema (2001) i Ribas (1994). 
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Després de la comparació amb les traduccions franceses (capítol 4), 

hem fet la comparació amb les traduccions castellanes (capítol 5), i 

més tard, amb les catalanes (capítol 6). En totes aquestes 

comparacions, els passos han estat els següents: 

 

1) Comparació vers per vers (i línia per línia) de tot Macbeth traduït 

per Sagarra amb les traduccions franceses, castellanes o 

catalanes, i amb el text anglès.  

2) Identificació dels casos de similitud entre els textos. 

3) Classificació dels casos segons les categories de divergències i de 

no-divergències respecte al text original. 

4) Addició, si calia, de noves categories d’anàlisi. 

5) Organització dels casos (ja classificats) segons les similituds 

entre els traductors.  

6) Elaboració dels annexos, on s’inclouen tots els casos, fruit del 

buidatge exhaustiu dels textos analitzats. 

7) Tria dels exemples concrets que s’expliquen en el cos de la tesi. 

 

Val la pena especificar que la metodologia utilitzada en l’ordre en 

què hem efectuat la comparació de les diverses traduccions ha estat 

la correcta: no hauríem obtingut els mateixos resultats (o sí, però 

hauria costat molt més arribar-hi) si haguéssim començat la recerca 

fent la comparació entre la traducció de Sagarra i la dels traductors 

catalans precedents en comptes de començar-la per les dels 

francesos, que són anteriors als catalans. Per exemple, podríem 

haver conclòs que la traducció de Diego Ruiz va influir en la de 

Sagarra, ja que tenen 24 opcions iguals, quan, en realitat, aquesta 
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similitud ve donada perquè tots dos tenen influència d’Hugo, encara 

que en el cas de Sagarra sigui indirectament (a través de 

Maeterlinck). 

 

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que Sagarra podria 

haver-se fixat en alguna traducció italiana de Macbeth, atès que ell 

coneixia molt bé aquest idioma (abans de les traduccions de 

Shakespeare havia traduït algunes obres de l’italià, com ara La 

Divina Comèdia de Dante i El barret de cascavells de Pirandello). 

No hem inclòs cap traducció italiana en l’estudi de les influències 

per diverses raons. En primer lloc, pel nostre desconeixement de 

l’idioma italià. A més, en el prefaci a Romeu i Julieta. Otel·lo. 

Macbeth (1959a: 10), Sagarra afirma que ha comparat les seves 

traduccions amb les franceses i les castellanes, però no esmenta les 

italianes, tot i que això no significa que no ho fes. Si bé és cert que 

podríem haver encarregat aquesta part a algú altre, ens vam trobar 

amb dos inconvenients: 1) la improbabilitat de trobar una persona 

que sabés italià i que alhora estigués familiaritzada amb el model 

d’anàlisi de Leuven-Zwart, que és força complex (hem trigat temps 

a manejar-lo); i 2) la creença que una tesi ha de demostrar els 

coneixements del doctorand: presentar una recerca amb una part que 

no hem fet nosaltres mateixos no ens sembla, doncs, apropiat.7  

																																																													
   7 Aquestes són les mateixes raons per les quals no hem inclòs cap traducció 

alemanya (segons Permanyer 1991: 36, Sagarra sabia alemany), amb la diferència 

que en italià podríem haver vist si dues paraules s’assemblaven (almenys 

formalment) sense saber italià; en canvi, en alemany aquesta tasca hauria resultat 

més complicada. 
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Sobre aquest aspecte, també convé remarcar que ens vam posar en 

contacte amb el Dr. Tom Cheesman (Swansea University), ja que 

podia tenir algunes traduccions italianes digitalitzades dels anys que 

ens interessaven.8 Tot i no saber italià, volíem acarar les traduccions 

per veure si hi havia alguna similitud fàcil de captar. 

Malauradament, el Dr. Cheesman ens va comunicar que havia hagut 

de deixar inacabat el seu projecte per manca de finançament i que 

no ens podia oferir el material que necessitàvem.9 Evidentment, 

podríem haver buscat en paper les traduccions italianes que ens 

haguessin interessat, però, per restriccions de temps, no va ser 

possible, i la tasca queda pendent per a una futura ocasió. 

 

El text anglès que fem servir per a les citacions de Macbeth és el de 

l’edició d’Oxford University Press (Shakespeare 1998). Utilitzem 

aquesta edició perquè és més moderna que la segona edició d’Arden 

(Shakespeare 1992). També hem consultat la tercera edició d’Arden 

(Shakespeare 2015), que es va publicar quan la tesi ja era en l’etapa 

final, de manera que no hem pogut citar-ne el text de Macbeth des 

d’un bon principi, tot i que hem estat a temps de servir-nos de (i 

citar-ne) la introducció i els apèndixs.  

 

																																																													
   8 Agraïm a la Dra. Helena Buffery aquest suggeriment. 

   9 Correspondència privada del 23 d’octubre de 2014. 
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A l’hora de fer la comparació entre els textos i saber el significat 

d’algunes paraules o expressions, hem fet servir diverses fonts 

depenent de l’idioma:10  

 

Anglès: les notes a peu de pàgina de l’edició individual 

anotada d’Oxford (Shakespeare 1998), de l’edició Norton 

(Shakespeare 2008a), de la segona edició Arden (Shakespeare 

1992) i de la tercera edició Arden (Shakespeare 2015). També 

l’Oxford English Dictionary (2000), perquè és un diccionari 

de referència de la llengua anglesa, que inclou moltes paraules 

en desús i dóna nombrosos exemples tot citant autors 

rellevants. Entre les accepcions d’algunes paraules que hi hem 

buscat, hem trobat com a exemple el vers exacte de Macbeth 

que contenia la paraula que ens interessava. Una altra obra 

que hem consultat ha estat el Shakespeare’s Words: A 

Glossary and Language Companion (2002), de David Crystal 

i Ben Crystal. Aquest glossari està en actualització permanent 

a la pàgina web <http://www.shakespeareswords.com>. Quan 

s’hi fa una cerca, a part de les diverses definicions, el 

programa de la pàgina web ofereix el nombre de vegades que 

apareix la paraula cercada en les obres de Shakespeare i 

també especifica en quines obres i en quins versos (o línies) 

ho fa.  

 

																																																													
			10	Val a dir que la majoria de vegades donem el nom d’aquestes fonts de manera 

abreujada (vegeu l’apartat “Sigles” del principi de la tesi). 
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Francès: les notes a peu de pàgina de l’edició de Gallimard 

(Blibliothèque de la Pléiade). També hem usat Le Grand 

Robert de la langue française (2007), ja que és un diccionari 

molt exhaustiu en el qual es troben molts exemples, frases 

fetes, sinònims i antònims, que ajuden a entendre tots els 

sentits de la paraula.  

 

Castellà: les notes a peu de pàgina de les diverses edicions de 

les traduccions de Luis Astrana Marín (sobretot les de l’edició 

de 1929b, que són molt nombroses). També hem fet servir el 

Diccionario de la lengua española de la Real Academia de la 

Lengua Española (2001, 22a edició), perquè és el diccionari 

de referència d’aquesta llengua. 

 

Català: les notes finals de la traducció de Cebrià Montoliu 

(1908b), perquè donen molta informació sobre el significat de 

les paraules i expressions de Macbeth. També hem consultat 

altres traduccions de Macbeth, especialment les de Miquel 

Desclot (2002b i 2009) i Salvador Oliva (2003), per la seva 

vigència. Per a la traducció al català de Sagarra, que és la que 

ens interessa principalment, ens hem fixat en els diccionaris 

que ell podria haver consultat. En primer lloc, el Diccionari 

general de la llengua catalana de Pompeu Fabra (1932), ja 

que, segons Serrahima (2008: 338), Sagarra se l’havia llegit 

set vegades. També hem consultat el Diccionari Aguiló (1988 

[1915-1934)], atès que Joan Coromines, en el Diccionari 

etimològic i complementari de la llengua catalana (1980-
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2001) (volum III, p. 984 i volum V, p. 581, entre altres), 

comenta que Sagarra no feia més que copiar i malentendre els 

mots d’aquest diccionari. Precisament, el diccionari de 

Coromines també l’hem usat per buscar alguna paraula que no 

trobàvem a cap altre diccionari, perquè es tracta d’una obra 

crítica, històrica, dialectològica i que complementa altres 

reculls com el Diccionari català-valencià-balear, obra que 

també hem tingut en compte, encara que no estigués acabat en 

l’època en què Sagarra va fer les traduccions de Shakespeare 

(el 1r volum es va publicar el 1930 i l’últim, el 10è, el 1962). 

Aquesta obra recull diferents variants dialectals, cosa que ens 

ha estat útil perquè, tal com apunta Oliva (1993b: 213), de 

vegades Sagarra utilitza formes “dialectalitzants”. A més, en 

l’explicació de les abreviatures amb què són citades les obres 

que s’han utilitzat en la redacció del diccionari, apareixen 

quatre obres de Sagarra: All i salobre (1929), El comte Arnau 

(1928), Entre l’Equador i els tròpics (1947) i Vida privada 

(1932), per la qual cosa el diccionari ofereix definicions 

d’alguns termes utilitzats per Sagarra. També hem fet servir el 

Corpus textual informatitzat de la llengua catalana (2001) de 

l’Institut d’Estudis Catalans per buscar una paraula poc 

comuna i veure quantes vegades s’havia usat, quan i per quin 

autor, i el Diccionari descriptiu de la llengua catalana (2002) 

(també de l’Institut d’Estudis Catalans) per buscar algunes 

definicions que no hem trobat a cap altre diccionari. Convé 

remarcar que, per a algunes definicions que no estaven 

relacionades amb paraules de Sagarra ni dels altres traductors 
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catalans precedents (Montoliu, Ruiz i Jordana), hem emprat el 

Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis 

Catalans, perquè és el diccionari normatiu i de referència 

actual de la llengua catalana. 

 

L’apartat 3.4 (“Comparació de la traducció de Sagarra amb 

l’original anglès”) i el 6.4 (“Les aportacions de Sagarra respecte a 

les traduccions catalanes precedents”) segueixen una metodologia 

diferent. En principi, igual que en l’estudi de les influències, volíem 

analitzar tot Macbeth i fer-ne una comparació vers per vers (i línia 

per línia), però això no ha estat possible, ateses les restriccions de 

temps i d’espai (només aquesta part de la recerca ja hauria estat 

suficient per a tota una tesi). En aquest sentit, creiem que la 

comparació de tot Macbeth tampoc hauria donat resultats 

significativament diferents dels que hem obtingut. En els dos 

apartats (3.4 i 6.3) analitzem vuit fragments (els mateixos), que han 

estat escollits basant-nos en tres criteris: les dades numèriques 

(justificació quantitativa), les dades temàtiques (justificació 

qualitativa) i les dades estilístiques / lingüístiques (justificació 

qualitativa). A l’apartat 3.4.1 oferim més detalls sobre la 

metodologia utilitzada per fer la tria dels vuit fragments. Val a dir 

que aquesta part de la recerca permet aportar informació rellevant 

sobre el text anglès que no era pertinent en l’anàlisi de les 

influències. Per exemple, com que contextualitzem cada una de les 

vuit escenes analitzades, oferim referències bibliogràfiques que ens 

ajuden a aclarir la interpretació de l’original i a identificar-ne els 

trets lingüístics més representatius. 
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D’altra banda, mentre que en l’estudi de les influències hem 

examinat totes i cadascuna de les categories, en l’apartat 3.4 hem 

hagut de fer-ne una selecció. Així doncs, analitzem 10 de les 21 

categories del model: 1) registre, 2) intensificació, 3) paraula 

preferent, 4) modificació, 5) addició (d’informació), 6) supressió 

(d’informació), 7) canvi total de significat, 8) mètrica, 9) patrons 

fònics (rima) i 10) patrons fònics (al·literació). Aquestes categories 

estan triades en funció de les tendències que hem observat que té 

Sagarra en traduir Macbeth i dels comentaris principals que 

diversos crítics han fet sobre les traduccions de Shakespeare de 

Sagarra. A l’apartat 3.4.2 donem més informació sobre aquest tema.  

 

La comparació de les traduccions catalanes (apartat 6.3) és l’única 

en la qual no emprem les categories d’anàlisi, ja que aquí es tracta 

de veure quines són les diferències més que no pas quines són les 

similituds. A més, usar el model d’anàlisi per a les quatre 

traduccions (Sagarra, Montoliu, Ruiz i Jordana) en relació amb 

l’original anglès hauria comportat escriure un apartat molt extens, 

els resultats del qual ens haurien servit per caracteritzar més els 

textos dels traductors catalans precedents de Sagarra, però no tant 

per observar en què es diferencien de la traducció de Sagarra. En 

aquest apartat s’han analitzat elements representatius de les escenes, 

com ara la rima, les al·literacions, la traducció d’alguns noms, dels 

teixits de metàfores, de les repeticions i del lèxic.  

 

Pel que fa a les edicions de les traduccions utilitzades, convé 

remarcar que en els capítols 4, 5 i 6, abans de presentar la taula amb 
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totes les coincidències trobades, expliquem quines edicions fem 

servir i per què. En els exemples, sempre donem l’opció d’una 

edició en concret, però si hi ha altres edicions que tenen opcions 

diferents, també les afegim a l’exemple i marquem les diferències 

en cursiva. Si a l’exemple només hi ha l’opció d’una edició, 

significa que les altres edicions tenen la mateixa solució. Respecte a 

l’edició de Macbeth en català, després de buscar infructuosament el 

manuscrit, vam decidir usar l’edició de 1959, perquè és l’última en 

vida de l’autor, de manera que la comparació amb les altres 

traduccions (franceses, castellanes i catalanes) es va fer a partir 

d’aquest text. El 31 de gener de 2014 els manuscrits de les 

traduccions de Shakespeare fetes per Sagarra van aparèixer en una 

subhasta i hi vam tenir accés. Com que aquest mateix dia, abans de 

la subhasta, ens van deixar fotografiar tot Macbeth, a la tesi hem 

pogut comparar els tres textos en vida de Sagarra: el manuscrit 

(1942), l’edició de bibliòfil (1946?) i l’edició de l’Editorial Alpha 

(1959b). Una vegada que vam tenir totes les diferències, les vam 

classificar en dos grans grups, depenent de si eren gramaticals o 

lèxiques. Per a l’apartat de qüestions gramaticals, vam identificar 

els fenòmens principals que se solen repetir i els vam explicar amb 

exemples. Per a l’apartat de qüestions lèxiques, vam triar els casos 

que ens van semblar més rellevants, o bé perquè mostraven alguna 

paraula preferent de Sagarra, o bé perquè hi havia diferents opcions 

de versos rimats, entre altres. Tots els casos de diferències lèxiques, 

d’ordre sintàctic i de puntuació entre els tres textos estan recollits 

als annexos 7, 8 i 9. A més, vam incorporar els canvis entre els tres 

textos en tots els exemples dels capítols 4, 5 i 6 (tant al cos del 
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capítol com als annexos), o sigui que si no hi ha cap diferència, 

l’opció que donem és la de 1959b, però si les opcions de l’edició de 

bibliòfil o del manuscrit difereixen, també les donem i marquem les 

diferències en cursiva. En els apartats 3.4 i 6.3 no hem apuntat les 

solucions de totes les edicions, però sí que les hem tingut en compte 

(esmentant-les) si afectaven l’aspecte que comentàvem.  
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1.1. Introducció 
Aquesta tesi s’insereix dins dels estudis descriptius de la traducció, 

ja que l’enfocament de què parteix la recerca té punts en comú amb 

els postulats d’aquest tipus d’estudi. D’una banda, a la tesi no es 

parla de com ha de ser la traducció ideal (enfocament prescriptiu), 

sinó de com són les diferents traduccions que estudiem. D’altra 

banda, partim de dades empíriques per després passar a una 

teorització sobre les tries del traductor, no a l’inrevés. 

 

A l’apartat següent, resumim els trets més característics dels estudis 

descriptius i els contextualitzem. Val a dir que la informació que 

donem no és exhaustiva, ja que no pretenem fer una dissertació 

teòrica sobre aquest tema, sinó situar la nostra tesi dins del marc 

dels estudis traductològics. Després, abordem el tema de l’anàlisi de 

la traducció d’obres literàries (apartat 1.3), en què tractem la 

dicotomia entre enfocament lingüístic i enfocament literari, i els 

diversos models d’anàlisi que hem tingut en compte per a la tesi: 

Kitty van Leuven-Zwart (1989, 1990), Albert Ribas Pujol (1994), 

Josep Marco (2002) i Victòria Alsina (2008). Per acabar aquest 

capítol, expliquem quins aspectes analitzem a la tesi i quin model de 

classificació de divergències fer servir.  

 

1.2. Els estudis de traducció descriptius 
Toury afirma: “No empirical science can make a claim for 

completeness and (relative) autonomy unless it has a proper 

descriptive branch” (1995: 1). Però quan i per què van sorgir els 

estudis de traducció descriptius? Segons Theo Hermans (1999: 11-
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12), durant els anys 60, es va establir el contacte entre James 

Holmes i un grup d’estudiosos txecoslovacs (Jiři Levý, Anton 

Popoviĉ i Frantiŝec Miko). Tots aquests autors s’interessaven per la 

relació de la traducció amb la història de la literatura i per l’estudi 

de l’estil d’originals i traduccions. Així es com va començar el 

vincle entre el grup dels Països Baixos, que més tard comptaria amb 

José Lambert, Raymond van de Broek i André Lefevere (entre 

d’altres), i el de Tel-Aviv, del qual formarien part Itamar Even-

Zohar i Gideon Toury (entre d’altres). 

 

El 1972 Holmes presenta a Copenhaguen les seves idees sobre 

traducció, tant pel que fa al nom de la disciplina, a la qual proposa 

anomenar “Translation Studies”, com quant a la seva organització. 

Toury (1995: 10) presenta en un mapa la classificació de Holmes:1 

 

																																																													
   1 Aquest mapa ha estat molt comentat per diversos autors. Chesterman (2009: 

14-15) en cita alguns i critica la no-inclusió de “Translation Policy” a la branca 

aplicada dels estudis de traducció en l’esquema que proposa Toury tot seguint la 

conferència de Holmes. 
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Les aportacions de Holmes van ser molt significatives per a la 

disciplina, i sobretot perquè els estudiosos s’adonessin que una de 

les branques més oblidades havia estat la descriptiva. Després, van 

tenir lloc una sèrie de conferències que van afavorir l’intercanvi 

d’idees entre teòrics que apostaven per estudis en aquesta línia. 

Arran d’aquestes conferències es van fer tres publicacions diferents: 

Literature and Translation (1a conferència a Leuven, 1976), una 

edició especial de la revista Poetics Today (2a conferència a Tel 

Aviv, 1978) i una altra edició a la revista Dispositio (3a conferència 

a Antwerp, 1980). 

 

El grup d’estudiosos que s’ha encarregat de la branca descriptiva ha 

rebut diversos noms: escola de la manipulació, grup de 

l’enfocament del polisistema i grup dels Països Baixos, entre els 

més destacats (Hermans 1999: 8). La primera denominació es deu a 
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la publicació de The Manipulation of Literature (Hermans 1985); la 

segona deriva de la teoria del polisistema d’Even-Zohar, i la tercera 

està relacionada amb els membres que pertanyien a Flandes i als 

Països Baixos. Les tres denominacions són imprecises, tot i que la 

primera (l’escola de la manipulació) sembla acceptada per la 

majoria d’autors (i és la que faré servir per referir-me a aquest grup 

d’estudiosos). Tanmateix, tal com comenta Marco (2002: 25), 

l’escola de la manipulació no és una escola en si, sinó una sèrie 

d’estudiosos que comparteixen més o menys les mateixes idees. La 

segona denominació (grup de l’enfocament del polisistema) és força 

conflictiva, ja que “one can perfectly well operate along descriptive 

lines without taking on board any systems or polysystems ideas” 

(Hermans 1999: 8). I la tercera (grup dels Països Baixos) és la més 

incompleta de totes, perquè les recerques en línies descriptives no 

es porten a terme només a Flandes i als Països Baixos; això deixaria 

fora del grup tots els membres de Tel Aviv i d’altres parts del món.  

 

Els estudis descriptius sorgeixen en contraposició al paradigma 

imperant. Com hem esmentat, fins als anys 70 aquesta branca de la 

disciplina no va començar a tenir importància, tot i que abans ja hi 

havia hagut algunes aproximacions. El concepte de prescripció és 

bàsic per entendre el canvi de punt de vista. Fins aleshores, la 

branca més estudiada havia estat l’aplicada (translator training, 

translation aids, translation criticism), que se centrava a dir com 

havia de ser una traducció i quina era l’opció traductològica més 

correcta. Aquesta visió prescriptiva està estretament relacionada 

amb el concepte d’equivalència, ja que, en teoria, la millor 
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traducció és aquella que aconsegueix un nivell d’equivalència més 

elevat. Això pressuposa que hi ha una única interpretació de 

l’original i que algú (el traductor, el lector, el crític) té la veritat 

absoluta, que coincideix plenament amb la veritat de l’autor del text 

original.  

 

Els descriptivistes s’allunyen d’aquesta visió de la traducció: “They 

do not want to be prescriptive, and they do not want value 

judgements to be the sole or even the primary aim of the study of 

translation” (Herman 1999: 35). Es tracta, doncs, d’investigar què 

és el que passa en la traducció tenint en compte les dades 

empíriques, no de com hauria de ser la traducció i quina és la 

traducció ideal. Toury (1995: 19) explica que les diverses branques 

de la disciplina responen a objectius diferents, cosa que es pot 

comprovar per la utilització d’uns verbs (i temps verbals) concrets: 

 
TYPE OR 

RELATIONSHIP 

CRITERION (OR 

TYPE OF 

CONDITION) 

TYPICAL VERBS TYPE OR 

RELATIONSHIP 

possible 

probable 

theoretical 

conditional 

can be 

is likely to be 

Translation theory, 

basic 

Translation theory, 

modified 

existing empirical is DTS (Descriptive 

Translation Studies) 

required  postulated should be Applied extensions 

of Translation 

Studies 
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Hermans (1999: 31-45) comenta les hipòtesis que comparteixen els 

membres de l’escola de la manipulació: 

 

What they have in common is, briefly, a view of literature as a 

complex and dynamic system: a conviction that there should be a 

continual interplay between theoretical models and practical case 

studies; an approach to literary translation which is descriptive, 

target-oriented, functional and systemic; and an interest in the 

norms and constraints that govern the production and reception of 

translations, in the relations between translation and other types of 

text processing, and in the place and role of translations both within 

a given literature and in the interaction between literatures. 

(Hermans 1999: 32) 

 

Segons aquesta afirmació, la literatura és un sistema complex i 

dinàmic: un element no està mai aïllat i afecta, o pot afectar, altres 

elements amb els quals es relaciona. L’escola de la manipulació té 

molt en compte la cultura de partida i, especialment, la cultura 

d’arribada (una teoria prominent en aquesta àrea és la del 

polisistema d’Even-Zohar).2 El grup també sosté que hi ha d’haver 

una interrelació entre els models teòrics i pràctics. Per a Toury 

(1995: 14-15), els resultats descriptius han d’incidir en la branca 

teòrica: qualsevol estudi descriptiu aporta dades per a la verificació 

o refutació de teories generals, fins i tot quan l’investigador mateix 

no ha fet la recerca amb aquesta intenció.  

																																																													
   2 Per a més informació sobre aquesta teoria, vegeu Herman (1999: 102-120) i 

Even-Zohar (1978, 1981, 1990 i 1997).  
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Així mateix, el grup s’orienta vers un enfocament de la traducció 

literària que és descriptiu, orientat cap al text meta, funcional i 

sistèmic. El primer fonament, un enfocament descriptiu en comptes 

de prescriptiu, ja l’hem comentat abans; de fet, sembla el tret més 

significatiu, ja que és el que dóna nom i sentit als estudis 

descriptius. El segon, un enfocament orientat cap al text meta i 

funcional, sorgeix en contraposició als estudis del paradigma 

anterior, que prioritzaven el text original, i gairebé no tenien en 

compte el text meta per si mateix, i, menys encara, la literatura 

receptora. Tant Toury (1995: 37) com Hermans (1999: 37) 

comenten que la teoria de l’skopos, desenvolupada per Hans 

Vermeer (1996) i Christiane Nord (1997), entre d’altres, també se 

centra en el text meta. La diferència entre les dues teories rau en 

l’objectiu final i en la branca a la qual pertanyen. Mentre que els 

estudis descriptius s’ocupen, majoritàriament, de l’àmbit literari i 

s’insereixen en la branca “pura” dels estudis de traducció (vegeu el 

mapa de Holmes), els estudis de l’skopos volen proposar unes guies 

per a la branca “aplicada” (vegeu el mapa de Holmes), sobretot 

enfocada a traduccions professionals. És a dir, centrar-se en el text 

meta no és exclusiu dels descriptivistes, però és una característica 

que comparteixen els membres de l’escola de la manipulació. 

D’altra banda, l’enfocament sistèmic a què respon l’escola de la 

manipulació no està només relacionat amb la teoria d’Even-Zohar. 

Per exemple, André Lefevere utilitza el concepte de sistema per 

estudiar els mecanismes de control que s’estableixen respecte a la 

traducció: poètica, patronatge i ideologia.  
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En darrer lloc, existeix un interès per les normes que han regit la 

producció i recepció de traduccions; com afecta una determinada 

obra traduïda a la cultura receptora, quina relació s’estableix entre la 

cultura receptora i la cultura d’origen, entre altres aspectes. El 

concepte de norma també és clau a l’hora d’analitzar les opcions del 

traductor. Un dels autors més rellevants en aquesta qüestió és Toury 

(1995: 53-69), que proposa una classificació de normes amb 

l’objectiu final de formular unes normes generals de la traducció. 

Convé destacar que les normes només es poden interpretar quan hi 

ha hagut una tria per part del traductor: 

 

Picking one option means that the alternatives are excluded, 

although they remain latent as a store of future possibilities. For the 

researcher it pays to have an idea of which options are realistically 

available to a translator, for instance they have been chosen before 

by other translators in comparable cases, or are routinely 

recommended. Reading texts oppositionally by highlighting the 

exclusions, the paths that were open but that were not chosen, may 

allow us to glimpse the agenda behind the choices that are made. 

(Hermans 1999: 88) 

 

Encara que Hermans no ho especifica en aquesta citació, hi ha un 

altre tret que caracteritza aquesta mena d’estudis: una naturalesa 

històrica, amb paraules de Marco (2002: 31). Com que el centre 

d’interès és el text meta, la cultura receptora té un paper fonamental, 

com ja hem esmentat abans, igual que el moment històric en què es 

fa aquella traducció, atès que hi ha una ideologia i una estètica 

determinades que hi imperen. 
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A parer de Marco (2002: 35), el que manca als estudis descriptius és 

un model d’anàlisi de textos: “En aquest sentit, els integrants de 

l’escola de la manipulació han tendit a emfasitzar les mancances 

més que no pas les utilitats de la lingüística, en tant que possible 

aliada dels estudiosos de la traducció”. Aquest fet té a veure amb la 

distinció entre els estudis lingüístics i els estudis literaris, tema que 

tractem a l’apartat 1.3.1 (“L’enfocament lingüístic i l’enfocament 

literari”). 

 

Segons Hermans (1999: 152-154), un grup que també ha criticat 

l’escola de la manipulació, tot i que ha adoptat bona part dels 

principis en què es basa aquest corrent, és el grup de recerca de la 

University of Götingen (1986-1997), que es dedicava, especialment, 

a l’estudi de la història de la traducció literària. Aquest grup critica 

la importància excessiva que els descriptivistes atorguen al text 

meta. D’altra banda, el grup de Götingen també qüestiona algunes 

classificacions binàries de la teoria de polisistemes. A més, mentre 

que l’escola de la manipulació té molt en compte la 

contextualització, el grup de Göttingen prioritza la intertextualitat 

de la traducció. Per a Hermans (1999: 154), les dues visions són 

necessàries.  

 

Després de l’escola de la manipulació, van aparèixer els corrents de 

l’anomenat cultural turn en els estudis de traducció (cap al final del 

segle XX): estudis filosoficohermenèutics, deconstructivistes, 

postcolonialistes i feministes (Marco 2002: 37-43). Juliane House 



1. MARC TEÒRIC 
 

36 

(2009: 71-82) parla d’altres corrents que també s’allunyen dels 

estudis descriptius, en major o menor grau, i que han encapçalat les 

tendències de traducció a partir del segle XXI: estudis orientats cap a 

la traducció de la publicitat i la promoció (traducció de cartes de 

motivació, fulletons de presentació d’una empresa, etc.); estudis 

centrats a “desxifrar” el procès traductològic (mitjançant thinking 

aloud mètodes, per exemple), i estudis enfocats en la globalització i 

la localització. A més, com es pot deduir dels articles inclosos a The 

Oxford Handbook of Translation Studies (Malmkjaer i Windle 

2011), també guanyen importància els estudis sobre doblatge i 

subtitulació, d’una part, i els estudis dirigits a desenvolupar 

aplicacions informàtiques de traducció (traducció automàtica i altres 

eines per ajudar els traductors, etc.), de l’altra. Tot i això, encara es 

duen a terme estudis descriptius, especialment relacionats amb els 

estudis de corpus. 

 

1.3. L’anàlisi de les traduccions d’obres literàries 
 
1.3.1. L’enfocament lingüístic i l’enfocament literari 
L’anàlisi de la traducció dels textos literaris va aparèixer força tard 

en els estudis de traducció. El problema principal era la naturalesa 

híbrida d’aquests textos. D’una banda, es podien estudiar des d’un 

punt de vista lingüístic, ja que tot text té com a base la llengua, però 

aquest enfocament deixava fora altres aspectes importants dels 

quals no s’encarregava la lingüística, com ara la funció poètica del 

llenguatge. De l’altra, es podien analitzar a partir de les teories de la 

literatura, i de la literatura comparada, però aquestes n’excloïen les 
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qüestions purament lingüístiques dels textos, i sovint no feien cap 

distinció entre textos originals i textos traduïts.  

 

Josep Marco (2002: 13-14) afirma que aquesta escissió té la base en 

el fet que el llenguatge literari fos considerat com a diferent del 

llenguatge ordinari. L’autor creu que això és un error, perquè les 

diferències entre els dos tipus de llenguatge són “de grau més que 

no pas de qualitat: hi ha una base comuna als usos del llenguatge 

que fan tant els textos literaris com els no literaris”. És evident que 

qualsevol estudi d’un text, sigui literari o no, requereix una anàlisi 

lingüística, perquè la matèria primera del text literari és de tipus 

lingüístic (lèxic, morfològic, sintàctic, etc.); per això, un 

enfocament purament literari que no tingui en compte la llengua en 

strictu sensu no pot considerar-se un estudi complet. D’altra banda, 

una anàlisi purament lingüística no pot abordar tots els elements 

d’un text literari; cal tenir en compte diverses disciplines, com ara la 

recepció literària, els estudis sobre la ideologia del llenguatge, etc. 

La solució passa, doncs, per adoptar un enfocament eclèctic que 

prengui de cada disciplina allò que calgui.  

 

1.3.2. Models d’anàlisi literària 
En qualsevol mena d’anàlisi, les dades obtingudes, idealment, han 

de classificar-se d’alguna manera. Per a la tesi, necessitàvem un 

model que ens permetés agrupar coherentment els exemples trobats 

en la comparació de textos, però, ara per ara, no existeix un model 

únic, tot depèn del que es vulgui estudiar i des de quin punt de vista. 

A continuació expliquem els models en què ens hem basat. 
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1.3.2.1. El model de Kitty van Leuven-Zwart (1989 i 

1990) 
El primer model que vam tenir en compte va ser el de Kitty van 

Leuven-Zwart. L’autora va crear un model per facilitar la 

comparació i la descripció de la traducció a l’holandès de la 

novel·la Don Quixot. Després va demostrar que també es podia 

aplicar a altres traduccions holandeses i, més tard, a altres 

traduccions en general, independentment de quina fos la llengua de 

partida i la llengua d’arribada. 

 

Leuven-Zwart parteix de la premissa que les divergències3 (shifts) a 

nivell microestructural i macroestructural poden proporcionar 

informació sobre les normes que ha adoptat el traductor, la seva 

interpretació de l’original i les estratègies que ha utilitzat durant el 

procés. Segons l’autora, les traduccions presenten canvis a dos 

nivells: d’una banda, el microestructural, que es dóna a nivell de 

paraules, clàusules i oracions, i que implica divergències 

semàntiques, estilístiques i pragmàtiques. Per a aquest nivell, 

s’utilitza un mètode comparatiu. I, de l’altra, el nivell 
																																																													
   3 Per a la traducció del terme shift, adoptem la proposta d’Albert Ribas Pujol: 

“Hemos traducido por ‘divergencia’ el término inglés ‘translation shift’, pero 

dándole un sentido más general del que tenía para Catford. En nuestro caso, y 

recogiendo las propuestas de Kitty M. van Leuven-Zwart, pasa a designar las 

modificaciones resultantes de los procedimientos de la traducción oblicua de 

Vinay y Darbelnet” (1994: 165). Victòria Alsina (2008: p. 30-33) en diu 

“modificacions”, però ens sembla una denominació que, en la nostra recerca, pot 

portar a confusions, atès que hi ha una categoria del model de Leuven-Zwart que 

també es denomina així. Josep Marco (2002: 213) tradueix shift per “canvi”.	
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macroestructural, que afecta la caracterització dels personatges, la 

naturalesa de l’acció, el temps i el lloc dels esdeveniments. Per a 

aquest nivell, s’utilitza un mètode descriptiu. Primer, s’analitzen les 

divergències microestructurals i, després, s’estudia com queda 

afectada la macroestructura. 

 

En el mètode comparatiu, l’autora parteix d’autors com Jean-Paul 

Vinay i Jean Darbelnet (1958) i John Catford (1965), dels quals 

agafa algunes categories i conceptes, però s’adona que no li acaben 

de funcionar per a la seva recerca. Com a conseqüència, proposa 

una classificació i crea categories noves. La diferència principal és 

que els estudis anteriors comparaven les divergències que es 

produïen entre dues llengües (per exemple, Vinay i Darbelnet, entre 

l’anglès i el francès), mentre que Leuven-Zwart ho fa entre dos 

textos.  

 

Pel que fa al mètode descriptiu, el model combina la lingüística 

funcional sistèmica (enfocament lingüístic) i la narratologia 

(enfocament literari). Així doncs, basant-se en les teories de 

Michael Halliday (vegeu Halliday 1973, 1976, 1978 i 1985 i 

Halliday i Hasan 1989), s’analitza com actuen les funcions 

ideacional, interpersonal i textual en els diferents nivells discursius 

de la narratologia: history, story i discourse.4 

 

																																																													
   4 Donem els termes tal com els denomina Leuven-Zwart, perquè no hi ha 

unanimitat en la nomenclatura d’aquests nivells.	
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La proposta de Leuven-Zwart va tenir una gran repercussió en 

l’àmbit traductològic, ja que, no només es limitava a fer una anàlisi 

lingüística molt detallada, sinó que, a més a més, relacionava els 

resultats d’aquesta anàlisi amb les estratègies i les normes que havia 

seguit el traductor:  

 

Van Leuven-Zwart (1990: 92-93) considers the translation strategy 

of the works that she analyzes to be TT-oriented, with a consequent 

emphasis on acceptability in the target culture. This extra step of 

relating the results to higher-level discourse considerations and 

attempting to identify the norms in operation means that van 

Leuven-Zwart’s model goes further than the mainly linguistic 

comparisons which characterize Vinay and Darbelnet’s and 

Catford’s work. (Munday 2001: 65) 

 

No obstant això, el model no està exempt de crítiques. Munday 

(2001: 66) hi troba tres problemes: 1) el model comparatiu és 

extremament complicat d’aplicar, perquè hi ha moltes categories i 

algunes no acaben de ser clares; 2) l’aplicació del model en un text 

llarg pot ser difícil (tot i que la utilització de corpus podria, en part, 

ajudar a resoldre aquest inconvenient), i 3) l’ús del que Leuven-

Zwart anomena architranseme com a unitat per fer la comparació és 

problemàtic pel seu caràcter subjectiu. A més, encara que Leuven-

Zwart explica que almenys setanta estudiants han aplicat aquest 

model, majoritàriament en textos narratius, Gentzler (2001: 134) 

comenta que la recerca en aquesta línia va tenir una durada curta, 

perquè Kitty van Leuven-Zwart es va posar malalta i es va jubilar, i 

que la metodologia és tan complexa que els estudiants d’altres 
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universitats són incapaços d’aprendre-la i aplicar-la. Aquest és 

l’esquema que presenta l’autora (1989: 170): 

 
CATEGORY SUB-CATEGORY 

00 SEMANTIC MODULATION 

     generalization 

     specification 

 

01-f/c/m 

02-aspectual element 

03-subjective element 

04-concrete element 

05-intensive element 

 
10 STYLISTC MODULATION 11-register element 

12-professional element 

13-temporal element 

14-text-specific element 

15-culture-bound element 

16-syntagmatic element 

17-paradigmatic element 

 
20 SEMANTIC MODIFICATION 21-f/c/m 

22-professional element 

23-subjective element 

24-concrete element 

25-intensive element 

 
30 STYLISTIC MODIFICATION 31-register element 

32-professional element 

33-temporal element 

34-text-specific element 

35-culture-bound element 

36-syntagmatic element 

37-paradigmatic element 

 
31 SYNTACTIC-SEMANTIC 41-tense 
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MODIFICATION 42-person 

43-number 

44-gram. class/function 

45-function word 

 
50 SYNTACTIC-STYLISTIC 

MODIFICATION 

51-explicitation 

52-implicitation 

 
60 SYNTACTIC-PRAGMATIC 

MODIFICATION 

61-speech act 

62-deixis/anaphora 

63-thematic meaning 

 
70 MUTATION 71-deletion 

72-addition 

73-radical change of meaning 

 
 

A part de la complexitat, hi ha un altre punt conflictiu d’aquesta 

classificació. Quina és la diferència entre la modulació estilística i 

la modificació estilística si dins d’aquestes categories hi ha les 

mateixes subcategories? Hi ha pocs exemples sobre aquesta qüestió 

als articles de Leuven-Zwart de 1989 i 1990, i els pocs que hi 

trobem són poc il·lustratius. Fixem-nos, per exemple, en la 

categoria de registre. Leuven-Zwart la recull tant a les modulacions 

com a les modificacions, mentre que Albert Ribas Pujol (el model 

que explicarem en el següent apartat) la classifica com a 

modificació. Vam intentar contactar amb Kitty van Leuven-Zwart 

perquè l’autora mateixa ens expliqués aquest punt. Després 

d’algunes trucades a la Universiteit van Amsterdam i d’alguns 

correus electrònics, ens van informar que l’autora s’havia retirat del 
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món acadèmic i que no tenia adreça d’e-mail.5 També vam parlar 

d’aquesta qüestió amb Albert Ribas Pujol, però, atès que quan ens 

vam trobar ja havien passat gairebé vint anys des de la defensa de la 

seva tesi doctoral, ja no recordava per què havia col·locat la 

categoria de registre com a modificació i no com a modulació.6 

 

Al principi vam optar, doncs, per descartar la classificació entre 

modulacions estilístiques i modificacions estilístiques. Ens van 

quedar dos grans grups: 

 
DIVERGÈNCIES SEMÀNTIQUES 

1. MODULACIONS   

 1.1. Modulacions semàntiques d’especificació 

 1.2. Modulacions semàntiques de generalització 

 
2. MODIFICACIONS 

 2.1. Modificacions semàntiques 

 
3. MUTACIONS  

 3.1. Mutacions de supressió 

 3.2. Mutacions d’addició 

 3.3. Mutacions de canvi de sentit 

 
DIVERGÈNCIES ESTILÍSTIQUES 

 

         ─ Divergències estilístiques d’explicitació  

─ Divergències estilístiques d’implicitació 

─ Divergències estilístiques d’addició/supressió d’èmfasi 

																																																													
   5 Correspondència privada amb el Dr. Ton Naaijkens de la Universiteit Utrecht 

(11 de maig de 2012). 

   6 Conversa privada amb el Dr. Albert Ribas Pujol del dia 14 de maig de 2013. 
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─ Divergències estilístiques d’ordre sintàctic 

─ Divergències estilístiques de puntuació 

─ Divergències estilístiques de registre 

─ Divergències estilístiques de dialectalisme 

─ Divergències estilístiques d’arcaisme/neologisme 

─ Divergències estilístiques d’element cultural 

─ Divergències estilístiques de paraula preferent 

─ Divergències estilístiques de col·locació i expressió fixada 

─ Divergències estilístiques d’elements sintagmàtics: 

• Rima 

• Mètrica 

• Patrons fònics 

• Paral·lelismes gramaticals 

─ Divergències estilístiques d’elements paradigmàtics: 

• Metàfores 

 
 

El problema d’aquesta classificació és que la distinció entre el que 

és semàntic i estilístic també és força complicada en algunes 

categories. Una metàfora és un fenomen semàntic o estilístic (o, fins 

i tot, pragmàtic)?7 És realment separable tot el que és forma del que 

és contingut?8 Un canvi de forma no altera per a res el contingut? 

Aquestes qüestions queden fora de l’àmbit de la nostra tesi. 

 

1.3.2.2. El model d’Albert Ribas Pujol (1994) 
Albert Ribas Pujol, a la seva tesi doctoral, fa una adaptació del 

model comparatiu de Leuven-Zwart per analitzar la traducció de 
																																																													
   7 Per a més informació sobre aquest tema, vegeu Álvarez (1993), Choul (1996), 

Papas (2007) i Raymond Gibbs (2008).	

   8 Un llibre bàsic sobre aquesta qüestió és el de Leech i Short (1981).	
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Julio Cortázar de Mémoires D’Hadrien, de Marguerite Yourcenar. 

La seva proposta és més clara que la de Leuven-Zwart; prescindeix 

d’algunes categories i n’afegeix moltes d’altres, amb la qual cosa 

posa de manifest que les categories de Leuven-Zwart no són 

definitives, i que el nombre pot variar depenent dels aspectes que es 

vulguin estudiar. De totes maneres, ell també fa la distinció entre 

modulacions estilístiques i modificacions estilístiques i no queda 

clar quina és la diferència entre totes dues i per què tenen aquestes 

subcategories (per què el registre és modulació i no modificació?). 

És d’agrair, però, que l’autor ofereixi un gran nombre d’exemples 

il·lustratius per a cada fenomen, cosa que ajuda a entendre bé cada 

categoria. Aquesta és la seva proposta de classificació (1994: 309): 

 
CLASIFICACIÓN DE DIVERGENCIAS 

00 modulación semántica: 

01 modulación semántica de generalización 

02 modulación semántica de especificación 

10 modulación estilística: 

11 modulación estilística de implicitación 

12 modulación estilística de explicitación 

13 modulación estilística de categoría gramatical 

14 modulación estilística de orden sintáctico 

15 modulación estilística de colocación de adjetivo 

16 modulación estilística de puntuación 

17 modulación estilística de dialectalismo 

18 modulación estilística de convención textual 

20 modificación semántica 

30 modificación estilística: 

31 modificación estilística de registro 
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32 modificación estilística de supresión de asíndeton 

33 modificación estilística de asíndeton 

34 modificación estilística de explicitación de parataxis 

35 modificación estilística de implicitación de parataxis 

36 modificación estilística de accidentes verbales / persona / tiempo / 

modo / aspecto 

37 modificación estilística de anáfora 

38 modificación estilística aclaratoria 

39 a modificación estilística de explicitación argumentativa 

39 b modificación estilística de implicitación argumentativa 

39 c modificación estilística de negación por afirmación 

39 d modificación estilística de afirmación por negación 

39 e modificación estilística de activa por pasiva 

39 f modificación estilística de supresión de énfasis 

39 g modificación estilística de adición de énfasis 

39 h modificación estilística de supresión de polisíndeton 

39 i modificación estilística de polisíndeton 

39 j modificación estilística de concentración 

39 k modificación estilística de inversión tópico-comentario 

39 l modificación estilística de valor afectivo 

39 m modificación estilística de supresión de valor despectivo 

39 n modificación estilística de adición de valor despectivo 

39 o modificación estilística de supresión de paralelismo 

sintáctico 

39 p modificación estilística de supresión de oposición  

39 q modificación estilística de supresión de repetición 

39 r modificación estilística de supresión de valor alternativo 

39 s modificación estilística de neutralización de paronomasia 

39 t modificación estilística de supresión de alternancia 

39 u modificación estilística de determinación 

39 v otras 
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40 mutación 

41 mutación de supresión 

42 mutación de adición 

43 mutación de cambio de sentido 

 

Ribas opina que l’aplicació del model el va ensenyar a filar molt 

prim a l’hora de comparar traduccions, i li va donar eines per 

explicar fenòmens de la traducció als seus alumnes. No obstant 

això, creu que, a la seva tesi doctoral, podria haver arribat a les 

mateixes conclusions sense fer una anàlisi tan minuciosa com la que 

comporta aquest model.9 Respecte a la distinció entre divergències 

semàntiques i estilístiques de què parlàvem abans, Ribas afirma: 

 

La distinción que van Leuven-Zwart establece entre semántica y 

estilística se ha manifestado en la adaptación del modelo 

descriptivo [sic] para simplificar la clasificación, aunque como ella 

misma reconoce la noción de estilística resulta sumamente ambigua 

y da pie a numerosas interpretaciones. Para van Leuven-Zwart, la 

estilística engloba todos los fenómenos léxicos y morfosintácticos 

de variación respecto a una base semántica invariable: tanto los 

expresivos (aquellos que varían según las características personales 

del locutor) como los sociales (aquellos que son expresión de las 

distintas relaciones sociales). En este sentido, resulta una 

simplificación cómoda para facilitar la clasificación, y como tal se 

ha adoptado; lo que no excluye que se compartan las reservas que, 

desde el punto de vista de la estricta descripción lingüística, 

despierta la distinción tajante entre semántica y estilística. En 

muchos casos, como se señala más adelante, la frontera entre ambas 

																																																													
   9 Conversa privada amb Albert Ribas Pujol del dia 14 de maig de 2013.	
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no es demasiado clara y muchos fenómenos de variación léxica y 

morfosintáctica suponen grandes o pequeñas variaciones de la base 

semántica invariable que la noción de estilística presupone. (Ribas 

1994: 308) 

 

1.3.2.3. El model de Josep Marco (2002) 

Aquest model és molt exhaustiu i respon a l’enfocament eclèctic 

necessari per dur a terme una anàlisi estilística d’una traducció 

literària. En la part lingüística, parteix, com Leuven-Zwart, de 

l’enfocament funcional sistèmic de Halliday i, per tant, estudia els 

fenòmens que poden afectar les funcions ideacional, interpersonal i 

textual. Tanmateix, com que Marco és molt conscient de les 

restriccions que hi ha en analitzar un text literari només de manera 

lingüística (2002: 48), afegeix al model altres aspectes molt 

rellevants per a l’estudi de les traduccions literàries, com ara el 

context extern de situació (biografies de l’autor, comentaris de 

l’autor, crítiques a la seva obra, etc.); el context intern de situació 

(dialecte, registre) i el context de cultura (referències culturals, 

intertextualitat, etc.), entre altres, com es pot veure en l’esquema 

següent (Marco 2002: 288): 
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El model d’anàlisi que proposa Marco està centrat en el text 

d’origen: “Es podria afirmar que el focus d’interès del treball el 

constitueix l’etapa de comprensió del text original (TO), no la de 

reexpressió (reformulació, reverbalització) dels significats de la 

llengua meta” (2002: 15). Tot i això, dins del seu treball, tenen 

cabuda les possibilitats de reexpressió d’un determinat problema en 

la llengua meta, qüestions contrastives o la finalitat de la traducció 

en la llengua meta. Marco (2002: 18) argumenta que, per bé que el 

model pretén identificar l’estil del text de partida (primera fase: 

comprensió), també s’orienta cap al text meta (segona fase: 

reexpressió). A més, aquest model podria servir per a qüestions 

didàctiques, ja que la teoria va acompanyada d’un gran nombre 

d’exemples. 

 

1.3.2.4. El model de Victòria Alsina (2008) 
Aquest model està molt relacionat amb el de Marco (2002) i amb el 

de Leuven-Zwart (1989, 1990). L’autora agafa com a base el 

mètode descriptiu més que no pas el comparatiu, i també combina la 

lingüística funcional de Halliday amb la narratologia. Alsina se 

centra en diferents obres de Jane Austen, tot examinant alguns trets 

estilístics dels textos originals i observant fins a quin punt i com han 

estat traslladats al català. Aquest és el model que proposa (Alsina 

2008: 33-35): 

  
1. La traducció de la funció interpersonal 

En el nivell del discurs: 

• Traducció dels elements que configuren la focalització: 



1. MARC TEÒRIC 
 

51 

─ variació lingüística (registre i dialectes) 

• Traducció dels elements que reflecteixen la relació que hi ha entre els 

parlants (en el context de situació intern): 

─ pronoms personals (els pronoms de poder i solidaritat de Brown i 

Gilman 1960) 

─ apel·latius 

─ exclamacions 

• Traducció dels elements que fan que el parlant actuï sobre l’oient (en 

el context de situació intern): 

─ actes de parla 

• Traducció dels elements que indiquen l’actitud o opinió del 

comunicant sobre allò que enuncia (en el context de situació intern): 

─ tria lèxica 

─ modalitzadors 

En el nivell de la narració: 

• Traducció dels elements que indiquen l’actitud o opinió del narrador 

sobre allò que relata (en el context de situació extern): 

─ ús dels pronoms i de temps verbals 

─ interpel·lacions al lector 

─ modalitzadors 

─ díctics 

• Traducció d’elements que contribueixen a situar el narrador a 

determinada distància del narratari: 

─ modes de representació del discurs 

─ ironia 

2. La traducció de la funció ideacional 

En el nivell del discurs, des del punt de vista del retrat que configuren; en el 

nivell de la narració, des del punt de vista de la visió del món del narrador 

que transmeten: 

• Traducció dels elements que contribueixen a configurar una 

determinada visió del món: 

─ lèxic, col·locacions i expressions fixades 
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─ metaforització 

─ ús de la veu passiva 

─ nominalitzacions 

─ estructura proposicional 

─ transitivitat 

• Traducció dels elements que expressen relacions lògiques: 

─ conjuncions, adverbis i preposicions que expressen relacions 

lògiques. 

3. La traducció de la funció textual 

Sobretot rellevant en el nivell del discurs. 

• Traducció dels elements que serveixen per donar unitat al text:  

─ ordre dels elements: progressió temàtica. 

─ elements de cohesió (referència, substitució, el·lipsi, cohesió 

lèxica, elements coordinants i subordinants). 

• Traducció dels elements que serveixen per lligar el text al context: 

─ elements díctics 

─ variació lingüística 

─ referents culturals 

─ intertextualitat 

 
 

Segons Alsina (2008: 28), hi ha diversos enfocaments a l’hora 

d’estudiar l’estil en traducció: 1) fixar-se en els recursos estilístics 

de l’obra original i estudiar com han estat traduïts; 2) centrar-se en 

els trets estilístics del text meta, tenint en compte el context al qual 

pertany la traducció, i analitzar com la literatura i la cultura 

d’arribada poden haver influït en el text meta; i 3) interessar-se per 

les relacions que s’estableixen entre el text d’origen i el text meta 

per esbrinar les estratègies del traductor. La seva recerca pertany al 

primer enfocament.  
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1.3.2.5. La dificultat de trobar un model d’anàlisi ideal 
Dels models que hem mencionat fins ara, el de Kitty van Leuven-

Zwart (1989, 1990), el d’Albert Ribas Pujol (1994), el de Josep 

Marco (2002) i el de Victòria Alsina (2008), cap examina un text 

dramàtic (amb aspectes poètics) com Macbeth. Leuven-Zwart 

treballa, sobretot, amb textos de ficció en prosa; Ribas analitza una 

novel·la; Alsina estudia diverses novel·les de Jane Austen; i Josep 

Marco presenta exemples de diferents autors i obres. A més, l’únic 

que aplica el model a la totalitat d’una obra és Ribas. Leuven-Zwart 

també ho fa, però a la seva tesi doctoral en holandès, no en els seus 

articles publicats en anglès. Les propostes de Marco i Alsina 

proporcionen moltes eines per analitzar qüestions estilístiques i 

contextuals, però deixen fora les semàntiques, que ens interessen 

per saber fins a quin punt els traductors han estat fidels al contingut 

de l’original. Sobre aquest tema, cal subratllar que cap obra 

relacionada amb la traducció de l’estil no inclou aspectes 

semàntics,10 que sí que tenim en compte en aquesta tesi. Això 

explica per què no hem usat en el títol de la tesi l’etiqueta estil: seria 

una descripció imprecisa de la recerca duta a terme. D’altra banda, 

els models de Leuven-Zwart i Ribas sí que tenen en compte la 
																																																													
   10 Les obres a què ens referim són Alsina (2008), Baker (2000), Boase-Beier 

(2006 i 2011), Lotfipour-Saedi (1992), Malmkjaer (2004), Marco (2000, 2002 i 

2004), Millán-Varela (2004), Munday (2008a i 2008b), Olohan (2004b), Parks 

(2007), Saldanha (2011), Shiyab (2006) i Thomson (2004). Darder (2012), que 

estudia l’estil com una dimensió del llenguatge que governa la variació, tampoc 

inclou la semàntica com a part de l’estil. D’altra banda, les obres sobre semàntica 

no parlen d’estil: vegeu Escandell (2004), Férnandez, Hervás i Báez (1989) i 

McNally (2013). 
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semàntica, però prescindeixen d’alguns elements rellevants per a la 

nostra tesi, com els patrons fònics o el context extern de situació del 

model de Marco o la tria lèxica del model d’Alsina. 

 

Si un model conté molts aspectes, és difícil d’aplicar a una obra 

completa. Per contra, si un model només es basa en alguns aspectes, 

hi ha el perill que en deixi fora altres que potser algú voldria 

investigar. Tot això confirma que el model d’anàlisi ideal no 

existeix, cosa que no desmereix en absolut els models existents, ja 

que cada nova proposta d’anàlisi enriqueix els estudis en aquest 

àmbit, ja sigui perquè poden integrar conceptes que fins aleshores 

no s’havien tingut en compte o que s’havien estudiat des d’una altra 

perspectiva, ja sigui perquè presenten un model aplicat que 

il·lustren amb exemples. 

 

Per a la nostra recerca, no hem elaborat un model ideal per a la 

comparació de traduccions (això és gairebé impossible, com ja hem 

dit), sinó que hem triat alguns elements de models ja existents, i 

hem creat unes categories sota les quals classifiquem els casos 

trobats. Tanmateix, en l’anàlisi dels exemples, han aparegut 

aspectes que no estaven definits en cap dels models consultats; per 

tant, hem proposat unes categories per recollir-los. És evident, 

doncs, que cap model no ens ha limitat a l’hora de treballar amb les 

dades, perquè hem partit des d’un principi de casos concrets, i no 

dels models. És a dir: hem adaptat la classificació a les dades 

obtingudes, i no a la inversa, ja que, si no, potser hauríem prescindit 

d’alguns exemples que no podíem classificar.  



1. MARC TEÒRIC 
 

55 

 

Val a dir que hi ha algunes qüestions que ens semblen molt 

interessants però que no podem examinar per manca de temps 

(alguns requeririen una tesi sencera): els referents culturals, els 

neologismes, els arcaismes, les col·locacions o els jocs de 

paraules.11 La classificació de divergències per la qual hem optat és 

un instrument per ordenar els casos trobats, un mitjà més que no pas 

un fi en si mateix. Això no vol dir que el nostre model no es pugui 

aplicar a l’estudi d’altres obres. En aquest cas, convé subratllar que 

no és un model tancat, ja que s’hi poden afegir tantes categories 

com calguin depenent del que es vulgui analitzar.  

 

1.3.3. La lingüística forense 

Cal esmentar que ens vam plantejar si la lingüística forense podia 

ajudar-nos a assolir els nostres objectius. Dos dels principals camps 

d’aplicació de la lingüística forense són l’atribució d’autoria i la 

detecció de plagi. Per a l’atribució d’autoria, s’estudien els trets 

característics tant d’una obra com d’un autor per esbrinar si un text 

concret pertany a un autor (vegeu Grant 2008 i McMenamin 2002), 

la qual cosa es podria relacionar amb l’estudi de les característiques 

del text sagarrià respecte de l’original, però en el nostre cas, ja 

d’entrada, no cal plantejar-se la qüestió de si Sagarra va traduir 

Macbeth o no. En la detecció de plagi, s’examinen casos de 

possibles plagis entre escriptors o traductors (vegeu Coulthard 2005 

i Turell 2005b i 2008). En principi, els mètodes utilitzats en aquest 
																																																													
   11 Sobre aquest últim tema, vegeu el llibre de Dirk Delabastita (1993), centrat 

en els jocs de paraules de Hamlet.	
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àmbit podrien servir per analitzar les influències en la traducció de 

Sagarra dels traductors francesos, castellans i catalans. 

 

Turell (2005b i 2008) explica quines eines s’han utilitzat per 

estudiar el plagi en les traduccions de Julio César de Shakespeare 

per part de Manuel Vázquez Montalbán (1988) i Ángel-Luis 

Pujante (1987) i comenta què indiquen les dades obtingudes. Aquest 

és un cas real de plagi que va ser portat als tribunals. El resultat va 

ser que Vázquez Montalbán va ser declarat culpable de plagi pel 

Tribunal Suprem de Madrid, Sentència 1268 (29 de desembre de 

1993). Per a l’anàlisi dels dos textos, es va usar una eina lingüística 

anomenada CopyCatch i les traduccions de Julio César d’Astrana 

Marín (1961) i Valverde (1968) per fer comparacions. L’estudi fa 

servir un enfocament quantitatiu i un enfocament qualitatiu. Pel que 

fa al primer, s’estudien: 1) el nivell llindar de similitud del 

vocabulari coincident; 2) les paraules compartides una sola vegada; 

3) el vocabulari únic; i 4) els sintagmes compartits una sola vegada. 

Quant al segon enfocament (el qualitatiu), s’examinen aspectes com 

ara calcs de paraules o versos (fins i tot versos en sèrie), addicions, 

supressions i canvis en la traducció (Turell 2005b: 281-291).  

 

Per què no hem optat per la lingüística forense, doncs? La raó 

principal té a veure amb l’essència de la pròpia disciplina, el 

propòsit de la qual és ajudar la justícia presentant proves objectives 

que contribueixin a aclarir casos concrets. És obvi que nosaltres no 

pretenem portar Sagarra davant dels tribunals i fer que sigui jutjat 

per plagi, i tampoc no estem dubtant de si l’obra l’ha escrita ell o 
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no. Una altra raó és que hi ha una diferència entre els trets que 

s’estudien a la lingüística forense i els que s’estudien a l’estilística 

literària. Segons Baker (2000: 246), la primera se centra en els 

hàbits lingüístics subtils, com ara la llargada de les oracions o el 

nombre de paraules que comencen per vocal. Aquests trets, 

normalment, es troben fora del control conscient de l’escriptor, i els 

receptors els registrem d’una manera més subliminal. És clar que 

aquestes característiques també formen part de la manera de traduir 

del traductor, però volem centrar el nostre estudi en aquells trets que 

són més evidents i que, sovint, no passen inadvertits. El cas de plagi 

que comentàvem abans es va donar entre dos textos de la mateixa 

llengua. L’enfocament quantitatiu (basat en els resultats obtinguts 

pel programa CopyCatch) no funcionaria per a gran part de la nostra 

recerca, ja que, a part de traduccions catalanes, també n’hi ha de 

castellanes i de franceses, per la qual cosa els resultats obtinguts 

només serien vàlids en el cas del català. En canvi, la nostra recerca 

segueix força l’enfocament qualitatiu del cas de plagi esmentat. 

Turell afirma:  

 

Por otro lado, el enfoque más cualitativo adoptado por la perito de 

la acusación le permitió proponer una caracterización global de las 

cuatro traducciones analizadas. La perito concluyó que la de 

Astrana es más retórica y florida; que la de Valverde es la más 

literal de todas, una traducción palabra por palabra; y que la de 

Pujante es una reconstrucción loable del texto original, lograda 

gracias a su sensibilidad por el discurso literario, que le permite 

entender todos los recursos estilísticos y figurados que usa 

Shakespeare, y a su experiencia en el drama isabelino […] Los 
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enfoques cualitativos a [sic] la detección del plagio en la traducción 

parecen ser de utilidad para casos en que se requiere información 

semántica y pragmática. Hasta el momento, no es posible detectar 

aún este tipo de información por medio de procedimientos 

automáticos. (Turell 2005b: 292 i 296) 

 

Precisament, en aquesta tesi, volem arribar a una mena de 

“caracterització global”, emprant les paraules de Turell, de les 

quatre traduccions catalanes que estudiem: la de Montoliu (1907), la 

de Ruiz (1908), la de Jordana (1928) i la de Sagarra (1959). A 

l’hora de fer aquest tipus d’estudi, hem trobat que els models 

d’anàlisi de traducció literària ofereixen un ventall més ample de 

possibles aspectes a estudiar que no pas la lingüística forense, 

segurament perquè la lingüística forense, en l’aspecte qualitatiu, beu 

d’aquests models lingüisticoestilístics. 

 

Atès que no usem la lingüística forense per a la nostra recerca i 

tampoc no tenim com a objectiu acusar Sagarra (ni cap altre 

traductor) de cap delicte, preferim no parlar de plagi entre Sagarra i 

qualsevol altre traductor, o entre altres traductors (per exemple, 

Luis Astrana Marín i Maurice Maeterlinck, o Salvador Oliva i Josep 

M. de Sagarra). Així, la terminologia que emprem en aquesta tesi no 

és plagi, sinó influència, perquè entenem aquests dos conceptes tal 

com els defineix el DIEC2: 1) plagi: “part d’una obra d’altri 

inserida en la pròpia sense indicació de la font” (s. v. plagi 2.1); i 2) 

influència: “presència, conscient o no, d’elements formals o 

temàtics de l’obra d’un autor o d’una poètica en la d’un altre de la 

mateixa època o posterior” (s. v. influència 1.4). 
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1.4. Els aspectes analitzats 
Com ja hem esmentat a l’apartat 1.3.1, la tendència actual en 

estudiar una traducció literària és la d’utilitzar un enfocament 

eclèctic. En aquesta tesi, s’analitzen els aspectes següents: 1) 

contextuals, 2) lingüístics, 3) poètics i 4) culturals. 

 

Per a l’estudi dels aspectes contextuals (1), ens hem basat en el que 

Marco (2002: 87-90) anomena “context extern de situació”. El 

context extern de situació s’utilitza perquè, de vegades, és difícil 

esbrinar la intenció d’un autor en un determinat text o fragment; en 

aquests casos, al traductor li pot ser útil recórrer a textos que parlin 

de l’autor i l’obra original. Val a dir que a la tesi emfasitzem els 

textos relacionats amb Sagarra més que no pas els textos relacionats 

amb Shakespeare i la seva obra. La informació es troba repartida al 

llarg dels capítols de la tesi depenent del tema que tractem, però el 

capítol 2 i l’apartat 3.2 són especialment rellevants en aquest 

aspecte. A continuació marquem en gris fosc (tots els punts 1) els 

documents que Marco (2002: 88-89) indica que s’han de tenir en 

compte, i en gris clar (tots els punts 2) els documents que hem 

afegit a la recerca: 

 
a.1) Biografies de l’autor o comentaris de persones que eren properes a l’autor 

(familiars, amics, etc.). 

a.2) Biografies del traductor o comentaris de persones que eren properes al 

traductor (familiars, amics, etc.). 

b.1) Comentaris que el mateix autor ha fet sobre la seva obra. 

b.2) Comentaris que el mateix traductor ha fet sobre la seva obra. 

c.1) Bibliografia crítica (llibres, articles, etc.) que s’hagi ocupat de l’obra de 
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l’autor o d’altres obres de l’autor. 

c.2) Bibliografia crítica (llibres, articles, etc.) que s’hagi ocupat de la traducció 

del traductor o d’altres traduccions del traductor. 

d.1) Altres traduccions que s’hagin fet del text original (en la llengua meta i en 

altres llengües). 

d.2) Altres traduccions que hagi fet el traductor (de l’obra en qüestió i d’altres 

obres que poden ser de llengües diferents). Aquest punt, tot i que seria 

summament interessant, no l’estudiem per una qüestió de temps. L’anàlisi 

d’altres traduccions sagarrianes de Shakespeare i de traduccions d’altres 

obres, com ara L’escola dels marits (Molière) o La Divina Comèdia (Dante), 

queda, doncs, per a futures recerques. 

 

Per examinar els aspectes lingüístics (2), hem fet una classificació 

per categories que expliquem detalladament a 1.4.1, en la qual 

també hem inclòs alguns aspectes poètics (3): mètrica i patrons 

fònics. Josep Marco (2002: 245-256) situa aquests últims en el 

context de cultura, on també inclou els aspectes teatrals. 

 

Quant als elements culturals (4), en el model de Marco que hem 

reproduït més amunt, dins l’apartat del context de cultura, trobem 

els elements següents: referents culturals, macrosignes (gèneres, 

discursos i tipus de text) i intertextualitat. Com hem esmentat abans, 

per manca de temps, a la tesi no tractem els referents culturals; ara 

bé, sí que són cabdals tant el gènere teatral com el poètic, i també la 

intertextualitat. Entenem per intertextualitat “the dependence of one 

text upon another” (Hatim i Mason 1990: 241).12 Sobre la 
																																																													
		 12 La intertextualitat és “A term coined by Julia Kristeva in 1966 to denote the 

interdependence of literary texts, the interdependence of any one literary text with 

all those that have gone before it. Her contention was that a literary text is not an 
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intertextualitat, Marco (2002: 268-269) indica els cinc tipus de 

relacions que es poden establir entre intertextualitat i traducció o 

traductologia: 1) les al·lusions o referències; 2) les agrupacions per 

tipus de text, gènere, discurs i registre (per exemple, tots els textos 

d’un mateix gènere segueixen les pautes establertes per textos 

anteriors del mateix gènere); 3) les relacions entre un original i la 

seva traducció; 4) les diverses traduccions d’un mateix original; i 5) 

els lligams entre un text i els metatextos que genera. A la tesi no 

estudiem la intertextualitat en cap apartat en concret, però sí que ho 

fem al llarg en tant que hi tractem quatre de les cinc relacions que 

estableix Marco (de la 2 a la 5). Així mateix, també estudiem com 

és rebuda la traducció en la cultura d’arribada, quin paper hi té i què 

és el que la condiciona. 

 

1.4.1. Les categories d’anàlisi 
Les categories que farem servir a la classificació parteixen del 

concepte de shift, que, com ja hem comentat, traduïm per 

divergència tot seguint la proposta d’Albert Ribas Pujol. Catford 

(1965) és el primer autor a parlar de translation shifts, tot i que 

Vinay i Darbelnet (1958) ja estudien el fenomen sense anomenar-lo 

així. Al principi, el concepte tenia una base prescriptiva, perquè les 

divergències es veien com a males traduccions o desviacions de la 

norma. Es pressuposava, per tant, que la traducció literal (si es 

																																																																																																																																										
isolated phenomenon but is made up of a mosaic of quotations [quotations en el 

sentit ampli: des d’al·lusions encobertes, passant per al·lusions més o menys 

explícites, fins arribar al plagi i a la citació entre cometes o sense], and that any 

text is the ‘absorption and transformation of another’” (Cuddon 1991: 454).  
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podia dur a terme) era la més encertada. A més, el tipus d’estudi 

relacionat amb les divergències era lingüístic, molt basat en la 

microestructura, sense tenir en compte aspectes contextuals, 

culturals o idiològics.  

 

El punt d’inflexió en què l’anàlisi de divergències passa d’un 

enfocament prescriptiu a un de descriptiu és el model proposat per 

Kitty van Leuven-Zwart, perquè relaciona les divergències amb el 

procès traductològic i amb les normes per les quals s’ha guiat el 

traductor. A partir d’aquesta autora, el concepte deixa d’evidenciar 

“defectes” de la traducció per posar de manifest que les 

divergències són inherents a tota traducció i tenen causes diverses: 

“It is now widely accepted that shifts can be caused and influenced 

by a variety of other factors, too, some of them extralinguistic, such 

as the function of the translated text in the target culture or a 

subjective interpretation by the translator (Leuven-Zwart 1990: 

228). 

 

Això no obstant, després del model de Leuven-Zwart i de la teoria 

de normes que postula Gideon Toury a Descriptive Translation 

Studies and Beyond (1995), els estudis de traducció s’allunyen de 

l’enfocament més descriptiu i se centren, com hem comentat a 1.2, 

en altres línies de recerca. De tota manera, al final de la dècada dels 

noranta i començament del segle XXI, les anàlisis de divergències en 

estudis descriptius tornen a guanyar protagonisme gràcies a la 

incorporació dels estudis de corpus. En aquest àmbit, cal destacar 
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els estudis de Baker (2000), Macken (2007), Munday (1998 i 

2008b), Olohan (2004a i 2004b) i Øverås (1998). 

 

Convé remarcar, però, que avui dia alguns estudis textuals basats en 

anàlisis de divergències són vistos amb desconfiança. Això és 

degut, bàsicament, a dues raons que ja hem comentat. La primera és 

la idea de divergència com a un concepte prescriptiu i que, com a 

tal, no té cabuda dins dels estudis descriptius. Tanmateix, encara 

que és cert que els estudis descriptius se centren a descriure (valgui 

la redundància) més que no pas a prescriure, no abandonen del tot 

el concepte d’equivalència, que és clau en els estudis prescriptius i 

que està relacionat amb el concepte de divergència. La segona té a 

veure amb el fet que els estudis inicials en traducció eren de base 

lingüística i deixaven fora els aspectes contextuals, culturals i 

ideològics, entre d’altres. Això derivava del fet que els estudis de 

traducció no existien com a disciplina, sinó que eren una branca de 

la lingüística. Lea Cyrus afirma: 

 

Maybe it is time to give up regarding linguistic approaches with 

suspicion. Translation studies is by now firmly established as an 

independent academic discipline, and this status will certainly not 

be called into question by studies that focus on the linguistic aspects 

of translation. The emancipation from linguistics was definitely an 

important step, and the discipline is certainly richer for it. However, 

there comes a stage in every emancipation process when one is so 

mature that one feels safe to pause and look back to where one has 

come from ─ and often this will lead to the insight that all was not 

bad. (2009: 104) 



1. MARC TEÒRIC 
 

64 

En definitiva, és cert que l’estudi d’una traducció literària que es 

basi només en una anàlisi lingüística és un estudi molt parcial, ja 

que prescindeix d’altres aspectes significatius, però l’estudi d’una 

traducció literària que no tingui en compte la matèria primera, el 

text, també és coix: “However, translation still involves language ─ 

not exclusively so, but undeniably so ─ and consequently there are 

still linguistic approaches to translation” (Cyrus 2009: 88). Per això 

en aquesta tesi l’anàlisi lingüística té un pes important. 

 

Les divergències ens són molt útils especialment en la comparació 

de la traducció de Sagarra amb les dels altres traductors. És una 

manera clara de veure si hi ha hagut alguna mena d’influència entre 

els textos, ja que és difícil que dos traductors produeixin la mateixa 

divergència en el mateix punt. Si això es dóna en pocs exemples i 

en categories que marquen menys una influència, com ara les 

especificacions, podem pensar que es tracta d’una casualitat, però 

quan la divergència pertany a una categoria més significativa (canvi 

total de significat, addició o supressió d’informació) o hi ha molts 

exemples d’una categoria (per exemple: modificació), queda clar 

que aquells dos textos tenen uns punts en comú que, difícilment, es 

podrien donar per atzar.   

 

En aquesta tesi entenem per divergència un canvi (lèxic, semàntic, 

sintàctic, fonètic o mètric) que es produeix en la traducció respecte 

al text original. Una divergència només sorgeix si el traductor pot 

triar. És a dir, en el cas que es produeixi un canvi respecte a 

l’original per coaccions de la llengua d’arribada, perquè els dos 
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sistemes lingüístics són diferents, no es produeix cap divergència. 

Per exemple, en la traducció de this golden ring per “aquest anell 

daurat”, no hi ha cap divergència, perquè en anglès els adjectius van 

davant del nom, però en català un adjectiu com daurat ha d’anar 

darrere del nom. Si no hi ha opció de tria, no hi ha divergència 

encara que el text original i la traducció segueixin un patró diferent. 

 

D’altra banda, el nostre estudi no pretén ser prescriptiu en el sentit 

d’assenyalar una única manera correcta de traduir. Ara bé, com ja 

hem explicat, el concepte de divergència va lligat al d’equivalència, 

per la qual cosa queda implícit el supòsit que com més equivalència 

(formal, semàntica o funcional) aconsegueix el traductor menys 

divergència es produeix. Malgrat que el nostre estudi no és 

prescriptiu, sí que és avaluatiu. Sovint, quan parlem de les opcions 

dels traductors als exemples i diem “ho podria haver traduït de tal 

manera”, no estem afirmant que aquella manera sigui la més 

adequada o l’única (it should be or it should have been); 

simplement, mostrem que ho podria haver fet així, però va optar per 

una altra solució (it could also have been X, Y or Z). Si tenim en 

compte la taula de verbs que hem vist a 1.2 (Toury 1995: 19), 

podríem afegir-hi el següent (marcat en negreta):  

 
TYPE OR 

RELATIONSHIP 

CRITERION (OR 

TYPE OF 

CONDITION) 

TYPICAL VERBS BRANCH OF 

TRANSLATION 

STUDIES 

possible 

probable 

theoretical 

conditional 

can be 

is likely to be 

Translation theory, 

basic 

Translation theory, 
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modified 

existing empirical is 

is (but it could 

also have been 

X, Y or Z) 

DTS (Descriptive 

Translation Studies) 

required  postulated should be Applied extensions 

of Translation 

Studies 

 

La classificació que presentem a continuació està dividida en 

diverses categories que podríem encabir en les branques tradicionals 

de la lingüística: lèxic, semàntica, sintaxi, fonètica, etc. No hem fet 

aquesta classificació superior en nivells perquè hi ha categories que 

són difícils de delimitar, com passa, per exemple, amb el lèxic i la 

semàntica, dos conceptes tan estretament relacionats que és difícil 

que un no influeixi sobre l’altre. Una classificació com la nostra 

sempre pot rebre com a crítica que no presenta una classificació 

superior i, per tant, que hi manca precisió, perquè s’hi barregen 

elements molt diversos. Per contra, una classificació amb més 

nivells pot tenir l’inconvenient que alguns fenòmens no acabin 

d’encaixar completament en cap categoria, o que formin part de 

més d’una de les categories. Cal subratllar que això ja passa en la 

classificació d’un sol nivell que utilitzem: de vegades un mateix 

fenomen es pot classificar de diverses maneres o pot influir en altres 

categories. Tanmateix, hem recollit els casos només en una 

categoria, perquè, com que donem dades numèriques sobre les 

coincidències, no podem comptar un cas per duplicat; això faria 

variar el nombre total de similituds entre els traductors. També hi ha 
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exemples que es troben a la frontera entre una categoria i una altra. 

Per decidir a quina categoria pertany cada cas, sempre ens hem fixat 

en el context i en el sentit del fragment. En els capítols 4, 5 i 6 hem 

comentat amb detall alguns casos difícils de classificar. 

 

A part de les categories que mostren divergències d’algun tipus, hi 

ha tres categories que no constitueixen cap divergència: la tria 

lèxica, la tria semàntica en cas de polisèmia i la paraula preferent 

(que pot comportar o no una divergència). Expliquem les tres 

categories més endavant. El que cal tenir en compte és que les dues 

primeres serveixen per demostrar la influència d’algunes 

traduccions franceses, castellanes i catalanes en la traducció de 

Sagarra, i la tercera és útil per indicar paraules per les quals sembla 

que Sagarra tingui preferència.  

 

Un aspecte que convé mencionar és que no usarem totes les 

categories per a cada comparació. En l’estudi de les influències 

franceses, castellanes i catalanes en el text de Sagarra no hem 

analitzat la mètrica i els patrons fònics, ja que totes les traduccions 

són en prosa, excepte algunes escenes de les bruixes i la traducció 

de Morera i Galícia (de totes maneres, tenim en compte aquests 

aspectes en l’apartat 6.3: “Les aportacions de Sagarra respecte a les 

traduccions catalanes precedents”). I al contrari: hi ha categories, 

com les especificacions, que no emprem en la comparació del text 

de Sagarra amb el text anglès, ja que suposaria una anàlisi massa 

llarga per dur a terme en aquesta tesi (seria una tesi per si mateixa) i 

potser no aportaria gaire informació rellevant. Sobre aquest aspecte, 
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convé remarcar que l’anàlisi de les influències franceses, castellanes 

i catalanes és quantitatiu, ja que hem comparat tot el text de 

Macbeth vers per vers i hem tingut en compte tots els casos 

d’influència que hem trobat. Val a dir que hem adaptat el nostre 

model als exemples trobats per no deixar casos sense classificar. En 

canvi, l’anàlisi del text de Sagarra respecte a l’original és qualitatiu, 

atès que hem examinat unes escenes, no tota l’obra, i ens hem fixat 

en una sèrie d’elements concrets.13 També cal subratllar que una 

coincidència no implica una influència: tot depèn del nombre de 

coincidències i dels casos de què es tracti (per exemple, que dos 

traductors coincideixen en una especificació no resulta tan rellevant 

com que aquests dos traductors produeixen un canvi total de 

significat en el mateix punt i de la mateixa manera).  

 

Per mostrar cada categoria, hem triat alguns casos que ens semblen 

il·lustratius, independentment que pertanyin a comparacions 

diverses: alguns exemples es donen entre la traducció de Sagarra i 

la de Maeterlinck, alguns altres inclouen, també, la traducció 

d’Hugo, etc. Tot i que oferim una explicació de l’exemple, alguns 

casos ja estan comentats amb més detalladament en altres capítols. 

Si és així, indiquem on es poden trobar. Les categories de la 

classificació són aquestes: 

 

 
 

																																																													
   13 Per a la justificació de la tria d’escenes i dels elements estudiats, vegeu 3.4.1 i 

3.4.2. 
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CLASSIFICACIÓ DE COINCIDÈNCIES QUE MOSTREN  

DIVERGÈNCIES RESPECTE A L’ORIGINAL 

  1. Registre 

  2. Especificació  

  3. Generalització  

  4. Intensificació 

  5. Modificació  

  6. Addició 

  7. Addició de metàfora 

  8. Supressió 

  9. Supressió de metàfora 

10. Canvi total de significat 

11. Canvi de metàfora 

12. Explicitació 

13. Implicitació 

14. Ordre sintàctic 

15. Puntuació 

16. Mètrica 

17. Patró fònic (rima) 

18. Patró fònic (al·literacions) 

CLASSIFICACIÓ DE COINCIDÈNCIES QUE NO MOSTREN  

DIVERGÈNCIES RESPECTE A L’ORIGINAL 

  1. Tria lèxica 

  2. Tria semàntica en casos de polisèmia 

  3. Paraula preferent (pot comportar o no una divergència) 
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1.4.1.1. Classificació de coincidències que mostren 

divergències respecte a l’original 
 

1. Registre  

Els exemples d’aquesta categoria es caracteritzen perquè a la 

traducció trobem una paraula d’un registre diferent del de l’original. 

Fem servir el concepte tal com l’entén Kitty van Leuven-Zwart: 

“The aspect of disjunction is a register element, i.e. the element 

provides information on the social relationship which exists 

between the participants in the language situation: formal / 

informal, official /colloquial, polite / impolite, distant / familiar, 

etc.” (1989: 163). Albert Ribas (1994: 353) també l’entén de la 

mateixa manera. No utilitzem el registre tal com l’interpreta Marco 

(2002: 70-77), i, per tant, no fem la distinció que proposa, basant-se 

en altres autors com Halliday (1978), Eggins (1994) i Martin 

(1992), entre camp, tenor i mode. D’entre aquests tres subtipus, el 

que està vinculat amb el concepte de registre que utilitzem en 

aquesta tesi és el tenor, que mostra la relació establerta entre els 

participants.  

 

Els exemples d’aquesta categoria es podrien entendre també com a 

especificacions, perquè pot ser que un dels mots que s’utilitza sigui 

més específic que l’altre; com a modificacions, perquè el significat 

de la paraula traduïda no sigui exactament el mateix que el de 

l’original; o com a tria lèxica, perquè el significat de la traducció 

quasi no variï respecte al de l’original. La diferència és que en el 

casos recollits en aquesta categoria el registre queda afectat (això 
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vol dir que el registre de la traducció és més baix o més alt que el 

del text d’origen), cosa que no passa en les especificacions, 

modificacions i tries lèxiques. Vegem els dos exemples següents: 

 
Shakespeare: Call’em: let me see’em. (IV.i.77) 

Hugo: Appelez-les ! faites-les-moi voir. (p. 63)  

Maeterlinck: Évoquez-les! que je les voie!... (p. 989)  

Sagarra: Evoqueu-los; / deixeu-me’ls veure! (p. 348)  

 

Shakespeare: I did so─and went further, which is now our point of 

second meeting. (III.i.85-86) 

Ruiz: Doncs bé, anem al grà (p. 61) 

Sagarra: Molt bé. Doncs, ara, / anem al gra de la present conversa. (p. 

326) 

 

Com veiem, en el primer exemple les traduccions de Sagarra i 

Maeterlinck eleven el registre de l’original, ja que tradueixen call 

per “evocar” (català) i “évoquer” (francès). Hugo, tanmateix, ho 

tradueix per “appeler”, que té un registre més semblant a l’original. 

Sagarra també podria haver optat per “crideu-los”. En canvi, les 

traduccions del segon exemple rebaixen el registre de l’original. A 

més, les propostes de traducció no signifiquen el mateix que 

l’original, però el que més sobta no és el canvi de significat, sinó el 

canvi de registre. 

 

2. Especificació 

Aquest concepte l’hem adoptat de Leuven-Zwart, tot i que ella 

l’anomena semantic modulation specification. Linn Øverås (1998) 

considera l’especificació com a un subtipus d’explicitació, 
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juntament amb l’addició: “The investigation of both grammatical 

and lexical explicitation include the subcategories of addition and 

specification” (1998: 5). En la nostra recerca el que l’autora 

anomena explicitació està recollit, bàsicament, en tres categories: 

especificació, explicitació i addició. També comenta exemples que 

per a ella són explicitacions que nosaltres hem classificat com a 

intensificacions. 
 

En la categoria d’especificació, trobem una expressió més 

específica a la traducció que a l’original. Això es produeix 

mitjançant: 1) hipònims, l’addició d’algun ítem de determinació o 

l’ús de noms en comptes de pronoms; i 2) l’addició de paraules o 

expressions que a l’original queden sobreenteses. A continuació 

donem un exemple de cada tipus d’especificació: 

 
Especificació del tipus 1 

Shakespeare: Yet it was said / it should not stand in thy posterity (III.i.3-4)  

Hugo: Cependant elles ont dit que ta postérité n’hériterait pas de tout cela 

(p. 42)  

Maeterlinck: Mais il a été dit que le titre ne resterait pas dans ta 

postériorité (p. 976)  

Sagarra: Però ha estat dit que en els teus descendents /no restaria el títol 

(p. 323)  

 

Especificació del tipus 2 

Shakespeare: Wear thou thy wrongs / the title is affeered. (IV.iii.33-34) 

Hugo: Jouis de ton usurpation ; ton titre est consacré ! (p. 72) 

Maeterlinck: Porte tes maux, patrie! Car le bon droit a peur! (p. 995) 

Sagarra: Porta els mals a l’esquena, pàtria meva! / Perquè el dret és 

poruc! (p. 357) 
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En el primer exemple s’ha especificat el pronom it de l’original, que 

sí que es refereix al títol, com han escrit Maeterlinck i Sagarra. Per 

exemple, seria molt diferent si tots dos haguessin afegit informació 

nova que no es troba implícita enlloc, com per exemple diverses 

vegades (“Però ha estat dit diverses vegades...”), cas que 

pertanyeria a la categoria d’addició. En canvi, el segon exemple 

especifica una paraula que ha quedat elidida a l’original. A simple 

vista, sembla una addició d’informació, però, si analitzem bé 

l’exemple en context, ens adonem que és una especificació, perquè 

just abans s’ha parlat de la pàtria. Per a més informació, vegeu 

l’exemple 29 del capítol 4. 

 

De vegades, però, aquesta categoria es pot confondre amb una 

simple addició d’informació o una explicitació. Tot depèn del 

context: si a l’original se sobreentén el que s’especifica a la 

traducció, és una especificació, i si s’afegeix informació que de cap 

de les maneres és implícita a l’original, és una addició. Més 

endavant, en explicar la categoria d’explicitació, presentem un 

quadre amb les principals diferències que hi ha entre especificació, 

explicitació i addició. Alguns casos recollits en la categoria 

d’especificació presenten l’especificació d’una metàfora. No 

classifiquem aquests casos com a addició de metàfora, perquè no és 

que a l’original no hi hagi cap metàfora i a la traducció se n’hi 

afegeixi una, sinó que a la traducció hi ha la mateixa metàfora que a 

l’original però expressada d’una manera més específica (amb més 

detalls). 
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3. Generalització 

Aquest concepte també l’entenem com Leuven-Zwart, i és just el 

contrari que l’anterior: la paraula que s’utilitza a la traducció és més 

general que la de l’original. Es produeix mitjançant: 1) hiperònims, 

pronominalitzacions de noms o formulacions més abstractes; i 2) 

supressió de paraules o expressions que es poden sobreentendre 

sense que apareguin a la traducció. A continuació donem un 

exemple de cada tipus de generalització: 
 

Generalització del tipus 1 

Shakespeare: A little water clears us of this deed. / How easy is it then! 

(II.ii.66-67) 

Hugo: Un peu d’eau va nous laver de cette action. Comme c’est donc 

aisé ! (p. 129) 

Maeterlinck: Un peau d’eau nous lavera de ceci, et dès lors, que tout est 

facile! (p. 970) 

Sagarra: Una mica d’aigua / ens rentarà d’això; i, des d’aleshores, / que 

fàcil serà tot! (p. 313) 

 

Generalització del tipus 2 

Shakespeare: Accursèd be that tongue that tells me so, / for it hath cowed 

my better part of man (V.vii.47-48) 

Hugo: Maudite soit la langue qui me dit cela ! car elle vient d’abattre en 

moi le meilleur de l’homme. (p. 93) 

Maeterlinck: Maudite soit la langue que me l’a révélé! Elle vient d’abattre 

en moi le meilleur de ma forcé. (p. 1008) 

Sagarra: Oh, maleïda / sigui la llengua que m’ho ha revelat! / M’acaba 

d’esfondrar la millor força. (p. 381) 
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En el primer exemple, Sagarra i Maeterlinck tenen una traducció 

més general per a deed: “ceci” i “d’això”. És clar que en el context 

se sobreentén que parlen del fet, del crim, del que acaben de fer, 

etc., però és una formulació més abstracta que la de l’original. 

Fixem-nos que, a més, Sagarra i Maeterlinck també coincideixen en 

el canvi de temps verbal de clears (de present a futur) i en la 

traducció de then (“i, des d’aleshores” i “et dès lors”). D’altra 

banda, la paraula do i els seus derivats, com ara deed, són d’una 

importància cabdal a Macbeth.14 En el segon exemple, tant Hugo 

com Maeterlinck i Sagarra han elidit el mot part de l’original, cosa 

que no afecta gaire el sentit del text. 

 

Aquesta categoria, de vegades, es pot confondre amb una supressió 

o amb una implicitació. Igual que en la categoria d’especificació, tot 

dependrà del context. Més endavant, en explicar la categoria 

d’implicitació, presentem un quadre amb les principals diferències 

que hi ha entre generalització, implicitació i supressió. 

 

4. Intensificació 

Els exemples que classifiquem dins d’aquesta categoria pateixen un 

canvi d’intensitat. Entenem el concepte d’intensificació com Jan 

Renkema (2001): “Los intensificadores son definidos como 

palabras o frases que pueden ser reemplazados por una variante más 

débil, más baja, en la escala establecida por el punto de referencia”. 

L’autor estableix un quadre d’anàlisi en el qual proposa diversos 

tipus d’intensificadors. A la tesi n’utilitzem dos. El primer tipus són 
																																																													
   14 Per a més informació sobre aquest aspecte, vegeu 3.1 i 6.3.2.1. 
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els intensificadors lèxics (una paraula o part d’una paraula es poden 

suprimir), centrant-nos en l’intensificador lèxic bàsic, que inclou 

prefixos, primers elements de paraules compostes o intensificadors 

generals (molt, extremadament, super, hiper, etc.).15 Encara que 

Renkema no ho explicita, entenem que també formen part d’aquesta 

categoria alguns sufixos intensificadors com –íssim. Val a dir que 

igual que la traducció pot afegir intensitat també la pot suprimir. 

Fixem-nos en l’exemple següent: 

 
Shakespeare: We learn no other but the confident tyrant / keeps still in 

Dunsinan (V.iv.8-9) 

Sagarra: I ignorem tota altra cosa, / si no és que el tirà, molt refiat, / es 

manté sempre dins de Dunsinane (p. 374) 

 

En aquest cas, el tirà està “molt refiat”, mentre que a l’original no hi 

ha cap intensificador: el tirà simplement està “refiat”. Altres 

maneres de trobar-nos intensitat en aquest exemple serien: 

“realment refiat”, “hiperrefiat”, “refiadíssim” o “refiat del tot”. Hi 

hauria una pèrdua d’intensitat si el cas fos a l’inrevés, o sigui si en 

el text anglès tinguéssim very confident, i a la traducció simplement 

digués “refiat” i no pas “molt refiat”. 

 

La segona classe d’intensificadors és el que Renkema anomena 

intensificadors estilístics: 

 

																																																													
   15 Per a un estudi d’alguns intensificadors en anglès, vegeu Partington (1993) i 

Quirk et al. (1985: 445-448). 
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Los intensificadores estilísticos (C) consisten en figuras del habla. 

La lista presentada aquí no es exhaustiva. Los primeros cuatro 

provocan una intensidad a través de uno u otro tipo de repetición: la 

repetición literal, dos palabras con el mismo significado 

(tautología), dos palabras con uno o más aspectos del mismo 

significado (pleonasmo), y la repetición con refuerzo (clímax). La 

repetición literal no está restringida, de hecho, a los elementos 

léxicos; también se puede realizar con construcciones sintácticas 

como en “¡Cómo lloraba! ¡Y cómo gritaba su madre!”. (Renkema 

2001: pàgina 11 del document [les pàgines no estan numerades]) 

 

Per exemple, en el monòleg de Lady Macbeth, ella diu “Come to 

my woman’s breasts” (I.v.46), que Sagarra tradueix per “Veniu, 

veniu, dintre els meus pits de dona” (p. 299). Aquí Sagarra repeteix 

el mot veniu, quan a l’original només hi és una vegada. A simple 

vista, podríem pensar que es tracta d’una addició, però realment no 

s’està afegint cap mena d’informació nova. Aquesta repetició 

produeix un canvi en la intensitat: el text traduït en té més que no 

pas l’original. Aquest tipus d’intensificador és el que Marco (2002: 

247) anomena paral·lelisme gramatical: “El paral·lelisme 

gramatical es basa en la recurrència d’estructures gramaticals, amb 

un grau major o menor de repetició d’elements lèxics concrets”. 

Albert Ribas (1994: 309) recull casos d’aquest tipus a la categoria 

de modificación estilística de adición de énfasis (39g del seu 

model). 

 

També es pot donar el cas contrari, o sigui que en el text original hi 

hagi paraules o construccions repetides que el traductor no traslladi 
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a la llengua meta. Albert Ribas Pujol classifica aquests casos en 

diverses categories: modificación estilística de supresión de énfasis 

(subcategoria 39f del seu model), modificación estilística de 

supresión de paralelismo sintáctico (subcategoria 39o del seu 

model) i modificación estilística de supresión de repetición 

(subcategoria 39q del seu model). En aquesta tesi, recollim en la 

categoria d’intensificació casos en què la intensitat canvia del text 

original a la traducció, ja sigui perquè la traducció té més intensitat, 

ja sigui perquè en té menys (en aquest aspecte és una categoria 

semblant a la de registre, en la qual es troben tant els casos en què el 

registre s’abaixa com els casos en què s’apuja).  

 

Per acabar, tot i que hem trobat exemples del que Renkema 

anomena intensificador semàntic (part del significat es pot deixar 

fora mitjançant la tria d’una paraula que tingui aproximadament el 

mateix significat, però que sigui més general), no els hem inclòs en 

aquesta categoria perquè els tenim classificats en dues altres 

categories: l’especificació o la modificació. Per exemple, si el text 

anglès diu a big house i el traductor opta per “una casa enorme”, 

Renkema ho considera un intensificador semàntic, mentre que 

nosaltres recolliríem aquest cas en la categoria de modificació. 

 

5. Modificació 

En aquesta categoria, basada en el que van Leven-Zwart anomena 

semantic modification i Albert Ribas, modificación semàntica, es 

troben els exemples en què hi ha hagut una divergència de tipus 

semàntic. Ja no es tracta de canviar el punt de vista i donar una 



1. MARC TEÒRIC 
 

79 

expressió més específica o general en la traducció, sinó que el 

significat del text varia. En aquesta mateixa línia tindríem el canvi 

total de significat, categoria que expliquem més endavant. De 

vegades, si observem les paraules en negreta d’aquests exemples 

(que són les que fan que es produeixi la divergència) de l’original i 

la traducció aïllades del seu context, sembla que no tinguin res a 

veure l’una amb l’altra i que es produeixi un canvi total de 

significat, però, si les analitzem dins del context, ens adonem que 

no suposen un canvi tan significatiu. És important remarcar que la 

divisió entre modificació i canvi total de significat és de grau, no de 

qualitat; per tant, hi ha exemples que es troben a la frontera entre 

una i altra categoria, mentre que altres exemples són força més 

clars. Vegem un exemple de modificació: 

 
Shakespeare: My worthy lord, / your noble friends do lack you. (III.iv.84-

85)  

Hugo: Mon digne seigneur, vous nobles amis ont besoin de vous. (p. 55)  

Maeterlinck: Digne seigneur, vos nobles amis vous réclament… (p. 984) 

Sagarra: Digne senyor, que els hostes us reclamen! (p. 336) 

 

La solució de Sagarra i Maeterlinck s’allunya una mica del sentit de 

l’original, ja que reclamar és un verb amb més força que l’expressió 

trobar a faltar. No obstant això, en el context encara té relació amb 

l’original: Macbeth és en una cambra i Lady Macbeth l’avisa que 

els seus amics ja són a la gran sala per començar el banquet, i que el 

volen veure (per a més informació sobre aquest cas, vegeu 

l’exemple 23 del capítol 5). Aquest és un exemple del que Renkema 

(2002) anomena intensificador semàntic, que hem comentat al final 
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de la categoria anterior, ja que el verb emprat en la traducció té més 

força (més intensitat) que el del text original.  

 

6. Addició 

Aquesta categoria es fonamenta en la de mutation (addition) de 

Leuven-Zwart. Segons l’autora (1989: 156-157), el model 

comparatiu té la base en el concepte de relació: “Two entities are 

related when they have both similar and dissimilar aspects, i.e. 

when there have both aspects of conjunction (similarity) and of 

disjunction (dissimilarity)”. En el cas del que ella anomena 

mutation és difícil establir una relació entre l’original i la traducció. 

Albert Ribas l’entén de la mateixa manera: “En la categoría de 

mutación se incluyen aquellas divergencias de supresión, de adición 

y de cambio de sentido que se alejan del original hasta tal punto de 

dejar de tener relación con él” (1994: 374).  

 

Una addició és una paraula o expressió introduïda a la traducció que 

no és a l’original i que tampoc ha quedat sobreentesa. Vegem 

l’exemple següent: 

 
Shakespeare: ’Tis two or three that bring you word: / Macduff is fled to 

England. (IV.i.156-157) 

Sagarra: Dos o tres cavallers dient que Macduff, / revoltat, ha fugit cap a 

Anglaterra. (p. 351) 

 

Aquest és un exemple d’addició perquè ni els versos anteriors 

d’aquest fragment ni els posteriors donen cap senyal sobre el mot 

revoltat que s’ha afegit a la traducció. El context és clau per 
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determinar si es tracta d’una addició d’informació o d’una 

especificació o explicitació (vegeu més endavant la categoria 

d’explicitació, on presentem un quadre amb les principals 

diferències entre especificació, explicitació i addició). 

  

7. Addició de metàfora 

Per a la classificació de metàfores en la traducció, partim de 

l’esquema que presenta Toury (1995: 81-84) i que Marco (2002: 

147-160) també explica i exemplifica àmpliament. El quadre 

següent mostra quin és aquest esquema (columnes 1 i 2) i a quina 

categoria de la tesi incloem cada punt (columna 3). 

 

METÀFORES 
Original Traducció Categoria 

 (1) metàfora 

 

mateixa metàfora 

 

No es recull a la tesi perquè no es 

produeix cap divergència. Pot 

haver-hi algun cas a l’apartat de 

“Tria lèxica”. 

(2) metàfora metàfora diferent “Canvi de metàfora” 

(3) metàfora no-metàfora “Supressió de metàfora” 

(4) metàfora Ø No hi ha cap categoria per designar 

aquesta divergència. En cas de 

trobar-ne algun exemple, se situaria 

a “Supressió”, ja que sigui o no 

sigui una metàfora, el fet que hi 

hagi material lingüístic a l’original, 

però cap material lingüístic a la 

traducció, és una supressió 

d’informació. 
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(5) no-metàfora  metàfora “Addició de metàfora” 

(6) Ø metàfora No hi ha cap categoria per designar 

aquesta divergència. En cas de 

trobar-ne algun exemple, se situaria 

a “Addició”, ja que sigui o no sigui 

una metàfora, el fet que a la 

traducció s’afegeixi material 

lingüístic que no és a l’original és 

una addició d’informació. 

 

Si mirem el quadre, veiem que aquesta categoria es correspon amb 

el punt número 5: un llenguatge no metàforic a l’original que es 

transforma en llenguatge metafòric a la traducció, com a l’exemple 

següent: 

 
Shakespeare: Nothing afeard of what thyself didst make / strange images 

of death. (I.iii.96-97) 

Hugo: Impassible devant tous ces spectres étranges que tu fais toi-même. 

(p. 16) 

Maeterlinck: Impassible devant toutes ces images de la mort que tu semais 

toi-même… (p. 960) 

Sagarra: Impàvid, entremig de les imatges / de la mort, que sembraves tu 

mateix. (p. 292) 

 
El verb que s’utilitza a l’original, make, no constitueix cap 

metàfora, igual que la traducció d’Hugo (“fais”). En canvi, Sagarra i 

Maeterlinck han traduït el verb make per “sembrar” i “semais”, la 

qual cosa afegeix una metàfora a la traducció: “sembrar imatges”. 

Cal mencionar que el sentit del fragment no varia gaire.  
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8. Supressió 

En els casos d’aquesta categoria passa just el contrari que en els 

d’addició: s’elimina una paraula o expressió de l’original sense que 

això se sobreentengui en un altre punt de l’oració. Leuven-Zwart en 

diu mutation (deleiton) i Ribas, mutación de supresión. Fixem-nos 

en l’exemple següent: 

 
Shakespeare: But I remember now / I am in this earthly world, where to 

do harm / is often laudable (IV.ii.76-78) 

Hugo: Mais je me rappelle à présent que je suis dans ce monde terrestre 

où faire le mal passe souvent pour louable (p. 70)  

Maeterlinck: Mais je me rappelle à présent que je suis dans un monde où 

faire le mal est bien souvent louable (p. 993) 

Sagarra: però ara jo recordo / que sóc dintre un món on és lloable / el fer 

mal (1942: 123) 

Però ara jo recordo / que vivim dins un món on és lloable / el fer mal 

(1959b: 355) 

 

Tant Maeterlinck com Sagarra han suprimit el mot earthly que sí 

que es troba al text anglès i a la traducció d’Hugo (“terrestre”). És 

clar que si s’elideix es pot sobreentendre que el món del qual parlen 

és aquest, el terrenal. Ara bé, com que a l’obra també hi ha 

referències al món celestial i al de les bruixes, és rellevant indicar 

que, en aquest cas, es tracta del món terrenal. Un fet que ajuda a 

veure si un mot o expressió pot quedar sobreentès i que, si no 

apareix, no afecta gaire la traducció, és comprovar què han fet la 

majoria de traductors. Si hi ha molts traductors que no han traduït 

algun mot pot voler dir que no és necessari; en canvi, si la gran 

majoria el tradueix, pot significar que és rellevant fer-ho. En 



1. MARC TEÒRIC 
 

84 

l’exemple que hem vist, llevat de Maeterlinck i Sagarra, els altres 

traductors estudiats sí que tradueixen earthly: Hugo (“terrestre”), 

Astrana (“terreno”), Morera i Galícia (“este mundo de la tierra”), 

Montoliu (“terrenal”), Ruiz (“terrenal”) i Jordana (“món de terra”). 

 

Convé remarcar que alguns exemples de la categoria de supressió 

freguen la generalització o la implicitació (vegeu més endavant la 

categoria d’implicitació, on presentem un quadre amb les principals 

diferències entre generalització, implicitació i supressió). 

 

9. Supressió de metàfora 

En aquesta categoria es recullen els exemples del punt 3 de 

l’esquema de les metàfores (vegeu el quadre de la categoria 

d’addició de metàfora). És a dir: a l’original hi ha una metàfora que 

a la traducció s’ha traduït en llenguatge no metafòric, però que 

conserva el mateix sentit, com en el cas següent: 

 
Shakespeare: Grapples you to the heart and love of us (III.i.106) 

Hugo: Et vous attachera notre cœur et notre affection (p. 45-46) 

Maeterlinck: Et vous assure notre reconnaissance et notre amour (p. 978) 

Sagarra: I us assegura / el nostre agraïment i el nostre amor. (p. 327) 

 

Aquí el verb to grapple vol dir “lligar”, de manera que hi ha una 

metàfora: lligar-te al meu cor i afecte. Sagarra i Maeterlinck no 

reprodueixen la metàfora en traduir grapples per “assegura” i 

“assure”. Vegeu aquest cas comentat amb més detall a l’exemple 38 

del capítol 4. 
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10. Canvi total de significat 

Els exemples d’aquesta categoria presenten divergències 

semàntiques respecte de l’original en un grau elevat: la traducció ja 

no significa el mateix que l’original. Partim de la categoria de 

radical change of meaning de Leuven-Zwart i la de mutación de 

cambio de sentido de Ribas. Tanmateix, hem optat per la 

denominació canvi total de significat perquè la de Leuven-Zwart 

ens resulta una mica ambigua, ja que radical pot fer referència a 

l’arrel o lexema, i no és el cas, i la de Ribas és massa específica, ja 

que ell, basant-se en Coseriu (1985), distingeix entre significat, 

sentit i designació. En aquesta tesi, de vegades emprem significat i 

sentit indistintament, tot i que quan ens referim a significat 

normalment ens referim al significat (accepció) d’una paraula, 

mentre que quan parlem de sentit, ho fem tenint en compte la 

paraula a què ens referim dins del context, en relació amb el 

fragment en què apareix. Mai no parlem de designació. El cas 

següent és un exemple de canvi total de significat: 

 
Shakespeare: What is amiss? // You are, and do not know’t (II.iii.99) 

Hugo: Quel Malheur y a-t-il ? // Vous existez, et vous ne le savez pas ! (p. 

37) 

Ruiz: Però, què passa? // Existiu y no ho sabeu? (p. 49) 

Maeterlinck: Quoi, un malheur? // Vous existez et ne le savez pas! (p. 

973) 

Sagarra: ¿Quina desgràcia ha esdevingut, senyors? // I vós viviu sense 

saber-la encara? (1942: 62) 

¿Què ha passat? // ¿Existiu, i no ho sabeu? (1959b: 317) 

 

Montoliu: Quin dol clameu? // El vostre, i no ho sabeu (p. 35) 
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Astrana: ¿Qué, una desgracia? // ¡Para vosotros, que la ignoráis! (p. 1354) 

Jordana: Quin mal s’ha esdevingut? // El vostre, i no el sabeu. (p. 37) 

 

Sagarra, Hugo, Ruiz i Maeterlinck produeixen un canvi total de 

significat en traduir you are amb el significat de “viure” o “existir”. 

Amiss significa “out of order: not in accord with the recognized 

good order of morality, society, custom, nature, bodily health, etc.; 

deficient, faulty” (s. v. amiss, OED B1). La pregunta en català 

podria ser “Què és el que va malament”, a la qual cosa es podria 

respondre: “vós / tu, però no ho sabeu”. Les opcions de Montoliu, 

Astrana i Jordana van en aquesta línia, mentre que les Sagarra, 

Hugo, Ruiz i Maeterlinck s’allunyen del sentit del text anglès. Per a 

una explicació més detallada d’aquest cas, vegeu l’exemple 25 del 

capítol 6.  

 

11. Canvi de metàfora 

Aquí es troben els exemples relacionats amb el punt 2 del quadre 

sobre les metàfores (vegeu el quadre a la categoria “Addició de 

metàfora”): a l’original hi ha una metàfora i a la traducció una 

metàfora diferent, però amb el mateix sentit, o un de similar. 

Entenem el punt 2 com la utilització d’una metàfora diferent de la 

de l’original, no per qüestions de coacció de la llengua d’arribada, 

sinó per una tria del traductor. De fet, el traductor podria haver 

emprat la mateixa imatge que l’original, però es decanta per una 

altra que té més o menys el mateix sentit, per exemple: 

 
Shakespeare: My way of life / is fall’n into the sere, the yellow leaf 

(V.iii.22-23) 
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Hugo: Le printemps de ma vie est en proie à la sécheresse, aux feuilles 

jaunes (p. 86) 

Maeterlinck: Le chemin de ma vie incline vers l’automne, et ses feuilles 

jaunies (p. 1003) 

Sagarra: El meu camí de vida / s’inclina a la tardor, i les fulles grogues 

(p. 372) 

  

En aquest exemple, “fall’en into the sere” (“ha caigut en la 

sequedat”) és la metàfora de l’original, mentre que la de la traducció 

és “s’inclina a la tardor” / “s’incline vers l’automme”. Les dues 

imatges són diferents, però estan relacionades i el sentit del 

fragment no canvia (vegeu aquest cas comentat a l’exemple 43 del 

capítol 4). Si en comptes d’aquesta metàfora, tinguéssim “s’inclina 

cap a la primavera”, hauríem classificat aquest exemple com un 

canvi total de significat, ja que la metàfora de la traducció tindria un 

sentit oposat al de l’original.  

 

12. Explicitació 

Aquesta divergència es basa en el que Albert Ribas anomena 

explicitación (1994: 320) i Leuven-Zwart, syntactic-stylistic 

modification (explicitation):  

 

In the case of syntactic-stylistic modification, the translation has 

more (explicitation) or fewer (implicitation) meaningful elements 

than the original text, while the quantity of information is equal in 

both transemes. That is to say that no information is added or 

deleted in the translation; what is added or deleted are “extra” 

elements, which might be considered as superfluous in an adequate 
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interpretation. Addition or deletion of these “extra” elements 

concerns the syntactic ordering of the utterance. (1990: 81-82) 

 

En els exemples d’aquesta categoria, se solen explicitar elements 

gramaticals que són latents al text original, o s’utilitzen expressions 

més llargues per dir el mateix, quan a la llengua d’arribada també 

existeix una manera per expressar allò amb menys paraules (com a 

l’original). És discutible fins a quin punt aquesta variació no fa 

canviar el significat, però no entrarem ara en aquesta mena de 

debats. Vegem aquest exemple: 

 
Shakespeare: And it hath been / the sword of our slain kings (p. 186) 

Sagarra: I ha estat l’espasa que ha mort els nostres reis. (p. 359) 

 

Com podem observar, l’expressió en català consta de més paraules 

(“que ha mort”) que no pas en anglès (slain), perquè el participi 

passat en funció d’adjectiu es converteix en una oració de relatiu. 

Aquest canvi no es deu a constriccions del català, sinó a una tria del 

traductor, per això ho considerem una divergència. En català, es 

podria haver dir “I ha estat l’espasa dels nostres reis morts”. 

 

En aquesta categoria també recollim els exemples en què es 

produeix una explicitació argumentativa. Per a casos d’aquest tipus, 

Ribas crea una nova categoria (modificación estilística de 

explicitación argumentativa). Aquest fenomen de vegades es pot 

confondre amb una addició d’informació. Com ja hem comentat, tot 

dependrà del context i de si aquella explicitació té sentit o és una 

interpretació massa personal del traductor, per exemple: 
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Shakespeare: The right valiant Banquo walked too late. (III.vi.5) 

Hugo: Quant au vaillant Banquo, il s’est promené trop tard ? (p. 59) 

Maeterlinck: Quant au très vaillant Banquo, il s’est promené trop tard. (p. 

986) 

Sagarra: I quant a Banquo, / sembla que es passejava tard. (p. 341) 

 

Sagarra, Maeterlinck i Hugo expliciten un element argumentatiu 

que no és a l’original. En el context, és un element versemblant, que 

no canvia el significat del text. Tanmateix, crida l’atenció que tots 

tres tinguin una explicitació al mateix punt i que hagin triat la 

mateixa expressió, ja que podrien haver optat per en relació amb, 

sobre, respecte a, etc.   
 

Cal distingir entre especificació, explicitació i addició. Aquest 

esquema resumeix les característiques d’aquestes categories tal com 

les entenem en aquesta tesi: 

 
CATEGORIA COM ES PRODUEIX BRANCA A LA QUAL 

PERTANY 

Especificació Mitjançant: 

1) Hipònims; ús de noms en 

comptes dels pronoms de 

l’original; paraules o expressions 

més concretes (amb més detalls). 

2) Addició de paraules o 

expressions que no apareixen a 

l’original però que hi queden 

sobreenteses. 

semàntica 

Explicitació Mitjançant: sintaxi 
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1) Expressions més llargues per 

dir el mateix que l’original. 

2) Addició d’elements 

argumentatius. 

Addició Mitjançant: 

1) Incorporació d’informació nova 

que no queda sobreentesa a 

l’original. 

semàntica 

 

13. Implicitació 

Aquí trobem els casos contraris als anteriors. Entenem el concepte 

d’implicitació de la mateixa manera que Leuven-Zwart (vegeu la 

citació dins de la categoria d’explicitació) i és dóna quan a la 

traducció s’utilitza una expressió més curta que l’original per dir el 

mateix, o s’elideix un element gramatical que es pot sobreentendre 

sense que hi aparegui. Aquí podríem recollir els casos en què se 

suprimeix algun element argumentatiu, tot i que, en fer la 

comparació entre la traducció de Sagarra i la dels altres traductors 

estudiats a la tesi, no hem trobat cap exemple d’aquest tipus 

d’implicitació. De totes maneres, és lògic que si els casos en què 

s’afegeixen elements argumentatius pertanyen a les explicitacions, 

els casos contraris pertanyin a les implicitacions. Vegem un 

exemple d’implicitació: 

 
Shakespeare: Our separated fortune / shall keep us both the safer 

(II.iii.140-141) 

Hugo: En séparant nos fortunes, nous serons plus en sûreté. (p. 39) 

Maeterlinck: Nos fortunes séparées nous protégeront mieux. (p. 974) 

Astrana: Separadas nuestras suertes, nos protegerán mejor. (p. 1355) 
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Sagarra: Així si reparem [sic] nostres fortunes / millor ens protegiran. (p. 

319-320) 

 

Sagarra tradueix “shall keep safer” per “protegiran”, igual que fan 

Maeterlinck en francès i Astrana en castellà. A més de ser un canvi 

de perspectiva, a l’original “les fortunes ens faran sentir segurs”, 

mentre que a la traducció “les fortunes ens protegiran”, l’expressió 

que es fa servir a la traducció consta de menys elements (és més 

curta), tot i que el significat no varia gaire.  

 

De la mateixa que les especificacions, les explicitacions i les 

addicions, les generalitzacions, les implicitacions i les supressions 

també es poden confondre. Aquest esquema resumeix les 

característiques d’aquestes categories tal com les entenem en 

aquesta tesi: 

 
CATEGORIA COM ES PRODUEIX BRANCA A LA QUAL 

PERTANY 

Generalització Mitjançant: 

1) Hiperònims; pronominalització 

de noms de l’original; paraules o 

expressions més generals (amb 

menys detalls). 

2) Supressió de paraules o 

expressions que es poden 

sobreentendre sense que apareguin 

a la traducció. 

semàntica  

Implicitació Mitjançant: 

1) Expressions més curtes per dir 

el mateix que l’original. 

sintaxi 
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2) Supressió d’elements 

argumentatius. 

Supressió Mitjançant: 

1) Eliminació d’informació que no 

queda sobreentesa en la traducció. 

semàntica  

 

14. Ordre sintàctic 

En aquest apartat es classifiquen els canvis d’ordre sintàctic. Ens 

basem en el concepte que Ribas anomena modulación estilística de 

orden sintáctico, que es fonamenta, al seu torn, en el que Leuven-

Zwart entén per syntactic modification. Vet aquí un altre exemple 

d’una categoria que per a Ribas és una modulació i per a Leuven-

Zwart una modificació. Per què un ho considera modulació i l’altre 

modificació? Els autors no ho expliquen. 

 

Leuven-Zwart (1989: 166) afirma: “Syntactic alterations which 

have no effect on any of these levels [semantic, stylistic or 

pragmatic] are not taken into account, as they do not give any 

indication of the translator’s interpretation of the original text or of 

the strategy underlying the translation”. Això no obstant, el nostre 

objectiu, en utilitzar aquesta categoria per classificar les 

divergències d’ordre sintàctic, no és explicar quina és la 

interpretació de l’original que ha fet Sagarra i quines estratègies ha 

utilitzat, sinó demostrar la similitud, o no-similitud, que pot tenir 

amb altres autors. Per això, hem tingut en compte els canvis d’ordre 

sintàctic en què Sagarra coincideix amb algun dels altres traductors 

estudiats, sense considerar si afectaven el nivell estilístic o 

pragmàtic. No hem trobat cap exemple en què el canvi d’ordre 
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afecti el nivell semàntic, però en cas d’haver-lo trobat, el 

consideraríem una modificació o un canvi total de significat, 

depenent del grau d’allunyament respecte al text original. Vegem un 

exemple de divergència d’ordre sintàctic: 

 
Shakespeare: Who cannot want the thought, how monstrous / it was for 

Malcolm and for Donalbain / to kill their gracious father? (III.vi.8-

10) 

Hugo: Comment se refuser à voir tout ce qu’il y a eu de monstrueux de la 

part de Malcolm et de Donalbain à tuer leur auguste père ? (p. 59) 

Maeterlinck: Qui peut s’empêcher de penser que Malcom et Donalbain, en 

tuant leur excellent père, commirent un forfait monstrueux? (p. 

986) 

Sagarra: ¿I qui ens priva de pensar-nos / que Donalbain i Malcolm, en 

matar / llur pare bondadós, no van fer un crim / de monstres? (p. 

341) 

 

En aquest exemple, Sagarra i Maeterlinck situen al mig de l’oració 

un fragment que a l’original és al final (i també coincideixen en el 

canvi de temps verbal). En contraposició, Hugo segueix el mateix 

ordre que l’original.  

 

15. Puntuació 

Leuven-Zwart no parla específicament d’aquest aspecte, tot i que 

potser es podria incloure en algun dels nombrosos subapartats de 

cada categoria. En canvi, Ribas sí que treballa amb una categoria 

anomenada modulación estilística de puntuación. Cal destacar que, 

encara que els canvis d’aquesta mena semblin petits en comparació 

amb altres, poden afectar els nivells oracional i supraoracional, 
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igual que els canvis d’ordre sintàctic. De tota manera, en la 

comparació de la traducció de Sagarra amb la d’altres traductors, no 

hem inclòs tots els exemples de canvi de puntuació que hem trobat; 

només aquells que tenen algun punt més de similitud. És a dir: si els 

traductors coincideixen a canviar un punt per una exclamació, 

segurament no ho hem recollit perquè és un canvi que es podria 

haver donat per casualitat (a menys que hi hagi nombrosos 

exemples d’això, i no és el cas) o per diferències entre les diverses 

edicions angleses que s’han utilitzat (la puntuació és un dels punts 

que causa més controvèrsia entre els editors).16 Ara bé, si es canvia 

més d’un signe de puntuació, hi ha alguna divergència o algun 

exemple de tria lèxica o semàntica en què els traductors 

coincideixen, llavors sí que hem classificat el cas en aquesta 

categoria. Fixem-nos en aquest exemple: 

 
Shakespeare: Wear thou thy wrongs / the title is affeered. (IV.iii.33-34) 

Hugo: Jouis de ton usurpation ; ton titre est consacré ! (p. 72) 

Maeterlinck: Porte tes maux, patrie! Car le bon droit a peur! (p. 995) 

Astrana: ¡Porta tus males, patria, porque el derecho legítimo siente 

miedo! (1929b: 1374) 

¡Porta tus males, patria, porque el derecho legítimo lo aprueba! 

(1944: 137) 

Sagarra: Porta els mals a l’esquena, pàtria meva! / Perquè el dret és 

poruc! (p. 357) 

 

																																																													
   16 El signe d’exclamació és un dels que ha provocat més debats (vegeu Clark 

2015: 308-310). 
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Aquest és un cas en què hi ha un canvi de puntuació, ja que els 

traductors han afegit un signe de puntuació entre el primer vers i el 

segon de l’original. Tanmateix, Hugo hi ha afegit un punt i coma i 

Astrana, una coma, mentre que Sagarra i Maeterlinck coincideixen 

a posar-hi un signe d’exclamació. D’altra banda, tots quatre han 

canviat el punt final de l’original per una exclamació, però fixem-

nos que Sagarra, Maeterlinck i Astrana tenen tota una sèrie de 

similituds a part de la puntuació: especificació de “pàtria”, “patria” i 

“patrie” (que és una tria lèxica, també, ja que podrien haver optat 

per “país” i “pays”); explicitació argumentativa (“perquè”, “porque” 

i “car”); tria lèxica en traduir title per “dret”, “derecho” i “droit”, i 

en traduir wear per “porta”; i tria semàntica en cas de polisèmia en 

optar per “és poruc”, “siente miedo” (en l’edició de 1929b) i “a 

peur”, quan l’original pot tenir aquest significat o el “d’estar 

consagrat” (vegeu Shakespeare 1998: 184, nota referent al vers 34). 

Vegeu aquest cas comentat a l’exemple 38 del capítol 5. 

 

16. Mètrica 

Per a aquesta categoria, ens hem basat en Marco (2002: 246). 

L’autor no classifica la mètrica com a patró fònic perquè en català 

normalment es té en compte només el nombre de síl·labes, a 

diferència de l’anglès, on també tenen importància els peus 

(combinació de síl·labes fortes i febles). Per això, en anglès es parla 

de tetràmetre (iàmbic, trocaic, anapèstic, etc.). En canvi, en català es 

parla de trisíl·labs, tetrasíl·labs, pentasíl·labs, etc. Com explica 

Dídac Pujol: 
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Of the four kinds of English metre (accentual metre, accentual-

syllabic metre, syllabic metre and adaptations of quantitative 

metre), the most widely used in poetry written in English, from 

Chaucer to the present, including Shakespeare, Milton, Pope, 

Wordsworth and Yeats, is accentual-syllabic metre [...] In Catalan 

poetry, on the other hand, the most widely used form is syllabic-

accentual metre [...] The different order of the elements “syllabic” 

and “accentual” in the hyphenated compounds is revealing: while in 

accentual-syllabic metre the primary criterion in verse formation is 

stress (syllables being a secondary component), in syllabic-

accentual metre syllables are the determining building blocks of 

verse, and accents are a secondary (yet indispensable) factor. Thus, 

in English accentual-syllabic metre lines may have varying syllabic 

length but the same number of accents. (Pujol 2006: 308-309)  

 

Per tot això, en la nostra recerca, considerem que, quan el traductor 

català ha traduït el text original amb el mateix nombre de síl·labes 

(per exemple, un vers decasíl·lab mitjançant un altre vers 

decasíl·lab),17 no hi ha hagut cap divergència. Per tant, deixem de 

banda els peus rítmics del text anglès que, com hem esmentat, no se 

																																																													
   17 Som conscients que en la tradició anglosaxona rarament es parla de versos 

decasíl·labs i que es prefereix utilitzar el terme pentàmetre. Això és degut al fet 

que, tot i que el patró del vers anglès per excel·lència té normalment 10 síl·labes, 

com que hi té prioritat el nombre dels accents per damunt del de síl·labes, hi ha 

versos que poden tenir menys o més síl·labes (normalment 9, 11 o 12) si 

compleixen els requisits accentuals (vegeu Wright 1988: 160-184). Val a dir que, 

tant en català com en anglès, quan es fa el recompte sil·làbic, l’última síl·laba 

tònica és la que marca el final de vers (vegeu Pujol 2007: 62 i Wright 1988: 300, 

nota 11). 
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solen tenir en compte en la mètrica catalana —tot i que hem 

d’afegir que de vegades Sagarra també els intenta traslladar, com 

demostra aquest exemple escandit (on “/” equival a síl·laba tònica i 

“x” a síl·laba àtona): 

 
  Shakespeare  

Double, double, toil and trouble. 

Fire burn and cauldron bubble. 

(IV.i.10-11)   

 

 

 

/x /x /x /x 

/x /x /x /x 

Sagarra  

Au, treballa, canta i vola;  

  canta, foc, i bull, cassola!  

(p. 345) 

 

/x /x /x /x 

/x /x /x /x 

 

Els exemples recollits a la categoria de divergència mètrica 

presenten un d’aquests patrons: 

 

1) El vers de l’original està traduït en prosa: 

 
Shakespeare  

Double, double, toil and trouble.  7 síl·labes 

Fire burn and cauldron bubble.    7 síl·labes 

(IV.i.10-11) 

 

Jordana 

Doble, doble treball i tribull; crema, foc, i caldera, bull. 

(p. 59) 
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2) El vers de l’original està traduït en vers, però amb un nombre de 

síl·labes diferent: 

 
Shakespeare 

Add thereto a tiger’s chawdron, 

For th’ingredience of our cauldron. 

(IV.i.33-34) 

 

 

7 síl·labes 

7 síl·labes 

Montoliu 

D’un tigre afegim la gran budellada 

com ingredient de nostra calderada. 

(p. 63) 

 

 

10 síl·labes 

10 síl·labes 

 

3) El fragment traduït té un nombre de versos superior o inferior al 

del fragment original: 

 
 Shakespeare  Sagarra 

1. Fillet of a fenny snake   1. Pell tendra de serp de riu, 

2. In the cauldron boil and bake;   2. bull dins l’infernal lleixiu.  

3. Eye of newt, and toe of frog,   3. Ull de llangardaix verdós, 

4. Wool of bat, and tongue of dog:   4. granota, llengua de gos, 

5. Adder’s fork, and blind-worm’s  

] sting, 

  5. ala de rata pinyada, 

6. Lizard’s leg, and howlet’s wing:   6. llengua d’escurçó esqueixada, 

7. For a charm of powerful trouble,   7. fibló de serp sense ulls, 

8. Like a hell-broth, boil and bubble.   8. a dins el brou dóna bulls 

 (IV.i.12-19)   9. amb una ala de mussol; 

  10. vés bullint dintre el perol, 

  11. per fer la sopa infernal; 

  12. vés bullint, olla fatal! 

   (p. 345-346) 
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Val a dir que un altre tipus de divergència de mètrica es produeix 

quan a l’original hi ha un vers compartit per més d’un personatge o 

un vers curt i el traductor no el tradueix com a tal, per exemple, 

traslladant-lo a la llengua d’arribada com un vers sencer. Segons 

George T. Wright (1988: 137), els versos compartits són 

característics de les darreres obres de Shakespeare. Aquesta mena 

de versos li permetien augmentar les possibilitats expressives i 

estructurals, i afegir intensitat. De vegades es tracta de versos 

compartits per més d’un personatge, en els quals un pot tenir una 

intervenció de sis síl·labes, i l’altre de quatre (el vers complet seria, 

doncs, de deu síl·labes) (vegeu l’exemple 22 de 3.4.4.2). Altres 

vegades, es tracta d’un vers curt, tallat, que no té continuïtat i que 

s’utilitza per augmentar l’efecte dramàtic d’un fragment (vegeu 

l’exemple 29 de 3.4.4.3). 

 

En analitzar la traducció de Sagarra respecte al text anglès, hem 

mencionat les vegades en què els versos compartits o versos curts 

no coincideixen, i ho hem considerat una divergència. No obstant 

això, convé remarcar que les diferències entre la traducció de 

Sagarra i l’original pel que fa a aquesta qüestió poden estar 

determinades per l’edició anglesa que s’ha utilitzat, ja que, com 

comenta Wright (1988: 103), de vegades els editors són els que 

decideixen si han d’alinear una meitat de vers amb una meitat del 

vers anterior o amb una del vers posterior. Per consegüent, som 

conscients que pot ser que les divergències que nosaltres indiquem 

no siguin divergències, però sí que ho són en relació amb el text que 
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nosaltres fem servir. D’altra banda, hem observat el fenomen 

contrari: Sagarra tradueix alguns versos sencers de l’original en 

versos curts o compartits. Això pot ser degut a dos fets. El primer és 

el que hem explicat abans: les diferències entre les diverses edicions 

angleses. I el segon és que pot ser que de vegades Sagarra usés la 

tècnica de la compensació: com que no podia traduir alguns versos 

compartits perquè per dir el mateix que l’original necessitava un 

vers sencer, utilitzava versos compartits o curts en un altre lloc del 

text. Vegeu l’exemple 23 de 3.4.4.2 i l’exemple 30 de 3.4.4.3. 

 

17. Patró fònic (rima) 

Per a aquesta categoria, també ens basem en Marco (2002: 247). 

Segons l’autor: “La rima, en principi, funciona igual en anglès que 

en català; l’única diferència rauria en el fet que en català distingim 

entre rima consonant i assonant, mentre que en anglès quan es parla 

de rima es dóna per suposat que es tracta de rima consonant” (2002: 

247). Si el traductor tradueix els versos rimats del text original en 

versos rimats (amb el mateix tipus de rima: si són apariats al text 

original han de ser apariats a la traducció) en la llengua d’arribada 

no es produeix cap divergència. Hi ha dues possibilitats perquè es 

produeixi una divergència de patró fònic (rima): 1) el text original 

presenta versos rimats i el traductor no rima els versos en la seva 

traducció; i 2) al text original els versos no estan rimats, però el 

traductor els fa rimar en la seva traducció. Vegem un exemple de 

cada cas: 
 

Exemple del cas 1 
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Shakespeare  

Double, double, toil and trouble. 

Fire burn and cauldron bubble. 

(IV.i.10-11) 

Ruiz  

Aumenteu, aumenteu penes y 

trastorns! Foc, abrusa; 

caldera, ronca! 

(p. 85) 
 

Exemple del cas 2 

Shakespeare  

FIRST WITCH:  

I come Graymalkin. 

SECOND WITCH:  

Paddock calls. 

(I.i.8-9) 

Sagarra  

BRUIXA TERCERA:  

Ja vinc, Gris-fregall! 

LES TRES:  

L’arbrat ens crida: Avall, avall! 

(p. 285) 

 

18. Patró fònic (al·literació) 

Per a aquesta categoria també partim de Marco (2002), que 

considera l’al·literació, juntament amb la rima, un patró fònic. 

Convé destacar que les al·literacions es materialitzen de manera una 

mica diferent en anglès que en català: “En anglès, l’al·literació sol 

produir-se entre consonants; a més el so que al·litera apareix en 

posició inicial de síl·laba i preferentment en síl·labes accentuades” 

(Marco 2002: 247). Aquest autor també remarca que l’al·literació és 

un recurs molt freqüent en anglès ja des de l’antiga poesia 

anglosaxona, mentre que en català no ha arribat a tenir la mateixa 

rellevància.  

 

Per tal que es pugui donar una divergència d’al·literació cal que 

l’original presenti l’al·literació d’algun so o sons. Si el traductor 

tradueix el fragment fent l’al·literació amb els mateixos sons i en 

els mateixos punts que l’original, cosa que resulta poc probable 
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atesa la gran diferència que existeix entre l’anglès i el català, no es 

produeix cap divergència. La divergència es pot donar de dues 

maneres: 1) el traductor tradueix el fragment fent l’al·literació però 

amb sons diferents (en aquest cas ho considerem una 

pseudodivergència); i 2) el traductor tradueix el fragment sense fer 

cap al·literació. Diem que el primer cas és una pseudodivergència 

perquè potser el traductor no tenia més remei que fer servir sons 

diferents en aquell fragment. En tractar-se de constriccions de la 

llengua i no d’una tria del traductor, no podríem parlar de 

divergència. D’altra banda, és difícil saber si existeix una opció en 

què les al·literacions puguin produir-se amb els mateixos sons que 

en el text original, i per això no podem assegurar que no es dóna 

cap mena de divergència.  

 

Convé destacar que en els fragments on hi ha al·literacions de 

vegades el traductor utilitza la tècnica de la compensació; així, 

potser la traducció d’alguns versos del text anglès que tenen 

al·literacions no al·litera, o no al·litera amb tanta força (en la 

traducció el text al·litera però amb menys sons que a l’original o 

menys repeticions del mateix so), mentre que altres versos que en el 

text anglès no al·literen a la traducció sí que ho fan. Vegem els 

següents exemples. En el primer cas, el text anglès presenta 

al·literacions que es perceben més que les de la traducció de 

Sagarra, perquè hi ha més sons repetits, mentre que en el segon cas, 

el text de Sagarra al·litera i l’origina no ho fa: 
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Shakespeare  

for a charm of powerful trouble, / like a 

hell-broth, boil and bubble” (IV.i.18-19) 

(5 sons /b/ i 6 sons /l/) 

 

 

Sagarra 

per fer la sopa infernal; / vés 

bullint, olla fatal! (p. 346) 

(3 sons [f], 3 sons [l] i 2 sons 

[ʎ]) 

 
Shakespeare  

Adder’s fork, and blind-worm’s sting 

(IV.i.16) 

(0 sons repetits) 

 

 

Sagarra 

fibló d’una serp sense ulls, / a 

dins el brou dóna bulls (p. 346) 

(3 sons: [bb], [β] i [β]) 

1.4.1.2. Classificació de coincidències que no mostren 

divergències respecte a l’original 
 

1. Tria lèxica 

Leuven-Zwart (1989: 159) explica que, comparant un segment 

traduït amb l’original, es pot donar una relació sinonímica: “There 

is a synonymic relationship between the two transemes if each of 

them shows a synonymic relationship with the ATR. In this case, no 

shift occurs in translation” (les cursives són nostres). Això vol dir 

que no es produeix cap divergència respecte de l’original. Alsina 

(2008: 34) inclou en el seu model la tria lèxica al costat dels 

modalitzadors i sota l’etiqueta d’elements que indiquen l’actitud o 

opinió del comunicant sobre allò que anuncia. En aquesta tesi la tria 

lèxica s’entén de la manera següent: de vegades, a l’hora de traduir 

un mot o una expressió, el traductor es troba davant d’un ventall de 

possibilitats. Els casos recollits en aquest apartat mostren com dos o 

més traductors tenen la mateixa opció de traducció per a una 
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paraula o expressió, sense que això provoqui un allunyament del 

text original. Consegüentment, aquesta categoria només la fem 

servir per comparar la traducció de Sagarra en relació amb els altres 

traductors. 

 

Aquesta categoria és la que presenta més casos de coincidències 

entre textos. Això pot ser degut a dos motius. El primer és que les 

opcions lèxiques són més fàcils d’examinar que altres fenòmens 

(com ara les generalitzacions, les intensificacions, etc.). I el segon 

és que dins d’aquesta categoria es podrien haver fet subcategories 

depenent del tipus de tria lèxica de què es tractés. Per exemple, en 

els capítols 4, 5 i 6 parlem de dos tipus de tria lèxica: un de més 

subtil i un altre de més evident. La diferència és de grau, no de 

qualitat. Vegem els exemples següents:  
 

Tria lèxica del tipus 1 

Shakespeare: My wife and children’s ghosts will haunt me still (V.vii.17) 

Hugo: Les ombres de ma femme et de mes enfants me hanteront toujours. 

(p. 92) 

Maeterlinck: Les ombres de ma femme et de mes enfants me hanteront 

toujours! (p. 1007) 

Sagarra: Les ombres de la dona i dels meus fills / sempre em perseguiran! 

(p. 379) 

 

Tria lèxica del tipus 2 

Shakespeare: This guest of summer, / the temple-haunting martlet, does 

approve, / by his loved mansionry, that the Heaven’s breath / smells 

wooingly here (I.vi.3-6) 
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Hugo: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples prouve, par sa 

chère résidence, que l’haleine du ciel a ici des caresses embaumées 

(p. 23) 

Maeterlinck: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples, prouve, 

par ses chères demeures, que le souffle du ciel y embaume ses 

caresses. (p. 964) 

Sagarra: Aquest hoste estival, el falciot, / familiar dels temples, ens 

ensenya / pels llocs on s’acolleix, que el vent del cel / hi embauma 

els afalacs. (p. 300) 

 

En el primer exemple, la traducció de ghosts per “ombres” no 

provoca cap divergència, ja que és una de les diverses opcions que 

té el traductor per traslladar aquesta paraula al català, entre les quals 

també hi hauria “fantasmes” o “espectres”. El que és important és 

observar que, en aquest cas, Sagarra té la mateixa opció que 

Maeterlinck i Hugo. Per a més informació sobre aquest cas, vegeu 

l’exemple 16 del capítol 4.  
 

En el segon exemple, trobem coincidències que difícilment es 

podrien donar per atzar. De vegades es tracta de la coincidència de 

més d’una paraula i altres vegades d’una traducció una mica 

peculiar. Sagarra, Hugo i Maeterlinck tradueixen temple-haunting 

de manera molt semblant: “familiar dels temples” i “familier des 

temples”. Si mirem les solucions d’altres traductors, veiem que tots 

tenen opcions diferents de les d’Hugo, Maeterlinck i Sagarra: 

“moradora de temples” (Cebrià Montoliu 1908b: 19), “visitadores 

dels temples” (Cèsar August Jordana 1928: 24), “freqüentador 

d’esglésies” (Miquel Desclot 2002b: 42 i 2009: 29), “que invade los 
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templos” (José María Valverde 1997: 133) o “que sempre ronda les 

esglésies” (Salvador Oliva 2003: 555). 
 
  
2. Tria semàntica en casos de polisèmia 

Inicialment, els exemples d’aquesta categoria formaven part de la 

categoria anterior, però hi ha una petita diferència que cal tenir en 

compte: la paraula o expressió de l’original té dos significats en el 

text de Shakespeare, cosa que es pot comprovar per les notes de peu 

de pàgina, per les solucions d’altres traductors i per les definicions 

dels diccionaris (de vegades, es pot trobar exactament el mateix 

fragment de Macbeth com a exemple d’una de les definicions que 

dóna l’Oxford English Dictionary). El traductor, per raons de 

constrenyiment lingüístic de la llengua meta, no pot mantenir els 

dos significats en un sol mot, i, en comptes d’especificar els dos 

significats d’altres maneres (per exemple, mitjançant una paràfrasi o 

amplificació), tria un dels dos significats. Com que a la llengua 

meta no hi ha una paraula que reculli els dos significats, aquesta 

elecció entre un o altre significat no és considerada una divergència 

respecte de l’original. Marcel Ortín (2013: 36) explica alguns casos 

com els que recollim en aquesta categoria i argumenta: “Semantic 

shifts that result from differences among languages cannot be 

considered as translation errors. Sometimes the translator finds 

himself compelled to make a choice among accumulated meaning 

in a single translation unit”. Com a la categoria anterior (la tria 

lèxica), aquests exemples només tenen sentit quan es fa la 

comparació entre la tria de Sagarra i la d’altres traductors, per 

observar que, entre els dos significats, Sagarra ha elegit el mateix 
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que un altre traductor del qual podria tenir influència. Fixem-nos en 

aquest exemple: 

 
Shakespeare: The shard-born beetle with his drowsy hums / hath rung 

night’s yawning peal, there shall be done / a deed of dreadful note. 

(III.ii.45-47) 

Hugo: L’escarbot aux ailes d’écaille ait de ses bourdonnements sourds 

sonné le carillon somnolent du soir, il sera fait une action d’un 

formidable éclat. (p. 49) 

Maeterlinck: L’escarbot aux ailes écailleuses n’ait de ses bourdonnements 

sourds sonné l’appel somnolent du soir, il sera fait ici un acte affreux 

et mémorable… (p. 980) 

Sagarra: El borinot d’ales d’escata / que amb el seu botzineig reclama el 

vespre, / aquí serà acomplert un espantós / i memorable fet. (p. 331) 

 

A l’original, shard-born té dos significats i Sagarra tria exactament 

el mateix que Maeterlinck i Hugo: “ales d’escata” (“ailes d’écaille” 

i “ailes écailleuses” en francès). Desclot, tanmateix, es decanta per 

“merder”, que és l’altre significat que pot tenir l’original. Cap 

traductor ha produït una divergència, ja que, segons una nota de peu 

de pàgina (Shakespeare 1998: 150, nota referent al vers 45), shard-

born pot tenir aquests dos significats. Aquest cas està comentat amb 

més deteniment a l’exemple 19 del capítol 4.  

 

En l’esquema següent resumim les característiques de la categoria 

tria lèxica i de la categoria tria semàntica en cas de polisèmia: 
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3. Paraula preferent 

Per a aquesta categoria, ens vam fixar, d’una banda, en l’apartat que 

Marco (2002: 111) anomena “Les relacions ideacionals entre 

paraules: la cohesió lèxica”, en el qual parla de les col·locacions i la 

fraseologia, i de l’altra, en Alsina (2008: 34), que inclou en el seu 

model l’estudi del lèxic, les col·locacions i les expressions fixades. 

Tots aquests elements són examinats respecte al text de partida, de 

manera que es pot tenir en compte, per exemple, com s’han traduït 

certes col·locacions o frases fetes de l’anglès al català. Ara bé, el 

que a nosaltres ens interessa en aquesta categoria és veure les 

paraules preferents del traductor, ja que tots tenim unes paraules 

que utilitzem en detriment d’unes altres.  

 

El primer que convé destacar és que quan parlem de paraules 

preferents ens referim a noms, verbs, adjectius i adverbis, i no pas a 
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articles, conjuncions o preposicions. A més, en aquesta tesi, 

qualsevol paraula preferent és “hipotètica” paraula preferent. Per 

què? Doncs perquè caldria analitzar altres traduccions de 

Shakespeare de Sagarra, altres traduccions no shakespearianes de 

Sagarra (d’obres de Molière, Dante, etc.) i obres de creació de 

Sagarra per poder afirmar amb convicció que una paraula és 

preferent de Sagarra. Aquesta categoria només l’estudiem en la 

traducció de Sagarra respecte al text original (tots els casos de 

paraula preferent estan recollits a l’apartat 3.4). Entenem com a 

paraula preferent un mot que Sagarra fa servir força sovint. El 

procediment per estudiar una paraula preferent és el següent: 

 

1. Tenir el text en format electrònic per poder-hi fer cerques. Per 

exemple: Macbeth traduït per Sagarra. Com més textos de 

Sagarra (altres traduccions de Shakespeare, traduccions 

d’altres obres o obres originals) es puguin examinar, millor. En 

aquesta tesi, partim de Macbeth, però també busquem la 

paraula a Antoni i Cleopatra i Otel·lo. 

2. Buscar totes les ocurrències que apareixen d’una mateixa 

paraula. Per exemple: lligar i lligam (exemple 24 de 3.4.4.2). 

3. Comparar totes les ocurrències amb el text original i descartar 

tots els casos en què la paraula sigui una traducció literal. Per 

exemple, descartaríem els casos en què lligar fos la traducció 

de to tie o to bind, i lligam fos la traducció de tie o bound. 

4. Examinar quin tipus de relació té la paraula traduïda amb 

l’original. Pot ser que en utilitzar la paraula lligam Sagarra 

simplement estigui triant un mot del ventall de possibilitats que 
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té per traslladar la paraula anglesa. En aquest cas es tractaria 

d’una tria lèxica. En canvi, també pot ser que, en triar la 

paraula en qüestió per a la traducció, Sagarra produeixi una 

especificació o un canvi total de significat. Com més 

divergència hi hagi entre la paraula triada en la traducció i la de 

l’original, més evidència hi ha que es tracta d’una paraula 

preferent. Cal subratllar, per tant, que l’ús d’una paraula 

preferent per part de Sagarra pot constituir una divergència, o 

no. 
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L’objectiu d’aquest apartat és contextualitzar l’escriptor per 

comprendre millor la recerca duta a terme i les conclusions de la 

tesi, ja que les traduccions shakespearianes de Josep M. de Sagarra 

estan lligades indefectiblement al seu entorn personal, cultural i 

històric. Això no obstant, val a dir que la informació que oferim en 

aquest capítol no és exhaustiva, tot i que tractem alguns aspectes 

primordials i els acompanyem de dades bibliogràfiques. Una anàlisi 

profunda d’aquests aspectes comportaria tot el temps i l’extensió de 

la tesi, que hem de dedicar a una altra finalitat. 

 

2.1. Context històric i cultural  
Josep Maria de Sagarra, poeta, dramaturg, novel·lista, articulista i 

traductor, va néixer el 5 de març de 1894 al si d’una família 

aristòcrata. Les seves arrels familiars les explica el mateix autor a 

les seves Memòries (1954). També és el mateix Sagarra (1962: 3-6) 

el que assegura que el primer contacte que va tenir amb les lletres 

va ser a través de la poesia, que era una pràctica duta a terme per 

alguns membres de la seva família (el besavi, l’àvia paterna, el 

pare). De ben jove, ja es va interessar pel teatre i la poesia: 

 

Als deu anys, indistintament en català i en castellà, amb la més 

irresponsable puerilitat, escrivia èglogues pastorils, romanços 

heroics i peces que volien ésser teatrals. Aleshores els meus autors 

eren Verdaguer, Pitarra, Calderón, Nuñez de Arce, Zorrilla i 

d’altres, en la més anàrquica confusió. El teatre m’apassionava i era 

capaç de passar-me una hora tot sol recitant de memòria un acte 

sencer de La vida es sueño o fragments del Castell dels Tres 

Dragons o de La campana de Huesca. (Sagarra 1962: 5) 
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Aviat va destacar per la seva habilitat lingüística: l’any 1913 (amb 

dinou anys) va guanyar l’Englantina d’Or dels Jocs Florals amb el 

poema “Joan de l’Ós”. L’any 1914 va publicar el Primer llibre de 

poemes i el 1916, El mal caçador.1 Les obres de creació2 de Sagarra 

que es podrien relacionar més directament amb les traduccions 

shakespearianes són les poètiques i dramàtiques, que, com hem vist, 

són les que Sagarra volia escriure quan encara era un nen. Els inicis 

de l’autor, doncs, ja donen algunes pistes sobre la seva personalitat 

lingüística, aspecte que analitzem a l’apartat 3.2. 

 

Sagarra va fer la carrera de Dret a la Universitat de Barcelona, on va 

conèixer, entre altres, Estanislau i Eudald Duran i Reynals, Elias 

Rogent, Lluís Valeri i Carles Riba.3 Va freqüentar la redacció de La 

Veu de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. El 1910 es va fer 

                                                
   1 No donem una llista detallada de totes les obres de poesia, prosa, teatre i 

articles periodístics que Sagarra va escriure, ni de les seves característiques. Per a 

més informació, vegeu Armengol (2002), Carbonell (1981), Corbella (1999a i 

1999b), Espinàs (1962), Gallén i Gustà (1987), Gallén et. al. (1995), Garolera 

(2001 i 2004), Gibert (1993, 1994 i 2006), Guansé (1966b, 1967 i 2015), Gustà 

(1981b), Llavina (1996), Montero i Aulet (2015), Nunes (1999), Pla (1982 i 

1991a), Sagarra (1962, 1967, 1986 i 1994), Saltor (1967) i Sobrer (2011). 

   2 Val a dir que quan parlem d’obres de creació ens referim concretament a les 

que va escriure Sagarra com a autor, tot i que considerem que una traducció 

també és una (re)creació. 

   3 La relació Sagarra-Riba al llarg de la vida va ser agredolça. Per a més 

informació, vegeu Sagarra (2012) i Permanyer (1991). Els dos llibres tenen un 

índex onomàstic que permet cercar les pàgines en què es parla de Riba. Vegeu, 

també, Armengol (2002: 14, nota 13), Riba (1991: 558-562, nota 1), Serrahima 

(2003: XV-XVI) i Sobrer (2011: 165). 
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membre de l’Ateneu, apadrinat per Lluís Valeri i Joaquim 

Borralleras. També va formar part de les Joventuts Nacionalistes de 

la Lliga Regionalista (Gallén i Gustà 1987: 464).  

 

A la dècada dels 20 i 30, fins abans de la Guerra Civil, Sagarra es 

va convertir en l’escriptor viu més popular de Catalunya. Va 

escriure més d’una trentena d’obres teatrals com ara El foc de les 

ginesteres (1923), La filla del Carmesí (1929), La corona d’espines 

(1930), L’hostal de la Glòria (1931), El cafè de la Marina i La 

Rambla de les floristes (1935). També va publicar les novel·les All i 

salobre (1929) i Vida privada (1932)4 i llibres de poemes: Cançons 

de taverna i d’oblit (1922), Cançons de rem i de vela (1923), El 

comte Arnau (1928) i El poema de Nadal (1931), per nombrar-ne 

alguns. A més, també era periodista a La Publicitat, el Mirador i El 

Be Negre. 

 

En quin corrent literari podríem encabir Sagarra? Tot i que Xavier 

Fàbregas (1972: 224-238) el situa entre el modernisme i el 

noucentisme, el mateix autor afirma que Sagarra era més pròxim al 

modernisme, però un modernisme evolucionat que “abomina els 

artificis i els entusiasmes que abrandaren els modernistes uns anys 

abans” (Fàbregas 1972: 228). Sagarra busca en les llegendes el 

patrimoni comú de Catalunya, i això, segons Fàbregas, sí que forma 

part dels interessos modernistes. L’autor, com explica Molas (1975: 

125), també intenta reelaborar el cançoner popular per bastir un art 

nacional. Per dur a terme aquesta tasca, va fer servir ingredients 

                                                
   4 Per a més informació sobre aquesta obra, vegeu Gustà (1981a). 
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provinents d’alguns modernistes castellans: Marquina, els germans 

Machado i Pemán. Sagarra va conèixer un dels modernistes per 

excel·lència, Joan Maragall, i va quedar-ne enlluernat: “Agafant un 

tramvia més aviat antipàtic, jo intentava pair l’emoció d’aquella 

tarda, i em sentia una mica com si m’haguessin armat cavaller; com 

si hagués passat per una iniciació de gran transcendència”, escriu 

Sagarra en sortir de casa de Joan Maragall el primer diumenge 

d’abril de l’any 1911 (va ser el dia que Josep Carner els va 

presentar) (Sagarra 2012: 563). Tot i l’admiració que sentia per 

Maragall, Sagarra no compartia la idea de la paraula viva i la 

inspiració divina a què el modernista al·ludia (Sagarra 1962: 7). 

Jordi Carbonell creu que Sagarra tenia força punts en comú amb els 

modernistes: “El sentiment de la natura en Sagarra és tan directe 

que l’allunya de l’arbritarisme dels escriptors noucentistes i l’acosta 

als modernistes, amb els quals tants punts de contacte té” 

(Carbonell 1981: 1239). D’aquests punts de contacte, Carbonell en 

destaca la llibertat individual i el sentimentalisme (Carbonell 1981: 

1241). Sagarra parteix del modernisme, però no fa un salt cap 

endavant, sinó cap enrere, vers actituds neoromàntiques i 

aristocràtiques (Carbonell 1981: 1241).  

 

Corbella (1999a: 82 i 93) remarca l’ennobliment que Sagarra va fer 

de la parla del vuit-cents tot recollint les tradicions culturals orals i 

populars, i afirma que aquests temes que idealitzen el passat podien 

venir del llinatge aristocràtic i del passat familiar sagarrià. 

Segurament, el fet que el seu pare, Ferran de Sagarra i de Siscar, fos 

historiador el devia influir. Un exemple del respecte de Sagarra per 
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la història és el principi de les Memòries, en el qual parla 

extensament dels seus avantpassats. Per a Palau i Fabre (2005: 466), 

Sagarra va restituir les dues èpoques en què Catalunya com a nació 

havia estat més a la vora de l’extinció: l’època medieval i el segle 

XIX. Permanyer (1986: 16) veu Sagarra com un home del 

Renaixement; Palau i Fabre va més enllà: “En Sagarra conviuen el 

senyor medieval, l’artista del Renaixement i l’escriptor modern” 

(2005: 463).  

 

Corbella (1999a: 93) argumenta que en l’ambient cultural de la 

dècada dels anys 20 i 30 existia una via per a un teatre historicista i 

poètic, que era l’única drecera per fer un teatre rendible, ja que 

l’empresa teatral estava vinculada a la burgesia conservadora 

catalanista. A més, hi afegeix:  

 

Entre 1917 i 1926 el Romea va programar divuit obres de Pitarra, 

catorze de Guimerà i vint-i-dues de Rusiñol, unes xifres que 

assenyalen inequívocament tant el funcionament de taquilla com 

quin era el tipus de teatre que volia el públic teatral de la Barcelona 

dels anys vint i trenta. No és doncs que Sagarra hagués fet un teatre 

arcaic i involutiu per iniciativa pròpia, sinó que les propostes que el 

van precedir i el van induir en una direcció neopopularista tenien el 

rellotge sintonitzat no pas amb les propostes més renovadores del 

període [...] sinó amb aquell rellotge vell, antic i de corda que 

conservava un públic, de fet, molt similar al vuitcentista. (Corbella 

1999a: 96) 
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En aquells moments, els únics models teatrals en voga eren Pitarra, 

Guimerà i Iglésias, però calia aplicar-hi alguns canvis: “Un Pitarra, 

però ‘sens cap estridència’; un Guimerà ‘menys històric’, i un 

Iglésias ‘menys social’” (Coca 1985: 120). Després de les morts 

d’Àngel Guimerà, Ignasi Iglésias i Santigo Rusiñol (i de les 

jubilacions de Joan Puig i Ferreter, Adrià Gual i Josep Pous i 

Pagès), Carles Soldevila i, sobretot, Josep M. Sagarra es van 

encarregar d’omplir el buit de l’escena catalana (Molas 1975: 124-

125). Farran i Mayoral veu Sagarra com un dels salvadors del teatre 

català: “Vós recordeu la crida que jo feia als millors poetes nostres 

perquè donessin al teatre català l’empenta salvadora. Entre els qui 

jo nomenava, un dels qui em semblaven més aptes per a la lluita era 

en Josep M. de Sagarra” (Farran i Mayoral 1920a: 20). 

 

És curiós que al llarg del temps s’hagi comparat Sagarra 

precisament amb dos autors per als quals sentia una admiració 

profunda: Jacint Verdaguer i Àngel Guimerà:5  

 

Josep Maria de Sagarra és un poeta eminentment popular. Diguem-

ho clar i net: Verdaguer i Sagarra són els dos més grans poetes 

populars que ha tingut Catalunya en els seus darrers cent anys. Si 

hem dit “eminentment”, potser és per alguna raó ─conscient o 

                                                
   5 Sobre la visió que tenia Sagarra de Guimerà, vegeu aquests articles escrits per 

Sagarra mateix: “Guimerà i el poble” (La Publicitat, 20-VII-1924), “Els fills d’en 

Guimerà” (La Publicitat, 18-VII-1925) i “Guimerà, poeta” (La Publicitat, 2-II-

1935). Aquests articles es troben recollits a Gallén i Gibert (1994: 54-60). Sobre 

la influència de Guimerà en Sagarra, vegeu Benet i Jornet (1992). Sobre el 

tractament de les figures femenines en Guimerà i Sagarra, vegeu Gibert (2000). 
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inconscient─ que ens caldrà dilucidar. Tant a l’un com a l’altre els 

fou escatimat, en vida, el rang que els conferia aquesta dimensió 

peculiar i excepcional [...] Tant Verdaguer com Sagarra enriqueixen 

el vocabulari en el poema èpic com no gosarien fer-ho en els 

poemes breus ni en les cançons. Però fan un gran esforç, tant l’un 

com l’altre, perquè llurs mots no quedin pastissos [sic], perquè no 

semblin sortits del diccionari. Llurs grans poemes apareixen 

aleshores com l’estadi superior al qual pervé la llengua del poble. 

En aquest moviment ells eleven la llengua, eleven el poble, no 

s’abaixen mai com ho farien un escriptor proselitista o un demagog; 

baixen al poble, però no s’hi rebaixen. (Palau i Fabre 1986: 19 i 21) 

 

D’altra banda, Sagarra es va unir a les tertúlies dels noucentistes i es 

va relacionar cordialment amb ells. A més, no hem d’oblidar que el 

noucentisme era un moviment que volia equiparar la cultura 

catalana amb l’europea, i Sagarra, a qui sempre li va agradar viatjar, 

veia aquest intent amb bons ulls. Fàbregas comenta: “La consecució 

d’un llenguatge dúctil, assequible i vari és un dels punts que més 

aproxima Sagarra a les pruïges dels noucentistes” (1972: 234). 

Sagarra tenia predilecció per Carner, Guerau de Liost i Eugeni 

d’Ors, per això es va intentar acostar al noucentisme, però mai no 

en va arribar a formar part (Carbonell 1981: 1243). Joan Fuster 

(1976: 217) afirma que tant Sagarra com Josep Pla, per bé que 

ambdós estaven fascinats amb el treball dels noucentistes, no van 

combregar mai amb aquesta línea, perquè tots dos relacionaven el 

noucentisme amb una burgesia que detestaven i amb la qual no 

s’identificaven. Tot i les diferències com a escriptors (i com a 

personatges públics) entre Sagarra i Pla, Permanyer assegura: “I és 
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que aquest país ha estat ple d’escriptors de diumenge. Els únics 

professionals han estat Sagarra i Pla. El resultat és aclaparador en 

favor d’ells dos i no hi ha competència possible” (Permanyer 1986: 

9). 

 

Així doncs, diversos crítics tracten Sagarra com un cas a part que no 

es pot incloure en cap moviment: “S’ha acabat situant justament 

Sagarra en una mena d’espai indeterminat” (Corbella 1999a: 83). 

Espinàs pensa el mateix: Sagarra no era una roda en un engranatge, 

no estava articulat en el país de manera lògica. Per època, pertanyia 

a una generació concreta, però per les seves característiques formals 

i temàtiques, es presenta com un cas a part (Espinàs 1962: 75-76). 

Així mateix, per a Pla (1991a: 40 i 44), Sagarra no forma part de 

cap generació precisa; és una mena de pont amb el passat: 

 

Sagarra ha escrit el que algú ─algú, no sé qui─ hauria hagut 

d’escriure entre el segle XVI i Verdaguer. Sagarra ha escrit el que 

s’hauria d’haver escrit i no s’escriví, tot i que s’hauria hagut 

d’escriure ─el que indispensablement s’hauria hagut d’escriure. [...] 

Així, doncs, si Josep Maria de Sagarra és una floració, una 

reminiscència tardana i, per tant, té una posició essencial i 

perfectament merescuda en la història literària del país, és evident 

que la seva obra no pot ésser tinguda per una finalitat. Sagarra no és 

un model, sinó un instrument ─un utillatge que no teníem i que ell 

ens ha donat en virtut d’una obscura disposició de la naturalesa. 

(Pla 1991a: 44-45) 
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Potser com a conseqüència d’això, una de les crítiques cap a 

l’escriptor és que el seu teatre estava ben allunyat de la realitat, va 

ser aristocratitzant i, de vegades, reaccionari: “El seu teatre original 

exhala ─i exhalava─ un tuf de llunyania que esparvera” (Badia 

1988: 58-64). Badia també critica la manca de complexitat psíquica 

humana dels personatges teatrals de Sagarra. En canvi, Espinàs 

(1962: 76) troba que aquesta condició d’autor “atemporal” és 

importantíssima, perquè té una eficàcia singular i és gràcies a això 

que esdevé un autor tan popular. Per a Corbella, tot i que Sagarra va 

ser l’últim dramaturg “estimat i venerat en la tradició del fervor i la 

devoció experimentades pel poble català per Pitarra, Guimerà i 

Rossinyol” (1999b: 117-118), Sagarra no va fer gaires esforços fer 

aprofundir en els aspectes més importants de les seves obres 

(1999b: 115). Així mateix, Molas (1966) creu que Sagarra va 

complir una funció col·lectiva amb “notable destresa i dignitat”, 

però també critica que no fes una obra més compromesa i profunda: 

“En conjunt, el teatre de Josep M. de Sagarra, a despit de la varietat 

de gèneres i la certa brillantor d’estil, és més aviat uniforme i 

superficial, potser massa deslligat de les evolucions històriques i 

estètiques del nostre temps” (Molas 1966: 40). 

 

Amb l’esclat de la Guerra Civil, Sagarra va haver d’exiliar-se per tal 

de no ser assassinat per la Federació Anarquista Ibèrica (FAI). Les 

males llengües, però, van narrar una altra història: Sagarra fugia del 

país perquè ja no podia portar camises de seda. Fins i tot havien 

arribat a dir que abans de marxar va deixar escrit: “Dolça 

Catalunya, / pàtria del meu cor, / qui de tu s’allunya / recony quina 
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sort!” (Permanyer 1991: 81). Permanyer 1991: 81-82) recull les 

raons que van donar diverses persones per explicar el fet que 

Sagarra s’exiliés. Per a Permanyer, la versió correcta és la de 

Maurici Serrahima, segons el qual Sagarra havia volgut salvar béns 

i persones, cosa que va provocar que el volguessin detenir, i per 

això va haver de marxar del país. També li van criticar el viatge de 

noces a la Polinèsia, adduint que l’escriptor es desentenia del país 

en guerra. Arran d’aquell viatge, va escriure dues obres: Entre 

l’Equador i els Tròpics (poesia) i La ruta blava (prosa).6 Després va 

tornar a París, però més endavant es va instal·lar en alguns poblets 

francesos: Saint-Sulpice-la-Pointe, Prada i Banyuls de Marenda 

(Permanyer 1991: 91-127). A casa seva, els Sagarra sempre van 

acollir amics i intel·lectuals que ho necessitaven (Fàbregas 1978: 

269). 

 

El 26 de gener de 1939 la ciutat de Barcelona va ser ocupada per les 

tropes franquistes. Aleshores es va obrir un període funest per a la 

cultura catalana, ja que un dels objectius del nou règim era anorrear 

la identitat catalana.7 Per això, com explica Albert Manent (1984: 

215), els mestres catalans van ser substituïts per mestres forasters, i 

algunes escoles es van convertir en casernes i centres de la Falange. 

L’Institut d’Estudis Catalans va ser reemplaçat per l’Instituto 

Español de Estudios Mediterráneos.  

                                                
   6 Sobre La ruta blava i algunes crítiques que s’hi han fet, entre altres qüestions, 

vegeu Vallverdú (2006, 2007a i 2007b).  

   7 Per a una cronologia d’alguns dels fets més remarcables en la cultura catalana 

entre 1939 i 1960, vegeu Gabancho (2005: 321-332). 
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Aquest primer període després de la guerra va ser el més dur per a 

la llengua catalana, que estava prohibida en tots els àmbits. “Les 

paraules ‘català’ i ‘Catalunya’ van ésser bandejades, d’entre altres 

llocs, del Palau de la Música Catalana, de la Plaça de les Glòries 

Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya” (Manent 1984: 216). Les 

traduccions també es van veure greument afectades pel nou règim. 

Qualsevol traducció al català significava una actitud 

d’universalització i modernització que es contraposava als 

interessos del govern espanyol: “Qualsevol temptativa de publicar 

alguna traducció amb permís va resultar infructuosa una bona part 

de la dècada dels quaranta” (Bacardí 2012: 18).8 A més, un seguit 

de personalitats havia abandonat el país: polítics, professors, 

científics, escriptors, etc. Més tard, van aparèixer algunes revistes a 

mans dels exiliats en diversos països, com ara El Poble Català 

(París) i Revista dels Catalans d’Amèrica (Mèxic), i una editorial 

amb el nom d’Agrupació d’Ajut a la Cultura Catalana (Buenos 

Aires). L’Església i els casals parroquials van tenir un paper 

important en la resistència de la llengua mitjançant la representació 

d’Els Pastorets o publicant, primer clandestinament i després 

oficialment, catecismes en català.9  

 
                                                
   8 Per a més informació sobre la cultura catalana a l’època franquista, vegeu, 

entre altres, Bacardí (2012: 91-94), Ferrer i Gironès (1985), Frigola Sèculi 

(2008), Gallofré i Virgili (1991), Llanas (2006), Riquer i Permanyer (1997), 

Santacana i Torres (2003) i Solé i Sabaté (1985). 

   9 Per a més informació sobre el món editorial català de l’època i sobre el paper 

de l’Església, vegeu Manent (2011). 
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Segons Manent (1984: 218), de 1940 a 1942, alguns exiliats van 

tornar a Catalunya (Maurici Serrahima, Ferran Soldevila, Carles 

Riba, entre altres) i van unir esforços amb els literats que s’havien 

quedat en el país. El 1941 es van celebrar els Jocs Florals a Xile i va 

aparèixer a Buenos Aires el Nabí de Josep Carner. L’any 1942 

Ramon Aramon i Serra i Josep Puig i Cadafalch van aconseguir 

reorganitzar l’Institut d’Estudis Catalans; això sí: les reunions es 

feien en cases particulars i el nombre de participants era força 

reduït. Fèlix Millet i Maristany era qui el finançava. També amb 

l’esforç de Ramon Aramon, Josep Palau i Fabre i Pau Verrié es van 

poder reprendre els Estudis Universitaris Catalans. Bartomeu Costa-

Amic va editar a Mèxic El comte Arnau de Sagarra.  

 

En aquesta època de repressió, una de les vies de resistència que va 

tenir més adeptes van ser les reunions clandestines, que “servien per 

a celebrar efemèrides, retre homenatges, escoltar conferències o 

concerts, escenificar peces teatrals i, sobretot, per a llegir l’obra 

nova que els escriptors no podien difondre per altres canals” 

(Bacardí 2012: 30). El 1941 es va representar Les llàgrimes 

d’Angelina, de Josep M. de Sagarra, a casa de gent adinerada 

(Serrahima 2003: 52). Per a Xavier Fàbregas, “Josep M. de Sagarra 

és la figura més important que anima aquest tipus de vida de les 

catacumbes” (1978: 269). Enric Gallén hi està d’acord: “Cal dir, 

però, que el màxim protagonista d’aquestes sessions fou en Josep 

Maria de Sagarra” (1985b: 116). A part de les reunions afavorides 

per Sagarra i d’algunes sessions teatrals en un estudi del carrer de 

Sant Pau, Gallén (1985b: 119) assenyala la importància de Joan 



2. JOSEP M. DE SAGARRA I EL SEU CONTEXT 
 

125 

Brossa, que també es va representar en aquella època en cercles 

molt reduïts. Gràcies al dietari de Maurici Serrahima (1972), tenim 

constància de diverses reunions entre les quals es troben les 

propiciades per Sagarra, en què es llegien o representaven obres de 

Shakespeare traduïdes per ell. Juan Germán Schroeder, referint-se a 

unes reunions literàries que es feien al Café Turia, a Rambla 

Catalunya, comenta: 

 

Com a clausura d’aquesta sessió vam dir-li a Sagarra: “Escolti, 

vostè no vindria a llegir alguna cosa en català? Perquè el que ens 

manca és alguna cosa en català”. I en Josep Maria de Sagarra va 

venir, i li vam advertir que teníem notícies que vindria la policia. I 

va venir i ens va llegir un tros de la Divina Comèdia. (Dins Ragué i 

Arias 1995: 154) 

 

A poc a poc, es van anar fent més publicacions en català, tot i que 

eren clandestines, com les Elegies de Biervielle (1943) i les 

Versions de Hölderlin (1944), de Carles Riba. I el 1944 es van 

organitzar classes de català, els impulsors de les quals van ser Joan 

Triadú, Frederic Rahola, Josep Benet i Jaume Vicens Vives. També 

el 1944 es va crear la Benèfica Minerva, una societat formada per 

un grup de mecenes (entre els quals hi havia Fèlix Millet) que 

encarregava obres a escriptors com Ferran Soldevila, Alexandre 

Galí, Carles Riba i Pau Romeva, entre altres (Manent 1984: 220). El 

mateix any Josep Palau i Fabre va endegar la revista clandestina 

Poesia i una editorial anomenada La Sirena, que va publicar, 

clandestinament, Cementiri de Sinera (1946), de Salvador Espriu. 

El 1944 va tenir lloc la primera festa anual de l’Institut d’Estudis 
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Catalans, i Joan Triadú va crear un concurs literari anomenat 

Cantonigròs, que va suposar un espai de retrobament (Manent 1984: 

220-221).  

 

El panorama que es va trobar Sagarra en tornar de l’exili (1940) no 

era gaire encoratjador.10 El món barceloní, del qual havia gaudit 

enormement abans de la Guerra Civil, ja no existia: 

 

D’altra banda, el món cultural de la preguerra ─tertúlies, penyes, 

periodisme, publicacions...─ s’havia esfondrat irreparablement; el 

contacte directe amb el públic era impossible, de moment; l’estela 

de popularitat i la vida noctàmbula havien creat d’ell una imatge 

que ara era inviable: el seu paisatge barceloní havia desaparegut 

(Gallén i Gustà 1987: 467). 

 

Sagarra, que sempre s’havia guanyat bé la vida amb la ploma 

(sobretot escrivint teatre), va haver d’afrontar llavors una manca 

d’ingressos. Com que no podia dedicar-se al teatre, l’escriptor va 

optar per col·laborar a les revistes clandestines Estimats amics 

(1939) i Camí (1945) (Manent 1997: 31). D’altra banda, com 

expliquem a l’apartat 3.3, un seguit de circumstàncies van dur-lo a 

traduir les obres teatrals de William Shakespeare. Gràcies a la 

consulta dels manuscrits de Sagarra, sabem del cert que es va 

dedicar a les traduccions de Shakespeare entre 1941 i 1944, tot i que 

hi ha algunes traduccions no datades que podrien ser una mica 

                                                
   10 Vegeu Palau i Fabre (1994). 
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posteriors.11 Aquestes traduccions, fetes clandestinament, “van 

acomplir una de les tasques més importants en la incorporació dels 

clàssics al català” (Fàbregas 1978: 269). 

 

El 1945 l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista van ser derrotades, per la 

qual cosa el règim dictatorial de Franco es va veure forçat a fer 

algunes concessions. El català va deixar d’estar prohibit, però 

sempre dins d’uns límits bastant estrictes. El 1946 Bartolomé Barba 

Hernández va autoritzar les primeres representacions teatrals, tot i 

que el govern va controlar els anuncis a la premsa, els locals en què 

es podia emprar el català i els autors que tenien el vistiplau per 

estrenar (Fàbregas 1978: 271). També és a partir de 1945 quan el 

règim es torna més permissiu pel que fa a les traduccions, encara 

que només es concedien permisos a les que tenien una circulació 

restringida i sempre que el censor veiés, en les obres, autèntiques 

“creacions literàries”, i no pas simples “traduccions” (Ortín 2004: 

688).  

 

A partir de 1946 van sorgir algunes companyies i associacions que 

van intentar revifar el teatre català: la companyia de Jaume Borràs i 

Josep Bruguera (1946); l’associació FESTA (Foment de 

l’Espectacle Selecte i Teatre Associació, 1949), i la Companyia 

Maragall (principis dels anys 50). Els autors teatrals de la preguerra 

                                                
   11 Gràcies al testimoni de Mercè Devesa, dona de Sagarra, sabem que la primera 

obra que Sagarra va traduir de Shakespeare va ser Otel·lo l’any 1941 (Permanyer 

1991: 139). Per a més informació sobre les dates de les altres traduccions, vegeu 

2.3. 
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que volien recuperar eren Josep M. de Sagarra i Carles Soldevila: 

“Cap a ells s’encaminen els empresaris quan necessiten un text 

important per tal d’apuntalar la temporada. El paper de Sagarra, 

sobretot, resulta hegemònic dins el teatre professional entre 1946 i 

1960” (Fàbregas: 1978: 273). Núria Santamaria (2008) coincideix 

amb Fàbregas i explica els diferents camins que van emprendre els 

dos dramaturgs.  

 

Quan Sagarra reprèn les obres teatrals a la postguerra, ja ha viscut 

fora bastant temps i s’ha impregnat de les tendències europees. 

Intenta, doncs, fer un teatre més similar al d’aquella època, tot 

allunyant-se dels patrons del seu teatre de preguerra. D’aquest 

període són, per exemple, El prestigi dels morts (1946), La fortuna 

de Sílvia (1947), Galatea (1948) i Ocells i llops (1948). Gallén 

(1985b: 138-152) fa un recorregut per aquestes obres i n’indica les 

característiques, les possibles influències i la rebuda de la crítica. 

Breument: aquesta mena de teatre no va acabar de convèncer ni el 

gran públic ni els crítics. Aleshores, Sagarra va optar per abandonar 

aquest camí: “S’hi [sic] aconseguia l’assentiment d’una minoria 

selecta a fi de comptes m’hi feia més savi que ric” (Sagarra 1967: 

16-17). Va ser llavors que va decidir tornar al model teatral de 

preguerra: Els comediants (1950), Les vinyes del Priorat (1950), 

L’alcova vermella (1952) i L’amor viu a dispesa (1952) en són 

alguns exemples. Val a dir que el teatre per excel·lència on es 

representava Sagarra era el Romea.12  

 

                                                
   12 Vegeu Gallén (1985a, 1985b i 1994). 
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Tanmateix, les obres construïdes a partir del model del poema 

dramàtic, que havia funcionat tan bé en els anys 20 i 30, 

començaven a fallar i Sagarra necessitava proposar un teatre 

diferent, però que no el portés una altra vegada al fracàs. Així és 

com va arribar La ferida lluminosa (1954), que va ser, a parer de 

Gallén (1985: 152), l’últim gran èxit de Sagarra. En la darrera etapa, 

Sagarra coneix l’actor Joan Capri i escriu un parell d’obres 

pensades per a ell (Permanyer 1991: 284): El senyor Perramon 

(1960), adaptació de l’Avar de Molière, i El fiscal de Requesens 

(1961), adaptació d’El casament de Gògol. Cal recordar, d’altra 

banda, que, pel que fa a la prosa, el 1954 va escriure les Memòries 

en motiu dels cent anys del naixement del seu pare. A més, aquell 

mateix any, Sagarra feia 60 anys (Permanyer 1991: 279). Quant a la 

poesia, el 1956 es va publicar El poema de Montserrat, de 16.000 

versos, el més extens de la literatura catalana juntament amb Espill 

(16.359 versos), de Jaume Roig. En realitat, aquest poema sagarrià 

va ser escrit entre 1942 i 1944, però, com que es va publicar amb 

tant retard, no se l’ha considerat una obra de postguerra (Garolera 

2007: 4). 

 

El director de teatre Esteve Polls (Ragué i Arias 1995: 147) 

comenta que la traducció de Romeo i Julieta (1959) de Sagarra va 

ser la primera traducció d’un clàssic que va passar la censura. Es 

podia fer teatre en català des de 1945, però no d’obres clàssiques 

traduïdes, perquè el règim adduïa que ja n’hi havia prou que fossin 

traduïdes al castellà. Va ser amb aquesta obra que es va obrir la 

porta a altres clàssics: “Recordo aquesta anècdota perquè va ser una 
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de les lluites més aferrissades que es van tenir en aquell moment, 

que van obrir les portes dels grans textos universals al català, que 

estava prohibit fins aleshores” (Ragué i Arias 1995: 147). 

 

Al final de la seva vida (anys 50), cansat i decebut, Sagarra es va 

allunyar del sector més resistent i es va “deixar estimar pel règim, 

poc o molt” (Coca 1985: 125). Va ser nomenat conseller de la 

Sociedad General de Autores de España, anava sovint a Madrid, i 

va tornar al periodisme, però en castellà, a Destino (1951) i a La 

Vanguardia Española (1957) (Gallén i Gustà 1987: 467). De totes 

maneres, Sagarra va continuar el seu lligam amb l’Institut d’Estudis 

Catalans, l’Acadèmia de Bones Lletres i l’Ateneu Barcelonès. El 

1961 li van concedir la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio (Gallén i 

Gustà 1987: 496). L’actitud de Sagarra en l’últim tram de la seva 

vida no va ser ben vista i va provocar que es dubtés de la seva 

qualitat literària. Badia comenta: “Altres raons, alienes al seu teatre 

i en general a la seva obra literària i que es relacionen amb la seva 

actitud pública, contribuïren a deteriorar la seva imatge” (Badia 

1988: 67). Josep Miquel Sobrer (2011) lamenta que Sagarra sovint 

hagi estat jutjat per qüestions polítiques i no merament literàries, i 

argumenta: 

 

La qüestió de la política o del patriotisme d’un escriptor no té gaire 

importància, si és que en té cap. El mateix podem dir pel que fa a 

les conviccions religioses. No per ser catalans els nostres escriptors 

han de ser catalanistes o d’esquerres, igual que no han de ser ni 

catòlics ni protestants ni ateus, si no ho volen ser. És absurd 

demanar a un escriptor coses que no demanaríem a qualsevol 
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ciutadà d’una democràcia; en tot cas, podem blasmar-lo com a 

ciutadà, però com a escriptor deixem-lo tranquil. I és més: és bo per 

a la cultura catalana, com per a totes les cultures, tenir gent de tots 

els colors polítics, i seria ideal que ho acceptéssim. A més a més, 

deixeu-me dir que només els robots i els babaus mantenen una sola 

opinió política ferma al llarg de la vida. (Sobrer 2011: 28) 

 

Certament, un podrà estar a favor o no de la seva actitud política en 

aquells darrers anys, però això no hauria de restar importància a la 

seva obra.13 En aquest aspecte, Sagarra comparteix algunes 

similituds amb Pla, a qui, a causa de les seves idees polítiques, se li 

va denegar el Premi d’Honor de les Lletres catalanes. El que Ramon 

Civit Llort (2013) conclou sobre Pla també es podria aplicar a 

Sagarra: 

 

A mesura que es va allunyant la seva mort en el temps, les brases 

d’aquella polèmica també es van refredant i al final el que queda de 

tot allò és l’obra escrita. No obstant això, per a la història cultural 

del país, les polèmiques polítiques en relació amb Pla també són 

importants, i sobretot són una mostra de la rellevància que pren la 

imbricació entre cultura i política en una societat com la catalana. 

(Civit Llort 2013: 216) 

 

D’altra banda, tant Espinàs (1994: 7) com Permanyer (1986: 13) 

veuen en Sagarra unes qualitats que l’haurien pogut convertir en un 

gran representant de Catalunya a l’estranger. Espinàs (1962: 79) 

                                                
   13 Sobre el catalanisme de Josep M. de Sagarra a través dels seus articles a 

Mirador, vegeu Krauel (2009).  
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apunta quatre qualitats indiscutibles de Sagarra: sociable, 

vitalitzador de l’idioma, creador de versos i autor de comèdies que 

van arribar a un públic molt ample. Va ser un escriptor que 

Catalunya necessitava. Abans de la Guerra Civil, va ser molt 

popular i va posar la llengua catalana a l’abast del gran públic, però 

no és menys important la tasca que va a dur a terme en la 

postguerra, ja que la seva presència teatral donava la sensació que el 

teatre català no s’havia truncat, que encara seguia viu i sòlid 

(Espinàs 1962: 78).14 Permanyer afirma:  

 

Perquè en aquells anys tan difícils comprar un llibre en català i 

llegir-lo a casa era allò que dalt de les trones en diuen “el pecat 

solitari”, gairebé com una masturbació. Això no tenia cap funció 

social; en canvi, omplir el Teatre Romea en un moment en què tota 

cosa catalana estava prohibida, omplir-lo de gom a gom, i que 

aquelles obres funcionessin, i que el poble de Catalunya pogués 

sentir dalt de l’escenari com vibrava la seva llengua i el seu vers, tot 

això ajudava a crear un caliu que ─crec jo─ va ser molt important 

en aquells anys tan difícils. (Dins Ragué i Arias 1995: 145) 

 

Una prova d’aquesta importància es troba en el testimoni de l’actriu 

Maife Gil (dins Ragué i Arias 1995: 152), que recorda que va 

                                                
   14 Segons Permanyer (conversa privada del 9 de juny de 2011), Sagarra va 

voler fomentar la cultura catalana incloent una clàusula en els papers legals de les 

seves traduccions de les obres de Shakespeare on s’especifica que les companyies 

teatrals només havien de pagar 500 pessetes pels drets de traducció per tal de 

donar-los facilitats a l’hora de representar Shakespeare en català (suposem que, 

normalment, es devia pagar més). 
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començar a parlar català amb Sagarra, ja que a casa seva es 

recitaven versos d’ell mentre feien el dinar i a la sobretaula. El dia 

que Sagarra va morir, l’actriu va tenir la sensació que havia perdut 

una persona de la seva família, encara que no el coneixia 

personalment. Aquesta mort va esdevenir el 27 de setembre de 

1961, després que l’escriptor patís una llarga malaltia.15 Sagarra va 

ser enterrat al cementiri de Montjuïc, en una tomba de marbre que 

té aquests versos inscrits: “Aquesta gràcia de la terra / no creguis 

que amb la mort hagi acabat”. Espinàs comenta en el llibre sorgit 

arran del centenari del naixement de Sagarra: 

 

Va morir massa jove, als 67 anys. Tres mesos després s’iniciava la 

Nova cançó. M’agrada pensar que l’autor del “Romanç de Santa 

Llúcia” [Sagarra] hi hauria donat suport, ell que ─a través de la 

seva poesia i el seu teatre─ havia posat el batec de la llengua al 

servei del poble. (Espinàs 1994: 8) 

 

2.2. Les traduccions de William Shakespeare a 

Catalunya  
En aquest apartat situem la figura de Sagarra com a traductor de 

Shakespeare en relació amb els altres traductors de les seves obres 

al català. Dividim l’apartat en dos subapartats, perquè Sagarra 

                                                
   15 Per a més informació sobre la mort de Sagarra i sobre les diverses reaccions, 

vegeu Permanyer (1991: 301-304). 
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marca un punt d’inflexió, tant pel que fa als traductors precedents 

com als posteriors.16  

 
2.2.1. Les traduccions de William Shakespeare a 

Catalunya anteriors a les de Sagarra 
Les traduccions de Shakespeare a la península Ibèrica es van iniciar 

durant el segle XVIII. Aquestes traduccions estaven molt influïdes 

per les italianes i franceses, com ara la que es considera la primera 

traducció al castellà, Hamleto rey de Dinamarca (1772), de Ramón 

de la Cruz mitjançant la traducció francesa de Jean-François 

Ducis.17 Segons Jordi Coca, l’italià i el francès eren dos canals 

deformadors: “acurat i endolcidor el francès, que mira de ficar 

Shakespeare dins una jupa neoclàssica, i energumènic l’italià, que el 

posa a l’hora del rampell romàntic i en valora, més que res, 

l’exabrupte i l’esgarip” (Coca 1986a: XV-XVI). Així doncs, les 

traduccions en castellà eren sovint versions mutilades i allunyades 

del text original en anglès.18 
                                                
   16 En aquest apartat no donem tots i cadascun dels noms dels traductors de les 

traduccions catalanes de Shakespeare. Per a més informació sobre els traductors i 

algunes traduccions, vegeu Buffery (1996, 1997, 2000, 2002, 2007 i 2010), 

Cantavella (1981), Coca (1986a), Esquerra (2009), Fàbregas (1972 i 1979), 

Fulquet (1996a), González Fernández de Sevilla (1993), Guardiola (1979), 

Iglesias (1964), Kóvacs (2002), Martínez Ascaso (1985), Mas Congost (1993), 

Par (1930, 1935 i 1936-1940), Pessarrodona (1986), Pujol (2007, 2010a , 2010b i 

2011), Tussetschläger (1973), Verdaguer (1999) i Vilà i Folch (1982). 

   17 Per veure la influència de les traduccions de Jean-François Ducis en algunes 

traduccions castellanes de Macbeth, vegeu Gregor i Pujante (2011: 11-35).  

   18 Per a una compilació de les traduccions de Shakespeare a Espanya, vegeu 

Pujante i Campillo Arnaiz (2007) i Pujante i Cerdà (2014). 
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A Catalunya, Shakespeare comença a ser present al segle XIX. Al 

principi, a través de crítiques literàries i representacions en castellà. 

Una altra via d’introducció del dramaturg anglès eren les òperes 

italianes; es van representar, per exemple, Otello, ossia l’Africano 

di Venezia, de Berio, musicada per Rossini (1821) (Esquerra 2009: 

73). Tot i això, no hi ha una necessitat de traduir Shakespeare al 

català. Esquerra (2009: 83) argüeix que Catalunya es trobava 

immersa en la Renaixença, per la qual cosa la preocupació era la 

“d’exhumar el nostre passat”. A part, el teatre català era quasi 

inexistent, deixant de banda algunes obres de tipus pitarresc, molt 

basades en les que es feien a la resta de la península. 

 

La primera adaptació de Shakespeare en català és de Víctor 

Balaguer el 1878: Las esposallas de la morta, que és una tragèdia 

inspirada en Romeo i Julieta (el 1849 ja n’havia fet una versió en 

castellà). És a la darreria del segle XIX quan comencen a sorgir les 

primeres traduccions al català, com ara les de J. Franquesa i Gomis 

(escena I, acte III de Hamlet, 1880), Antoni Bulbena (Hamlet, 1885 

[no es va publicar fins al 1910]), Celestí Barallat (fragment de 

Hamlet, 1890), Gaietà Soler (adaptació de Hamlet, 1898) i Artur 

Masriera, que va fer la primera traducció completa al català 

(Hamlet, 1898).  

 

L’etapa que va des de l’inici del segle XX fins als anys trenta va ser 

especialment fructífera pel que fa a les traduccions de Shakespeare 

al català. En aquest període, sorgeix el noucentisme, corrent que 
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atorga un paper molt especial a la traducció: el d’ajudar a enaltir la 

cultura catalana a través de la incorporació dels valors universals. 

Shakespeare era un d’aquests valors universals. A part de la 

traduccions “erudites”, com les anomena Esquerra (2009: 151), de 

Lo Rei Lear d’Alfons Par (1904) i de Macbeth de Cebrià Montoliu 

(1907),19 sorgeix el primer gran intent de traduir les obres de 

Shakespeare en una mateixa col·lecció:  

 

La Biblioteca Popular dels Grans Mestres, prescindint del seu valor, 

és una de les empreses shakespearianes de més importància que han 

existit a Catalunya. És el primer assaig de popularització de tota 

l’obra dramàtica de Shakespeare, donant a conèixer algunes obres, 

que, com les comèdies i els drames històrics, eren ben poc 

conegudes. Certament que el valor del conjunt de les traduccions és 

ben migrat i força irregulars totes elles, però mitjançant aquests 

llibrets foren molts els que descobriren Shakespeare. (Esquerra 

2009: 139-140) 

 

En aquesta col·lecció es van publicar setze traduccions de 

Shakespeare:20 Julius Cèsar (Salvador Vilaregut, 1907), Antonius y 

Cleopatra (Francesc Torres y Ferrer, 1907), El somni d’una nit 

d’estiu (Josep Carner, 1908), Enric IV. Primera part (Josep 

Sandarán Bacaría, 1907), La festa dels Reis o lo que volgueu 

                                                
   19 Per a més informació sobre la traducció de Montoliu, vegeu 6.2.1.  

   20 Donem les traduccions per ordre de publicació i amb l’ortografia del nom 

dels traductors i de les obres tal com apareixen en el llibre, segons Pujol (2007: 

181-182). 
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(Carles Capdevila, 1907), Macbeth (Diego Ruiz, 1908),21 La 

feréstega domada (J. Farran y Mayoral, 1908), El rei Lear (Albert 

Torrellas, 1908), Treball d’amor endebades (Manuel Reventós, 

1908), El marxant de Venecia (Joan Puig y Ferreter, 1909), Conte 

d’hivern (Vicens Caldés Arús, 1909), Les alegres comares de 

Windsor (Josep Carner, 1909), El rei Joan (Josep Martí Sábat, 

1909), Molt soroll per res (Ramon Pomés Soler, 1909), Tot va bé si 

acaba bé (F. Girbal Jaume, 1909) i La tempesta (Josep Carner, 

1910).22 De totes aquestes traduccions, les més significatives són les 

de Josep Carner, perquè era un autor que encarnava els valors 

noucentistes i tenia un pes literari important. 

 

A més de les traduccions d’alguns autors com Joan Perpiñà (La 

tragèdia de Coriolanus, 1917; La tragèdia d’Otel·lo, 1929), Josep 

Lleonart (Molta remor i poca saó, 1925) i Alfons Maseras (Somni 

d’una nit d’estiu, 1919), cal destacar la labor traductològica de 

Carme Montoriol, que va publicar tots els sonets de Shakespeare 

(1928), Cimbel·lí (1930) i La nit de Reis o el que vulgueu (1934).23 

Com explica Buffery (2010: 61), Montoriol se centra en els 

paratextos, en els quals explica per què va triar traduir aquestes dues 

obres de teatre i ofereix un apartat crític sobre les obres.  

 

                                                
   21 Per a més informació sobre la traducció de Ruiz, vegeu 6.2.2.  

   22 Sobre les característiques de les traduccions d’alguns dels autors, vegeu 

Esquerra (2009: 139-145). 

   23 Per a més informació sobre els sonets de Shakespeare de Carme Montoriol, 

vegeu Pujol (2005). 
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L’any 1918 es publica la traducció de Coriolà de Magí Morera i 

Galícia. A més de l’obra esmentada, el traductor va traslladar al 

català Hàmlet (1920), Romeo i Julieta (1923), El marxant de 

Venècia (1924), seixanta-nou sonets, entre altres traduccions de 

poemes, com ara Venus i Adonis, i alguns fragments d’obres de 

teatre (Pujol 2007: 191-195). Morera i Galícia també va traduir 

Macbeth (1925) i Juli Cèsar (1926), que no es van publicar fins a 

l’any 2006 en una edició de bibliòfil a cura de Manuel Jorba i amb 

il·lustracions de Manuel Boix.24  

 

L’últim intent de traduir Shakespeare d’una manera sistemàtica, 

abans de Sagarra, és a càrrec de Cèsar August Jordana, que va 

traslladar al català Macbeth (1928), Juli Cèsar. Antoni i Cleopatra 

(1930), La tempestat. L’amanisment de la fera. Els dos cavallers de 

Verona (1930), Troilus i Cressida. Timó d’Atenes (1932) i Romeu i 

Julieta. Otel·lo (1932). A més, també va adaptar Macbeth per a nens 

i va traduir alguns sonets des de l’exili.25 Per a Esquerra (2009: 

187), Jordana és el traductor definitiu de Shakespeare.26 Val a dir, 

però, que Esquerra va morir el 1938 durant la Guerra Civil i, per 

tant, mai va arribar a conèixer les traduccions de Sagarra, com 

                                                
   24 Per a més informació sobre les traduccions de Morera i Galicia, vegeu 5.2 i 

5.3. 

   25 Es van publicar els sis primers sonets de Shakespeare traduïts per Jordana el 

1939 a la revista Catalunya. Revista d’informació i expansió catalana (Buenos 

Aires) (Campillo 2009: 32). El 2009 van aparèixer dotze sonets, transcrits per 

Maria Campillo al número 16 (2009) de la revista Quaderns. Revista de 

traducció. 

   26 Per a més informació sobre les traduccions de Jordana, vegeu 6.2.3. 
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tampoc les va conèixer Alfons Par. Les aportacions d’aquests dos 

crítics, Esquerra i Par, són essencials per a qualsevol estudiós de 

Shakespeare a Catalunya.27 Par contribueix amb una aportació de 

dades molt exhaustiva, no només pel que fa a les traduccions en 

català, sinó també a les traduccions de la resta de la península. 

Tanmateix, l’última de les seves obres sobre Shakespeare (el segon 

volum de Representaciones shakesperianas en España) es va 

publicar el 1940, just un any abans que Sagarra comencés les seves 

traduccions de Shakespeare.  

 

D’altra banda, van sorgir algunes opinions públiques sobre 

Shakespeare als diaris, sobretot aparegudes en relació amb les 

traduccions de Morera i Galícia (Esquerra 2009: 171). Un dels 

autors d’aquestes crítiques va ser precisament Sagarra, que va donar 

la seva visió de Shakespeare arran de les representacions a 

Barcelona de l’actor Zacconi i també respecte a les traduccions de 

Morera i Galícia.28 

 

Fins aquí, podríem dir que hi havia hagut tres grans intents de 

traslladar les obres del bard al català: la Biblioteca dels Grans 

Mestres (16 traduccions), Morera i Galícia (7 obres dramàtiques, 69 
                                                
   27 Tot i que Par va fer una feina de documentació i recopilació de dades 

impressionant, la seva tasca no està exempta d’errors. Pujante (2010) explica tres 

casos de textos de crítica literària que Par havia recollit com a originals quan, en 

realitat, són traduccions de textos les fonts dels quals eren desconegudes en època 

de Par. 

   28 Aquestes crítiques estan recollides a Fàbregas (1987, 1990 i 1995) i Sagarra 

(1987). 
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sonets, altres obres poètiques i fragments d’obres dramàtiques) i 

Cèsar August Jordana (10 obres dramàtiques, alguns sonets i 1 

adaptació). Sagarra supera els seus predecessors en el nombre 

d’obres dramàtiques traduïdes: 28. Si bé no són les obres completes 

de Shakespeare, el cert és que Sagarra, al principi, tenia la intenció 

de traduir totes les obres teatrals i, fins i tot, de formar una escola 

dramàtica que se centrés només en l’estudi i representació de les 

obres de Shakespeare (Palau i Fabre 1973: 73). 

 

Tanmateix, Sagarra no només marca un punt d’inflexió quant al 

nombre de traduccions, sinó també sobre el tipus de traducció. 

Centrem-nos en dos aspectes: 1) la forma de l’original i 2) la 

representabilitat. Sobre el primer punt, és significatiu que Sagarra 

optés per respectar el vers i la prosa de l’original i també la rima. 

Com sol passar normalment, quan un traductor tradueix una obra, 

parteix de les traduccions precedents (si n’hi ha), però també, i 

sobretot, actua en contraposició al que s’ha fet anteriorment. Al 

principi, com ja hem vist, les obres de Shakespeare van arribar a la 

península a través d’adaptacions en què se suprimien personatges, 

es canviaven les trames, etc. Per això, les traduccions que van venir 

després es van preocupar d’oferir un text de Shakespeare al més 

aproximat possible a l’original en termes de fidelitat semàntica. Per 

fer comprensible el que es deia a les obres de Shakespeare, sense 

perdre’n cap detall, els traductors es van decantar, majoritàriament, 

per la prosa, que no els obligava a allunyar-se de l’original a 

l’encalç de la rima i la mètrica. Aquest corrent era present també en 
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les traduccions castellanes, com es pot veure en la traducció de les 

obres completes de Shakespeare de Luis Astrana Marín (1929).  

 

Val a dir, però, que Sagarra no és el primer autor que respecta la 

forma de l’original.29 Alguns dels traductors anteriors també van 

respectar el vers i la prosa de l’original, com ara Magí Morera i 

Galícia, però la gran diferència entre aquestes traduccions i les de 

Sagarra és la representabilitat de les obres, el segon punt que 

comentàvem més amunt. Quant a Josep Carner, El somni d’una nit 

d’estiu es va estrenar amb força èxit, però va sorgir la preocupació 

de si els actors i el públic entenien el llenguatge poètic del 

traductor, que havia fet una traducció molt carneriana (Buffery 

2010: 55-56). La tempesta no es va estrenar mai i Les alegres 

comares de Windsor, encara que va rebre una crítica semblant a la 

del Somni, va ser un fracàs de públic (Buffery 2010: 56). El cas de 

Morera i Galícia és una mica diferent; es van representar diverses 

obres del traductor, com Romeo i Julieta (el 1920 al Teatro Goya) i 

El marxant de Venècia (el 1925 al Teatre Romea),30 però les seves 

traduccions no acabaven de funcionar dalt de l’escenari. Per a 

Sagarra, la traducció d’El marxant de Venècia de Morera i Galícia 

és fidel des del punt de vista lingüístic i retòric, però de vegades el 

vers queda sec i condueix a moments poc teatrals. Alguns versos no 

s’acaben d’entendre bé damunt de l’escenari; els manca el que 

Sagarra anomena un “punt d’oli” (Sagarra 1987: 430). Sellent 

                                                
   29 Sí que ho és pel que fa a Macbeth. 

   30 Per a una llista de les produccions de Shakespeare amb les traduccions dels 

traductors catalans de 1873 a 2010, vegeu Buffery (2010: 315-336). 
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també creu que les traduccions de Morera i Galícia tenen poca 

representabilitat. L’autor analitza un fragment de la traducció de 

Hamlet de Morera i Galícia i comenta:   

 

És una versió amb un ritme, una eufonia i un ofici versificador que 

no discutirem pas, i a més a més procura ser bastant més literal, 

però algunes de les solucions, recitades sobre un escenari, no 

resultarien de comprensió prou clara […] Però la traducció de 

Morera i Galícia, com he dit, va destinada a ser llegida, i és evident 

que el lector, per assimilar-ne bé el sentit, pot llegir el text al ritme 

que ell mateix es marqui i rellegir-lo tantes vegades com vulgui; 

cosa que, naturalment, l’espectador d’una obra de teatre no pot fer. 

(Sellent 2007: 175-176) 

 

En resum, Sagarra marca un punt d’inflexió quant als traductors 

catalans precedents pel nombre d’obres traduïdes, pel respecte vers 

la forma original (prosa, vers i rima) i pel fet d’elaborar unes 

traduccions que tenen en compte en tot moment que el text haurà de 

ser declamat pels actors i escoltat pel públic.31 Cal afegir que a 

Sagarra també li preocupava la fidelitat als conceptes i volia donar 

un Shakespeare sense edulcorar: 

 

Podent obtenir una aproximada fidelitat formal en les meves 

versions, he perseguit la més viva fidelitat als conceptes, sense 

recular davant la cruesa ni l’audàcia dels mots. Perquè, de vegades, 

                                                
   31 Per a més informació sobre les crítiques de les traduccions de Shakespeare 

que feia Sagarra, vegeu 3.2.2. Sobre el cas concret de Macbeth (en què es 

diferencia el text de Sagarra dels anteriors), vegeu 6.3. 
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aquesta llima dels traductors ha perjudicat la sana sinceritat de 

Shakespeare. És a dir, jo no he traduït Shakespeare ni ad usum 

Delphini, ni per a menors d’edat, sinó per a persones fetes, honestes 

i normals. (Sagarra 1959a: 11) 

 

2.2.2. Les traduccions de William Shakespeare a 

Catalunya posteriors a les de Sagarra32 
Sagarra va traduir les vint-i-vuit obres de Shakespeare de l’any 

1941 al 1944, traduccions que es van publicar en edició de bibliòfil 

(Edicions Calíope), de manera clandestina, a la darreria dels anys 

quaranta i primeria dels anys cinquanta, en volums que contenien 

quatre obres cadascun. Aquestes traduccions van suposar un acte de 

lluita contra el règim establert, que prohibia l’ús de la llengua 

catalana.33 Més tard, el 1959, es van publicar nou d’aquestes 

traduccions recollides en tres volums de l’editorial Alpha.34  

 

A la dècada dels cinquanta, van aparèixer les traduccions d’alguns 

sonets de la mà de Marià Manent (1955) i Joan Triadú (1958), però 

les representacions de les obres de Shakespeare van ser escasses, tot 

i que la censura imposada pel règim franquista s’havia suavitzat 

                                                
   32 Si abans dèiem que les obres de Par (1930, 1935 i 1936-1940) i Esquerra 

(2009) són essencials per al primer subapartat, per a aquest són imprescindibles 

Buffery (2007 i 2010) i Pujol (2007, 2010a, 2010b i 2011). 

   33 Per a més informació sobre el moment històric en què es van dur a terme les 

traduccions, vegeu 2.1. 

   34 Per a més informació sobre els manuscrits, les edicions de bibliòfil i les de 

l’editorial Alpha, vegeu 3.3. 
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lleugerament.35 El mateix va passar a la dècada dels seixanta: les 

traduccions de Shakespeare no van augmentar gaire, però es van 

reeditar traduccions ja existents, com les de Morera i Galícia 

(Hamlet, 1964) i Balaguer (Les esposalles de la morta, 1968). En 

canvi, sí que hi va haver un augment en les representacions de les 

obres de Shakespeare, que pujaven als escenaris amb les 

traduccions de Sagarra. Segons la recopilació de produccions de 

Buffery (2010: 318-319), en el territori català es van representar 10 

obres de Shakespeare traduïdes per Sagarra de 1960 a 1969. 

Aquesta tendència es va mantenir durant els anys setanta. Cal 

destacar que, mentre els directors teatrals escollien les traduccions 

de Sagarra per a les seves produccions, els crítics començaven a 

examinar aquestes traduccions, pràctica que seguiria en apogeu en 

la dècada dels vuitanta.36 Hi va contribuir el fet que a finals dels 

anys setanta l’Editorial Bruguera, juntament amb l’Institut del 

Teatre, publiqués les traduccions de Sagarra en edicions populars i 

fàcilment manejables. 

 

De totes maneres, també es publiquen altres traduccions puntuals 

com ara les de Jordi Pujol Cofan (Macbeth, 1975) i Terenci Moix 

(Hamlet, 1978), i les adaptacions infantils d’Aurora Díaz-Plaja (La 

feréstega domada, 1970 i El somni d’una nit d’estiu, 1980). 
                                                
   35 La primera obra de Shakespeare estrenada en un teatre després de la Guerra 

Civil i en plena dictadura franquista (1953) va ser Romeo i Julieta, amb traducció 

de Sagarra, al teatre Orfeó Gracienc (Esteve Polls, dins Ragué i Arias 1995: 148). 

   36 Vegeu les crítiques, tant positives com negatives, que han rebut aquestes 

traduccions a 3.2.2. La majoria d’articles sobre les traduccions shakespearianes 

de Sagarra són dels anys setanta i vuitanta.  
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Tanmateix, no és fins al 1984 que apareix un altre traductor que 

acabarà traduint les obres dramàtiques completes de Shakespeare al 

català: Salvador Oliva. En tota la història de les traduccions del 

dramaturg anglès al català, Oliva és l’únic que desbanca Sagarra en 

nombre de traduccions.37 Oliva va rebre el premi Crítica Serra d’Or 

l’any 1988 per la traducció de tres obres de Shakespeare traduïdes 

el 1987: Tot va bé si acaba bé, El Mercader de Venècia i 

L’amansiment de la fúria. Al principi, les traduccions eren per al 

doblatge i la subtitulació de les obres de Shakespeare de la BBC; 

més tard, Oliva va revisar les seves traduccions i les va reeditar.   

 

A la dècada dels vuitanta, coexisteixen les traduccions dels dos 

autors, Sagarra (Editorial Bruguera i Institut del Teatre) i Oliva (en 

la col·lecció de Vicens-Vives). Malgrat algunes crítiques negatives 

vers les traduccions sagarrianes, sobretot per part de Salvador Oliva 

(document no datat, 1986 i 1993b), la balança s’inclinava cap a 

aquest autor fins als últims anys de la dècada dels vuitanta i 

principis dels noranta: “Mentre Oliva guanyava premis per les seves 

traduccions, en el teatre eren molt més populars les versions de 

Sagarra” (Buffery 2010: 76). Només cal fer una ullada a la 

recopilació de Juan Carlos Mas Congost (1993: 520-533) sobre les 

obres de Shakespeare representades a Barcelona entre 1960 i 1992: 

18 representacions dutes a terme amb les traduccions de Sagarra. 

                                                
   37 Si bé s’ha tendit a dir que Oliva ha traduït les obres completes de 

Shakespeare al català, aquesta afirmació no és del tot certa. Com argumenta Pujol 

(2013: 235), Oliva ha traduït al català les obres dramàtiques completes i els 

sonets, però no ha traduït, per exemple, Venus and Adonis i The Rape of Lucrece. 
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Les altres representacions que Mas Congost recull són La fera 

sotmesa, amb traducció de Jaume Batiste (1972); Hamlet, amb 

traducció de Terenci Moix (1979); Hamlet, amb traducció de 

Maurici Farré (1989); i Nit de reis, amb traducció de Salvador Oliva 

(1990). El mateix passa si mirem l’apèndix de produccions de 

Buffery (2010: 315-336): les traduccions de Sagarra es representen 

en el territori català almenys 68 vegades de 1953 a 2007 (data de 

l’última representació amb traducció de Sagarra), xifra no superada 

per cap altre traductor català. Cal destacar, però, que per a la 

televisió (doblatge i subtitulació de les obres de Shakespeare de la 

BBC al Canal 33) s’utilitzaven, com esmentàvem abans, les 

traduccions d’Oliva. 

 

De la dècada dels noranta endavant, sorgeix una nova manera 

d’enfocar les traduccions de Shakespeare: el traductor passa a ser 

una peça més de l’engranatge teatral, per la qual cosa té força 

contacte amb els actors i, especialment, amb els directors. A 

conseqüència d’això, es produeixen dos canvis substancials: 1) els 

directors barregen textos de diferents traductors, per exemple, Tant 

per Tant Shakespeare (catorze escenes d’obres diferents), dirigida 

per Penny Cherns l’any 1995 al Mercat de les Flors amb 

traduccions de Sagarra i Oliva; i 2) els directors encarreguen la 

traducció a un traductor específic, o li demanen opinions sobre una 

traducció ja existent. El cas més rellevant és el de Joan Sellent, que 

va traduir Hamlet (1999) per encàrrec de Lluís Homar i El rei Lear 

(2004) per encàrrec de Calixto Bieito, entre d’altres. D’altra banda, 

tot i que els directors com Calixto Bieito o Àlex Rigola han destacat 
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per l’originalitat dramatúrgica de les seves produccions i han 

aconseguit un reconeixement internacional, “han estat acusats pels 

crítics de no respectar prou la llengua i d’ofegar-la amb efectes 

teatrals visuals” (Buffery 2010: 81). 

 

Avui dia les traduccions de Sagarra han quedat relegades per les 

d’altres traductors, que, com hem explicat, treballen colze a colze 

amb els directors teatrals. A part de les traduccions de Sellent,38 

també s’utilitzen, entre altres, les d’Oliva i Miquel Desclot. Segons 

Buffery (2010: 83), tant Oliva com Sellent estan familiaritzats amb 

les teories de la traducció contemporània i ofereixen una sèrie de 

paratextos en els quals expliquen i defensen les seves tries 

traductològiques.39 Cal destacar també les traduccions de Miquel 

Desclot, que aspiren a una fidelitat semàntica, però, per damunt de 

tot, estilística i funcional, tenint en compte en tot moment que 

Shakespeare caracteritzava els seus personatges fent-los parlar 

d’una determinada manera.40  

 

                                                
   38 Cal remarcar que, ara per ara, Sellent és un dels traductors teatrals més 

rellevants, no només per les traduccions de Shakespeare, sinó per les traduccions 

per a produccions específiques d’altres autors. Per exemple, la versió que va fer a 

partir de la traducció castellana d’Alicia Relinque de L’orfe del clan dels Zhao 

(2014), dirigida per Oriol Broggi al Teatre Romea, o la traducció de Vells Temps 

(2014), de Harold Pinter, dirigida per Sergi Belbel a la Sala Beckett. 

   39 Vegeu Oliva (document no datat, 1988a, 1988b, 1993a, 1993b) i Sellent 

(1995, 1998, 2007 i 2008). De fet, aquesta pràctica és força present en els altres 

traductors contemporanis, com ara Desclot (1998, 2002a i 2004). 

   40 Vegeu Pujol (2008a i 2009). 
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En definitiva, les traduccions de Shakespeare que va fer Sagarra són 

les més representades en el teatre fins ara. És ben significatiu que el 

2007 es representés Juli Cèsar amb traducció de Sagarra en el 

Teatre El Magatzem (Tarragona) i a l’Escorxador Teatre (Lleida) 

(Buffery 2010: 333), ja que Sagarra va fer la traducció d’aquesta 

obra el 1942 i es va publicar per primer cop (en edició de bibliòfil) a 

finals de 1945 o a principis de 1946. Si agafem com a data la 

primera publicació, el 2007 la traducció de Juli Cèsar de Sagarra 

tenia 62 anys, i encara es feia servir al teatre. Les traduccions 

shakespearianes de Sagarra estan considerades com a clàssics del 

teatre català i són exemples de textos poètics (Buffery 2010: 77). 

Fins fa poc quan els lectors i espectadors catalans llegien o anaven a 

veure una obra de Shakespeare, esperaven un llenguatge allunyat 

del d’avui dia, un llenguatge que sonés clàssic (com passa amb les 

traduccions que en va fer Sagarra) (Buffery 2010: 77). Aquesta 

concepció ha canviat gràcies als enfocaments d’Oliva o Sellent, que 

intenten fer un text entenedor, amb un llenguatge elevat però fàcil 

d’entendre, i que no soni arcaic.41 Sigui com sigui, Sagarra va 

establir un exemple de model de llengua que ha marcat els 

traductors de Shakespeare posteriors a ell. 

 
                                                
   41 A Palomo Berjaga (inèdit 2) (vegeu també l’annex 10), es donen dos 

fragments de Romeo i Julieta traduïts per Sagarra i Oliva a 15 actors i 15 actrius 

(sense que vegin els noms dels traductors) i es comprova que un 96,6 % dels 

participants en el primer fragment i un 83,3 % en el segon fragment entén més bé 

la traducció d’Oliva. D’altra banda, un 90 % dels participants en el primer 

fragment i un 63,3 % en el segon pensen que la traducció de Sagarra sona més 

poètica i literària.  
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2.3. Josep M. de Sagarra, traductor 
Com ja hem comentat abans, Sagarra va ser escriptor de teatre, 

poesia, novel·la i articles periodístics, però també va ser traductor. 

Espinàs afirmava el 1962 que el públic habitual de Sagarra, que era 

un dels públics més amplis del país, no coneixia prou les 

traduccions de Sagarra (Espinàs 1962: 51). Avui dia, Sagarra és 

reconegut per les traduccions que va fer de La Divina Comèdia, de 

Dante, i de les obres de Shakespeare, però també va traduir obres 

d’altres autors, com veurem en aquest apartat. La labor 

traductològica de Sagarra responia, en part, a una necessitat 

sociocultural. Sota la influència del pensament noucentista, les 

primeres dècades del segle XX van estar marcades per una voluntat 

d’introduir els clàssics a la cultura catalana. Alguns sectors del món 

intel·lectual català sentien la necessitat de “convertir les traduccions 

teatrals en un mitjà de reforçament d’una tradició dramàtica que era 

percebuda com a primparada, encara no prou consolidada en la vida 

social i cultural del país” (Gibert 2010: 311). Les traduccions 

havien de complir una sèrie d’objectius: educar el temperament 

català, ajudar en la construcció d’una societat moderna, aportar als 

escenaris catalans la universalitat, i contribuir a la codificació i 

depuració de la llengua literària (Gibert 2010: 311).  

 

La primera traducció que va fer Sagarra va ser L’escola dels marits 

(1922), de Molière. Judit Fontcuberta (2011b: 161) comenta que 

Sagarra va fer aquesta traducció en motiu de la celebració del tercer 
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centenari del naixement del dramaturg francès.42 L’obra estava 

vinculada a les activitats de l’empresa del Teatre Català que dirigia 

Josep Canals (Gibert 1994: 22). Sagarra, en el pròleg a la seva 

traducció, exposa la seva visió de Molière:  

 

I us dic que és la primera gran comèdia original, perquè per damunt 

de totes les influències, plana la paraula nova del gran poeta, on 

cada mot té un caient agredolç que esgarrifa de tan viu. Molière en 

L’escola dels marits es troba per primera vegada senyor de les 

seves grans ulleres de psicòleg, i del seu gran mestratge d’home de 

teatre. (Sagarra 1922: 13)43 

 

Gibert (2009) compara les traduccions d’aquesta obra fetes per 

Sagarra i per Alfons Maseras (1932) i conclou que Sagarra va 

tractar el text amb més llibertat, sobretot fraseològica (Gibert en 

presenta exemples als annexos). Una de les grans diferències entre 

les dues traduccions és que la de Maseras és per ser llegida i la de 

Sagarra per ser representada (Gibert 2009: 135-136). Així mateix, 

Fontcuberta (2007: 26-30), en comparar la traducció de L’Escola 

dels marits de Sagarra i de Joaquim Ruyra (1933), afirma que la de 

Sagarra és més teatral i la de Ruyra més literària.44 Enric Gallén 

                                                
   42 Per a una relació dels fets que es van esdevenir l’any del tricentenari del 

naixement de Molière, vegeu Fontcuberta (2005: 92-116). Per a més informació 

sobre Molière a Catalunya, vegeu Fontcuberta (2005 i 2007). 

    43 Per a una reedició anotada del pròleg de Sagarra a L’escola dels marits, 

vegeu Fontcuberta (2007: 73-80). 

   44 Sobre les diferències entre la traducció de Sagarra i la de Ruyra, vegeu, 

també, Oliver (2001). 
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sosté que la traducció que va fer Sagarra d’aquesta obra té “una 

actitud prou respectuosa envers l’original” i, a més, afegeix que “va 

ser representada amb tots els honors per una companyia 

professional” (Gallén 2005: 7). 

 

El 1923 Sagarra va traduir El barret de cascavells, de Luigi 

Pirandello, que es va estrenar el 27 de novembre d’aquell any al 

Teatre Romea. Cal destacar que va ser la primera vegada que una 

peça de Pirandello arribava als escenaris del país (Gibert 1994: 22). 

Dos anys després, Sagarra va fer una adaptació d’una obra també de 

Molière, anomenada El senyor Pupurull (1925), amb el subtítol 

Farsa en tres actes, adaptació de “George Dandin” de Molière, 

que es va publicar a La Escena Catalana (Fontcuberta 2011b: 170). 

Sagarra havia modelat l’original d’acord amb els gustos populars 

dels espectadors; per això, segons Corbella, es tracta d’una obra 

d’“adaptació-anostrament” (Corbella 1999a: 114). Per a Gibert, és 

un text “més divertit que no pas instructiu i Sagarra es deixa anar, 

sovint, pel pendís del llenguatge groller” (Gibert 1994: 23). 

 

Tal com comenta Gibert (2010: 313), no se sap exactament quan 

Sagarra va traduir Molière, de Carlo Goldoni, però sí que l’obra es 

va estrenar al Teatre Novetats el 22 de maig de 1928, juntament 

amb la comèdia Nou mil pessetes, de Francesc Madrid (Gibert 

1994: 23). Gibert destaca l’expressivitat de la llengua teatral de 

Sagarra, però explica que “està llastada per l’aparició d’alguns 

vulgarismes considerats inacceptables” (Gibert 2010: 315). En una 

nota a peu de pàgina, hi afegeix: “Aquest retret ─l’ús dels 
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vulgarismes, reals o suposats─ sovinteja, també, en la crítica del 

teatre sagarrià original durant els anys vint del segle passat” (Gibert 

2010: 315, n. 7).  

 

L’última obra que Sagarra va traduir en aquest període és Màrius, 

de Marcel Pagnol, que va ser estrenada el 3 d’abril de 1931 també al 

Teatre Novetats. Les traduccions d’aquest període suposen un 

compromís entre la comercialitat i un programa culturalitzador. És 

una actitud que es relacionava amb el programa de normalització 

del repertori universal en català d’Adrià Gual (Corbella 1999a: 

114). Per a Carbonell (1981: 1261), aquestes traduccions 

representen un enriquiment per a la literatura catalana, ja que tenen 

una gran vàlua lingüística i teatral. 

 

Poc abans de la Guerra Civil, Sagarra va començar la traducció de 

La Divina Comèdia. Com ell mateix explica en un article a La Veu 

de Catalunya (en aquesta revista es publicarien alguns cants de 

l’obra), la idea de traduir Dante no li va venir de sobte, “ni com un 

dolor físic, ni com un raig de divina inspiració”, sinó que, des dels 

dotze anys fins al moment d’escriure l’article (en què en té 

quaranta-un), ha llegit diverses vegades l’obra, que és per a ell “un 

pou inexhaurible de grandesa insospitada” (Sagarra 1935: 7). 

Sagarra és molt conscient que si vol traduir l’obra en forma de 

poema de vegades s’haurà d’allunyar de l’original, però té molt clar 

a quina mena de traducció aspira: 
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El meu intent no és donar al públic una obra erudita, sinó una obra 

poètica. Com que la forma de la traducció serà la mateixa de 

l’original, o sigui la tercina rimada, les dificultats de seguir el text 

amb una fidelitat escrupolosa són tan enormes, que jo, des d’ara, ja 

hi renuncio. [...] Jo li respectaré la capa gòtica, però procuraré 

alleugerir-la tant com pugui perquè se li vegi el ritme del bategar 

del pit. Si jo fos un savi, faria del Dant una traducció científica: 

com que només sóc un pobre poeta, intentaré fer una traducció viva 

i entenedora per a homes de bona voluntat i que si pot ésser canti i 

es pugui recitar en veu alta, i si tinc sort, em mantingui a estones 

aquell dring de metall i aquella pompa florejada de l’hendecasíl·lab 

dantesc. (Sagarra 1935: 7) 

 

En arribar la guerra, com hem explicat a l’apartat 2.1, Sagarra es va 

veure forçat a abandonar el país. L’escriptor va acabar la seva 

traducció de La Divina Comèdia, finançada per Francesc Cambó, a 

París, però l’obra no es va publicar fins a la darreria dels anys 

quaranta i principis dels cinquanta: Infern (1947), Purgatori (1949) 

i Paradís (1951) (Pujol 2012b: 40, nota 1). Montserrat Bacardí 

destaca que va ser el 1948 quan van arribar els primers permisos per 

publicar traduccions, en combinació amb la fórmula elitista de les 

edicions de bibliòfil. Una de les primeres traduccions que van 

aparèixer va ser precisament La Divina Comèdia de Sagarra: 

 

D’una banda, es tractava de dues obres eminents de la tradició 

occidental, traslladades per escriptors de prestigi exculpats del seu 

compromís cívic i de l’exili: la segona Odissea de Riba i la Divina 

Comèdia de Sagarra. Per a obtenir el plàcet encara van caldre altres 

requisits, com les negociacions personals dels traductors amb alts 
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representants polítics, a Barcelona i a Madrid, i que els censors hi 

donessin els vistiplau no pas com a traduccions ─una excepció que 

no els devia convenir, ni que fos per a clàssics tan indiscutibles com 

innocus─, sinó com a “creacions literàries”. [...] De la Divina 

Comèdia es van fer 350 exemplars. (Bacardí 2012: 36).  

 

Per a Pla (1979: 598), aquesta traducció supera l’obra de creació de 

Sagarra. Segons Vidal Alcover (1983: 81), Sagarra tenia els dots 

ideals per portar a terme la traducció de tal obra: 1) era un 

apassionat de la literatura italiana i de tot el que procedia d’aquell 

país; 2) tenia una facilitat versificadora que era coneguda per 

tothom; 3) entenia la perennitat de l’obra de Dante; i 4) no estava 

adscrit a cap moda literària. En teoria, aquesta traducció havia de 

ser vista amb bons ulls, ja que, d’una banda, La Divina Comèdia 

estava considerada una de les obres de la literatura universal i, en 

aquells moments, passava a formar part de la cultura catalana. 

D’altra banda, els que ja coneixien l’obra tenien l’oportunitat 

d’aprofundir-hi gràcies al text i les notes de l’edició de Sagarra. Tot 

i això, la traducció no va ser rebuda amb l’entusiasme que calia 

esperar (Vidal i Alcover 1983: 79-82). Rossend Arqués (2004: 218) 

també sosté que la traducció no va tenir gaire èxit en aquell temps. 

L’interès per aquesta traducció va sorgir el 1986 arran d’una 

reedició en una col·lecció popular. Arqués argumenta que, 

segurament, aquest fet està relacionat amb l’èxit que va aconseguir 

en aquell moment la traducció castellana d’Ángel Crespo, que 

seguia el mateix sistema de traducció que Sagarra (Arqués 2004: 

218, n. 10). L’any 2000 la traducció de Sagarra va tornar a cobrar 

importància gràcies a l’aparició de la traducció que Joan Francesc 
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Mira va fer de La Divina Comèdia. Aleshores sorgeixen crítics que 

es decanten per la traducció de Sagarra o per la de Mira. Com ja 

hem vist, Sagarra té com a objectiu traduir l’obra en forma de 

poema popular, mentre que Mira intenta cercar la naturalitat a través 

de la narració (Arqués 2004: 218). D’altra banda, cal recordar que 

abans de les traduccions de Sagarra i Mira, ja existien unes quantes 

traduccions de La Divina Comèdia, la d’Andreu Febrer (1429),45 

Antoni Bulbena i Tusell (1908), Narcís Verdaguer i Callís (1921) i 

Llorenç Balanzó i Pons (1923-1924) (Pujol 2012b: 44). 

 

Una de les crítiques més significatives quant a la traducció de La 

Divina Comèdia de Sagarra ha estat que el text presenta l’estil 

literari del traductor d’una manera molt accentuada. En comparar la 

traducció de Sagarra i la de Mira, Maribel Andreu comenta: “La de 

Josep M. de Sagarra, gairebé perfecta en aquest sentit, deixa 

traspuar la personalitat poètica del traductor fins a tal punt que quasi 

transforma l’obra del florentí en una autèntica recreació sagarriana” 

(2002: 197). Fontcuberta (2011a: 488) va en la mateixa línia en 

referir-se a les traduccions de Sagarra en general: “Les traduccions 

ocuparen un lloc destacat en la seva producció fecunda i variada, i, 

amb un marcat segell personal, complementaren la influència que, 

com a escriptor d’una popularitat extraordinària, exercí en la 

literatura catalana”. Potser l’estil literari de Sagarra va influir en la 

seva traducció, però la traducció de l’obra de Dante també va influir 

                                                
   45 Per a una comparació del primer cant de l’Inferno en les versions d’Andreu 

Febrer i Josep M. de Sagarra, vegeu Fulquet (1999). 
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en la seva obra creativa, com argüeix Arqués gràcies a una 

observació que li va fer Narcís Comadira: 

 

Tanmateix, l’intent més sistemàtic de partir de l’estructura vertical, 

de l’epos de la Commedia, per bastir un nou poema és segurament 

el de Josep Maria de Sagarra, el qual, un cop acabada la traducció 

integral del poema dantesc, va començar a compondre El poema de 

Montserrat, és a dir, la seva personal Commedia (Arqués 2001: 34) 

 

Després de la traducció de Dante, Sagarra va decidir, a causa de les 

condicions personals i socioculturals de l’època,46 traduir obres de 

Shakespeare. Igual que en el cas de la Commedia, no va ser d’un dia 

per l’altre que el traductor va decidir ocupar-se de traslladar el 

dramaturg anglès al català: des de ben jove, ja admirava 

Shakespeare. Coca (1986a: XIII-XV) fa un repàs pels fets que més 

van marcar Sagarra en aquest aspecte. El primer contacte que va 

tenir amb l’escriptor anglès va ser quan tenia quinze anys, 

mitjançant les lectures proposades pel pare Esteve Moreu.47 

Tanmateix, el que realment va provocar un impacte en el Sagarra de 

quinze anys van ser les representacions de Shakespeare de la mà de 

la companyia d’Ermette Zacconi (1909). Una de les obres que més 

el va captivar va ser Hamlet, a partir de la qual Sagarra va escriure 

al cap d’uns mesos un poema dedicat a Ofèlia (el primer que va 

presentar a Josep Carner i el primer, també, que li van publicar). En 
                                                
   46 Per a informació sobre les condicions socioculturals sota les quals Sagarra va 

traduir Shakespeare, vegeu 2.1 i 3.3. 

   47 Vegeu la influència que el pare Esteve Moreu va exercir sobre Sagarra a 

3.2.1. 
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paraules de Coca (1986a: XIII): “Tota una premonició”. Més tard, 

l’any 1912, també va escriure un poema amb un títol shakespearià, 

Somni d’una nit d’hivern, que després va passar a dir-se Joan de 

l’ós. Amb aquest poema, Sagarra va guanyar l’Englantina d’Or dels 

Jocs Florals.  

 

Més endavant, Sagarra va fer crítiques teatrals de representacions de 

Shakespeare, algunes interpretades per la companyia que hem 

esmentat abans, la de Zaconni. De totes maneres, Sagarra no només 

se centrava en l’escena catalana, sinó que de vegades també 

analitzava representacions que havia vist a França, Alemanya o 

Itàlia. Així mateix, parlava de Shakespeare en relació amb algunes 

teories que s’havien fet sobre l’autor anglès (Coca 1986a: XIV). A 

més, en alguns articles, Sagarra exposa la visió que té de 

Shakespeare.48 Vegem-ne tres exemples: 

 

Tots tenim, entre els nostres llibres estimats, aquells volums on hi 

ha la lletra de les tragèdies i comèdies de Shakespeare. Tots podem 

en la nit tranquil·la, quan callen els sorolls, recollits de la nostra 

cambra, llegir aquelles escenes on no hi ha una paraula que no sigui 

un nervi adolorit, una vena panteixant o un llavi que desclou el 

somriure (Sagarra 1987: 417) 

 

Jo, en l’obra de Shakespeare, em sembla que sempre tinc davant els 

ulls aquest arbre de la vida i mai em penso que a les branques 

d’aquest arbre shakespearià hi vagin a fer niu les teories; les teories 
                                                
   48 A Sagarra (1987), edició a cura de Xavier Fábregas, es recullen les crítiques 

de teatre que l’autor va fer a La Publicitat entre 1922 i 1927. 
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les hi ha dutes després, quan Shakespeare, cansat de patir i 

d’escriure i de representar comèdies per guanyar el pa de cada dia, 

va cloure els ulls per obrir-los a l’eternitat. (Sagarra 1987: 418) 

 

Jo l’únic que puc dir és que a mesura que passen els anys, cada 

vegada que m’aboco a contemplar la retòrica de Shakespeare hi 

veig més ulls que em miren, més llavis que riuen i gemeguen, més 

paisatges assolellats amb arbres d’una gràcia eterna que es mouen 

sempre. Aquesta retòrica és el vestit tremolós de la vida mateixa, 

tan enganxat a la vida, que pell i vestit fan una sola cosa. (Sagarra 

1987: 432-433) 

 

Sagarra va dur a terme la traducció de 28 obres de Shakespeare de 

1941 a 1944.49 A l’apartat 3.2.2, parlem sobre les característiques 

d’aquestes traduccions, que es van publicar, primer, en edició de 

bibliòfil de 1945 a 1953, aproximadament. Més tard, 9 de les 

traduccions es van incloure en edicions de l’Editorial Alpha el 1958 

i 1959.50 El 1969 es va publicar Ricard III a l’Editorial Selecta, i 

més tard, a finals de la dècada dels setanta i els vuitanta, l’Editorial 

Selecta-Catalònia, d’una banda, i l’Institut del Teatre i l’Editorial 

Bruguera, de l’altra, tornen a publicar, respectivament, les 

traduccions de Shakespeare de Sagarra.51  

 

                                                
   49 Vegeu 2.3.1. 

   50 Per a més informació sobre les traduccions en l’edició de bibliòfil i l’edició 

de l’Editorial Alpha, vegeu 3.3. 

   51 Vegeu els detalls de cada edició a Pujol (2007: 199-202). 
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Per a Coca (1985), quan Sagarra va iniciar la traducció de 

Shakespeare era en el punt millor per dur a terme aquesta tasca: 

tenia quaranta-set anys i ja havia traduït La Divina Comèdia i 

“dominava la versificació catalana, la prosa, i havia après tots els 

trucs del teatre” (1985: 123). Palau i Fabre també veu en l’obra 

original de Sagarra una “preparació” per a les seves traduccions de 

Shakespeare: 

 

Veig l’obra dramàtica personal de Josep Maria de Sagarra com una 

preparació involuntària ─impensable─ a les seves traduccions de 

Shakespeare. Vull dir que per traduir Shakespeare al català ens calia 

no sols un bon traductor, en el sentit de fidelitat a l’original, no sols 

un bon poeta, sinó un poeta dramàtic, coneixedor del teatre des de 

la seva contextura literària fins a la realitat quotidiana de l’escenari. 

Sagarra era únic, em penso, a posseir, a casa nostra, aquesta triple 

qualitat. (Palau i Fabre 1973: 65) 

 

Cap al final de la seva vida, després que la fórmula del poema 

dramàtic quedés exhaurida, i després d’endinsar-se en alguns 

melodrames religiosos, Sagarra va tornar a les traduccions, les 

quals, en opinió de Coca (1985: 122-123), “tornaven a demostrar 

que Sagarra era millor traductor que dramaturg”. Sagarra va fer 

dues traduccions pensades perquè les protagonitzés l’actor Joan 

Capri. La primera va ser El senyor Perramon, que era una adaptació 

lliure en dues parts i sis quadres de L’avare, de Molière. Aquesta 

obra es va estrenar el 27 de gener de 1960 al Teatre Candilejas 

(Gibert 1994: 26). La segona va ser El fiscal de Recasens, una 

comèdia en un pròleg i dues parts, adaptació d’El casament, de N. 
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V. Gògol, estrenada el 20 de maig de 1961 (el mateix any que 

Sagarra va morir) també al Teatre Candilejas (Gibert 1994: 28). Per 

a Corbella (1999b: 114), aquestes obres eren divertides recreacions 

que estaven al servei del lluïment de Joan Capri i del seu públic. 

Sobre aquestes traduccions, Carbonell conclou: 

 

El sentit teatral de Sagarra, la seva riquesa de lèxic i el coneixement 

de l’eficàcia lingüística teatral de determinades expressions dóna a 

aquestes adaptacions d’obres que ja havien estat traduïdes per 

altres, [sic] un considerable interès. La tasca de Sagarra com a 

traductor i com a adaptador complementa el paper important que 

aquest escriptor ha tingut en el procés evolutiu del teatre català. 

(Carbonell 1981: 1261) 

 

2.3.1. Les dates de les traduccions de Shakespeare de 

Sagarra 
La tesi està centrada en Macbeth; això no obstant, a continuació 

donem les dates de les altres traduccions, perquè fins fa poc eren 

desconegudes, almenys públicament; com a màxim, s’hi podia fer 

una aproximació a partir d’algunes anècdotes que expliquen 

Maurici Serrahima (2003) i Lluís Permanyer (1991). Com comenta 

Helena Buffery: “el cas de Sagarra potser és el que ha produït més 

mistificació de dates històriques” (2010: 41). Ara, per fi, podem 

resoldre aquesta incògnita gràcies a la consulta dels manuscrits.52 A 

més, també veiem si es confirma la teoria que Sagarra començava 

                                                
   52 Per a més informació sobre els manuscrits de les traduccions de Shakespeare 

de Sagarra, sobretot de com i quan vam tenir-hi accés, vegeu 3.3. 
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per la traducció de les obres més curtes i anava avançant cap a les 

més llargues. Segons Palau i Fabre: 

 

També sospito que, en algun moment, la llargària de les obres 

pogué influir en la seva decisió, en la seva tria, segons les 

possibilitats de temps que ell preveia. Això explicaria, en part, que 

traduís Macbeth (que és la més breu de les tragèdies de 

Shakespeare) i no traduís El Rei Lear, per exemple. Quant a 

Hamlet, cal recordar que és una de les obres més llargues del teatre 

shakespearià, si no la més llarga, que n’existeix una traducció molt 

digna de Morera i Galícia, i que Sagarra potser esperava, per 

llançar-s’hi, estar del tot bregat en la seva tasca, segurament perquè 

sabia que en aquesta obra és on l’esperarien els savis i els no savis 

del país, per retallar-lo i criticar-lo. (Palau i Fabre 1973: 72) 

 

Un altre autor que parla sobre aquesta qüestió és Xavier Fàbregas 

(1979), que elogia les traduccions shakespearianes de Sagarra, però 

opina que el caràcter mercantil de la tasca (el poc temps que tenia 

per dur-les a terme) podria haver determinat l’ordre de les obres 

traduïdes:  

 

Sagarra hauria començat per les més curtes i hauria anat avançant, 

així, envers les més llargues. (De tota manera, la comprovació 

d’aquesta afirmació maliciosa és per fer, i és un treball que no 

ofereix massa dificultats: qui tingui una mica de temps pot realitzar-

lo així que li plagui). (Fàbregas 1979: 188) 

 

Es tracta de mirar quina llargada tenen les obres originals de 

Shakespeare i quin ordre va seguir Sagarra, però com es podia 
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comprovar si efectivament Sagarra començava per les obres més 

curtes i deixava les més llargues per a més endavant si no sabíem 

exactament les dates de les traduccions?  

 

Per esbrinar si aquesta teoria és certa, al costat de l’obra53 hem 

escrit el nombre total de les línies (línies en vers + línies en prosa) 

que tenen les obres de Shakespeare en anglès, segons les dades 

extretes de Campbell i Quinn (1966: 932). Convé destacar que el 

nombre total de versos varia d’una edició anglesa a una altra perquè 

les línies en prosa depenen del format de la pàgina. Així mateix, en 

les diverses edicions hi ha discrepàncies sobre si algun fragment és 

en prosa o en vers i també a l’hora de dividir els versos compartits 

(es poden comptar com a un o com a dos) segons l’edició. Per a les 

explicacions sobre aquest tema en l’edició individual anotada de 

Macbeth (Oxford University Press, 1998), que és la que utilitzem a 

la tesi per fer les citacions, vegeu l’apartat “Lineation” (p. 50-51) i 

l’apèndix A (p. 213-224). La tercera edició Arden també ofereix un 

apartat anomenat “Lineation and Verse” (Clark 2015: 303-308). 

Normalment, Sagarra firma la traducció i hi posa l’any (de vegades, 
                                                
   53 Alguns títols de les obres dels manuscrits no es corresponen exactament amb 

els publicats a Edicions Calíope. En donem una llista. El primer títol correspon al 

manuscrit i el segon, a Edicions Calíope: Othello — Othel·lo; La nit de Reis — 

Nit de Reis; El conte d’hivern — Conte d’hivern; La comèdia dels enganys — La 

comèdia dels errors; El somni d’una nit de Sant Joan — Un somni de nit de Sant 

Joan; La primera part de [sic] Enric IV — El rei Enric IV (primera part); La 

segona part del rei Enric IV — El rei Enric IV (segona part); Ricard III — El rei 

Ricard III; Titus Andrònicus — Titus Andrònic; i Molta fressa i poca endreça — 

Molt soroll per no res.  
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també el dia i el mes), però hi ha unes poques obres que no estan 

datades (vegeu l’annex 11). A sota d’algunes obres, afegim 

comentaris que Serrahima o Permanyer havien fet sobre les 

traduccions shakespearianes de Sagarra.  

 
Any 1941 Nombre total de línies de 

l’obra de Shakespeare 

  1. Timon d’Atenes (20 d’agost) 2.374  

 

“[Parla Mercè Devesa, dona de Sagarra] La primera obra que enllestí era Timó 

d’Atenes; a mi m’agradava amb deliri, perquè era la vida d’un mecenas [sic]” 

(Permanyer 1991: 139). 

 

  2. Othello (15 de novembre) 

  3. Al vostre gust (26 de desembre) 

  4. Mesura per mesura (desembre) 

3.316  

2.856 

2.820 

Obres de 1941 en què el manuscrit  

de Sagarra no indica el mes 

 

  5. Les alegres casades de Windsor 3.118  

Any 1942  

  6. L’amansiment de l’harpia (gener) 

  7. Macbeth (22 de gener) 

[Vegeu-ne dues fotografies al final d’aquest 

apartat.] 

  8. La nit de Reis (27 de març) 

  9. El conte d’hivern (maig) 

10. A bon fi tot li és camí (26 de juny) 

11. Titus Andrònicus (juliol) 

12. Juli Cèsar (agost) 

13. Coriolà (20 d’octubre) 

14. La comèdia dels enganys (20 de desembre) 

2.647  

2.106 

 

 

2.690 

3.074 

2.966 

2.523 

2.477  

3.406  

1.777 
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Obres de 1942 en què el manuscrit  

de Sagarra no indica el mes 

 

15. Antoni i Cleopatra  3.059  

Any 1943  

16. El mercader de Venècia (20 de gener) 2.658 

 

“29 d’abril de 1944. Representació a can Fèlix Millet d’El Mercader de 

Venècia, en la traducció de Sagarra. Perquè fos possible d’encabir-la en 

l’escenari, i perquè no s’allargués massa, ha reduït l’obra, ell mateix, gairebé a 

la meitat. En Josep ha fet de Shylok, la Mercè, de Pòrcia, i el meu germà Joan, 

d’Antònio” (Serrahima 2002: 153-154). 

 

17. Els dos cavallers de Verona (28 de febrer) 

18. Pericles (març) 

19. El somni d’una nit de Sant Joan (13 d’abril) 

20. Treball d’amor perdut (maig)  

2.292 

1.140* 2.346 

2.174 

2.785 

 

“21 de gener de 1945. [...] En Josep ens va llegir la traducció d’Hores d’amor 

perdudes, que és brillant i apta per fer bonic” (Serrahima 2002: 180). 

 

Any 1944  

21. La primera part de [sic] Enric IV (26 de 

febrer)54  

22. La segona part del rei Enric IV (abril) 

23. Ricard III (maig) 

3.176 

 

3.446 

3.619 

 

“21 de gener de 1945. [...] En Josep em diu que, als meus germans i a la Mercè, 

                                                
   54 La data que consta en el catàleg de la Biblioteca de Catalunya és la del 28 de 

febrer. Nosaltres creiem que la grafia té més possibilitats de ser interpretada com 

a 26 que com a 28 (vegeu la fotografia de la pàgina del manuscrit on apareix 

aquesta data a l’annex 11). 
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els agradaria més fer una obra tràgica, i que a ell se li ha acudit de representar 

dos actes del Ricard III. M’esvero una mica, en llegeix uns quants fragments. 

Com a bona, no cal parlar-ne, i la traducció és formidable. Però potser és 

superior a les nostres forces, fins fent-ho d’estar per casa” (Serrahima 2002: 

180). 

 

Obres sense data  

24. Cimbelí 

25. Molta fressa i poca endreça 

26. El rei Joan 

27. Romeo i Julieta 

28. La tempestat 

3.339 

2.825 

2.570 

3.050 

2.062 

 

“29 de juliol de 1942. [...] Avui he anat a fer tertúlia, havent sopat, a can 

Sagarra; ben acollit, com sempre. Em parla de la traducció de Shakespeare, que 

segueix endavant. Llegeix fragments de La tempestat, excel·lents; hi ha alguna 

descurança de forma, però diu que encara ho ha de repassar” (Serrahima 2003: 

102). 

 

“15 de febrer de 1944. El 5 de març Sagarra farà cinquanta anys. Volem 

preparar alguna cosa. Se’ns ha acudit de representar una mena de paròdia feta 

amb retalls de les traduccions de Shakespeare que ell va fent, als quals afegirem 

versos, imitant els d’ell, però al·lusius al cas. Per disposar del text, el 

demanarem a la Mercè com si, de debò, anéssim amb la idea de representar una 

escena de La tempestat” (Serrahima 2003: 148). 

Obres que no tradueix  

─ Hamlet  

─ Henry V 

─ Henry VI, part I 

─ Henry VI, part II 

─ Henry VI, part III 

─ Henry VIII 

3.929 

3.381 

2.677 

3.162 

2.904 

1.167* 2.809 
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─ King Edward III 

─ King Lear 

─ Richard II 

─ The Two Noble Kinsmen 

─ Troilus and Cressida 

2.493* 

3.328 

2.757 

1.131* 2.795 

3.496 

 

Nota: * Campbell i Quinn (1966: 932) només indiquen les línies que s’atribueixen 

a Shakespeare, però aquest no és el nombre total de línies de l’obra. Per això, al 

costat de les obres marcades amb un asterisc hem posat les dades que ofereixen 

David Crystal i Ben Crystal (2005: 165). També hem usat les dades de Crystal i 

Crystal (2005: 165) per donar el nombre total de línies de King Edward III, ja que 

Campbell i Quinn (1966: 932) no fan referència a aquesta obra.  

 

Hi ha 28 manuscrits, i 28 són les obres de Shakespeare traduïdes per 

Sagarra que ens han arribat. Tot i així, hi ha algunes afirmacions 

que s’han de tenir en compte. La primera pertany a Joan Samsó, que 

explica: “Donat que Sagarra, per un pacte anterior, tenia cedides a 

Santiago Martí trenta obres teatrals de les trenta-sis que formaven 

el conjunt per a publicar, calgué rescatar-ne la propietat amb 

150.000 pessetes” (Samsó 1995a: 219) (les cursives són nostres). 

Suposem, doncs, que Sagarra tenia previst traduir 30 obres per a 

Santiago Martí (o Miquel Mateu),55 però que n’hi van faltar dues, ja 

que només se’n coneixen 28? Carbonell (1981: 1261) també parla 

de “la vàlua d’aquestes trenta traduccions” (la cursiva és nostra), 

però potser és una manera de parlar: 28 són quasi 30. De totes 

maneres, sembla que Sagarra estava bastant decidit a traduir totes 

                                                
   55 Sobre les discrepàncies entre alguns autors pel que fa al mecenes de Sagarra, 

vegeu 3.3. 
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les obres de Shakespeare, com es pot observar pel que afirma l’any 

1947 en el pròleg de les obres completes de poesia: 

 

Perquè el lector no tingui dubtes sobre el particular, diré que els 

meus anys de refugi a l’estranger, i els meus anys de refugi a casa 

meva, sense publicar ni estrenar, m’han servit per a realitzar la 

meva traducció comentada de la Divina Comèdia, i la meva 

traducció integral del teatre de Shakespeare. (Sagarra 1962: 21-22) 

(la segona cursiva és nostra) 

 

Per què Sagarra diu que havia traduït el teatre de Shakespeare 

integralment? Potser l’any 1947 encara pensava que acabaria 

traduint totes les obres del dramaturg anglès. Suposadament, si 

Sagarra hagués traduït alguna obra més, sobretot si s’hagués tractat 

de Hamlet, les persones més properes a l’escriptor (el seu fill Joan, 

Lluís Permanyer, Maurici Serrahima, Josep Palau i Fabre, entre 

altres) n’haurien deixat algun testimoni. 

 

Pel que fa a la llargada de les obres que va traduir, és cert que no va 

traduir algunes de les obres més llargues, com ara King Lear 

(3.328), Troilus and Cressida (3.496) o Hamlet (3.929), que és 

l’obra més extensa. D’altra banda, la segona obra que tradueix és 

Othello (3.316), que és més llarga que algunes obres posteriors, 

com per exemple La comèdia dels enganys (1.777), i també tradueix 

Coriolà (3.406) abans que Els dos cavallers de Verona (2.292). Per 

tant, l’ordre que va seguir no està estrictament determinat per la 

llargada de les obres, cosa que contradiu Palau i Fabre (1973: 72) i 
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Fàbregas (1979: 188). En canvi, sembla encertada una altra opinió 

de Palau i Fabre (1973: 67): 

 

Seria interessant de conèixer quin fou, exactament, l’ordre seguit. 

Segurament ens trobaríem amb una tria aparentment capriciosa. 

L’alternància [sic] ─no sistemàtica─ entre comèdies i tragèdies, tan 

típica de Shakespeare, era probablement, per una necessitat vital de 

canvi de clima o d’equilibri intern, el procedir de Josep Maria de 

Sagarra com a traductor. En aquest seguir el seu humor o la seva 

inspiració del moment, en lloc d’emprendre’s [sic] la tasca d’una 

manera sistemàtica, Sagarra també sembla ésser fidel a la llibertat 

shakespeariana. (Palau i Fabre 1973: 67) 

  

Palau i Fabre té raó que Sagarra no era sistemàtic a l’hora de traduir 

Shakespeare (igual que no ho era el mateix Shakespeare quan 

escrivia les seves obres); només cal mirar l’ordre de les traduccions 

per adonar-nos que un mateix any (1942) pot traduir una tragèdia 

com Macbeth, després una tragèdia romana com Juli Cèsar, i 

continuar amb una comèdia com La comèdia dels enganys. També 

cal remarcar que l’ordre de la publicació de les traduccions a 

Edicions Calíope no està relacionat amb l’ordre en què Sagarra va 

fer les traduccions. Per exemple, en el manuscrit de Timon 

d’Atenes, consta que Sagarra va acabar la traducció d’aquesta obra 

el 20 d’agost de 1941. Segons la seva dona, Mercè Devesa, aquesta 

va ser la primera obra de Shakespeare que Sagarra va traduir. En 

canvi, no es troba en els primers volums d’Edicions Calíope, sinó 

en el sisè. Seria interessant saber quins factors intervenien en 

l’ordre en què Sagarra traduïa les obres de Shakespeare. Per 
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exemple: alternança de gèneres, tipus de subgèneres (tragèdies 

romanes vs. tragèdies històriques), dates de composició de l’obra 

shakespeariana, dates d’aparició en el Primer Foli o en obres 

estrangeres, coneixements previs que en pogués tenir el públic 

català, llargada-gruix total de les quatre obres de cada volum de 

bibliòfil, etc. De tota manera, per restriccions de temps i d’espai, 

haurem de deixar aquesta qüestió per a una recerca futura. 

 

A continuació, presentem dues fotografies del manuscrit de 

Macbeth: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Portada del manuscrit de Macbeth. 
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2. Pàgina final del manuscrit de Macbeth amb la data i la firma de Sagarra. 
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3.1. La llengua de Shakespeare i de Macbeth: estat de 

la qüestió  
En aquest subapartat comentem alguns trets generals de la llengua 

de Shakespeare, però cal remarcar que, tal com hem fet a la majoria 

d’apartats del capítol 2, la informació no és exhaustiva, atès que 

descriure la llengua de Shakespeare no és l’objectiu d’aquesta tesi. 

Tanmateix, la llengua de Macbeth sí que s’analitza amb un cert 

deteniment, perquè és l’obra en què se centra la nostra recerca.1  

 

Segons Russ McDonald (2001: 10), no va ser fins al segle XVI que 

la llengua anglesa va obtenir la dignitat i autoritat de què gaudeix 

avui dia. Això es va esdevenir, en part, gràcies al mateix 

Shakespeare i als seus contemporanis: Marlowe, Sidney, Spenser, 

Donne i Jonson, ja que aquests autors van triar l’anglès per explotar 

                                                
   1 D’altra banda, hi ha una sèrie d’obres que ofereixen interpretacions generals 

de Macbeth, comentaris i explicacions sobre alguns fragments o escenes de 

l’obra, anàlisis dels principals temes d’aquesta tragèdia, o fonts en les quals 

Shakespeare es va inspirar per escriure-la: Auden (2000), Bate (1989 i 1997), 

Bayley (1981), Bloom (1998 i 2004), Booth (1997), Braunmuller (2006), Brown 

(1982), Bullough (1975), Calderwood (1986), Clark (1981), Clemen (1977 i 

1990), Foakes (1980 [al final de l’article, l’autor presenta una llista de referències 

bibliogràfiques sobre Macbeth molt exhaustiva, amb més de 100 ítems] i 1990), 

Hopkings (1997), Hulme (1964), Kott (1991), Leggatt (2006), Levin (1994), 

Long (1989), Mangan (1991), Moschovakis (2008), Muir (1977 i 1992), Oliva 

(2000), Ribner (1960), Shapiro (2015), Sinfield (1992), Spurgeon (1968) i Wain 

(1994). Aquestes obres ens han estat útils per comprendre Macbeth des de 

diferents punts de vista, però no estan centrades en la llengua en si, que és 

l’aspecte primordial d’aquest apartat, i de gran part de la tesi.  
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i augmentar les possibilitats de la llengua. Durant l’edat mitjana 

l’anglès s’havia emprat sobretot en discursos orals i informals. Els 

qui escrivien sobre història, filosofia o teologia ho feien 

normalment en llatí, i els papers legals estaven redactats en francès. 

Això no significa, però, que abans del segle XVI no s’haguessin 

escrit obres literàries significatives en anglès, tot i que aquesta no 

era la llengua habitual en què escrivien els escriptors: 

 

Chaucer had written his great poems in Middle English, of course, a 

good deal of English and Scots poetry was written in the fifteen 

century, and the popular drama, e.g. the mystery cycles, was written 

and performed in English, but until the middle of the sixteen 

century a poet or fiction writer did not automatically compose in the 

native tongue: Thomas More, for example, wrote Utopia (1516) in 

Latin. (McDonald 2001: 11) 

 

Shakespeare treballava, doncs, amb una llengua poc normativitzada, 

flexible, amb molt espai per a la creativitat i per escriure una 

mateixa paraula de diferents maneres (vegeu Quirk 1971). Per 

exemple, els escriptors i parlants de l’època podien triar diverses 

formes per acabar els verbs en tercera persona del singular: go, goes 

o goest, goeth. A més, també es feien distincions que avui dia no 

existeixen, com la que hi havia entre you (més formal) i thou 

(menys formal).2 Aquesta mal·leabilitat era molt favorable per a 

Shakespeare, perquè podia escollir entre diferents opcions en 
                                                
   2 L’ús de you i thou no està determinat només pel grau de formalitat, sinó que 

també hi ha altres factors en joc. Per a més informació, vegeu Busse (2002), 

Crystal i Crystal (2005: 78) i Pujol (2007: 64). 
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funció, per exemple, de les síl·labes o la rima que necessités (vegeu 

Quirk 1971). El mateix passava amb la pronunciació d’una paraula, 

que podia variar segons els interessos poètics. David Crystal 

(2005a) i David Crystal i Ben Crystal (2012) destaquen que hi ha 

versos que avui dia no rimen, però que sí que ho feien en l’època de 

Shakespeare; és el que els autors anomenen OP (Original 

Pronunciation).3  

 

Pel que fa al lèxic, Shakespeare manllevava paraules del francès i 

del llatí: “Latinate words, being polysyllabic, are often rhytmical 

and mellifluous and Shakespeare used them for that reason” (Blake 

1983: 43). A més, Shakespeare utilitzava alguns mots que 

s’escrivien com ara però que tenien significats diferents, i creava 

paraules compostes. També feia evolucionar paraules a partir de 

prefixos i sufixos. Pilar Ezpeleta Piorno (2007: 315-324), seguint la 

classificació de Salmon (1970), explica quina és la naturalesa de les 

diverses incorporacions: gramaticals, mètriques i de concisió del 

llenguatge, associada a l’expressió concentrada del llenguatge 

metafòric. Hussey (1992: 60) comenta que el prefix un− era un dels 

preferits de Shakespeare i, segons Ezpeleta Piorno (1998: 47), 

l’OED li atribueix 164 nous termes formats amb aquest prefix. 

Ezpeleta Piorno (2007: 323), referint-se a aquesta predilecció, 

indica un dels exemples més singulars que podem trobar a Macbeth:  

 

                                                
   3 Per a més informació sobre la pronunciació dels textos de Shakespeare, vegeu 

també Cercignani (1981), Crystal (2016, en premsa), Kökeritz (1959) i 

Scheeder i Younts (2002). 
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LADY MACBETH: Come, you spirits 

That tend on mortal thoughts, unsex me here 

(I.v.39-40)4 

 

David Crystal (2008: 171) explica que la majoria de paraules noves 

que Shakespeare va formar amb el prefix un− són adjectius (ex.: 

unearthly, uneducated) i verbs (ex.: unshout, uncurse), encara que 

també podem trobar alguns adverbis (ex.: unheedfully) i noms (ex.: 

undeserver). 

 

Tot i que Shakespeare també feia servir arcaismes, és més conegut 

per ser un creador de paraules, és a dir: pels neologismes. Com 

explica McDonald (2001: 35-37), s’ha debatut molt sobre les 

aportacions lèxiques de Shakespeare: si són realment tantes com se 

li atribueixen o si no se li compten totes, entre altres qüestions.5 El 

que és innegable és que, juntament amb altres autors, com Philip 

Sidney, Edmund Spenser o Christopher Marlowe, va contribuir a 

enaltir i enriquir la llengua anglesa. David Crystal (2005b: LX) 

comenta que el vocabulari de Shakespeare era molt ampli, i que el 

nombre de paraules utilitzades va des de 17.000 fins a 20.000. La 

diferència en el nombre total de paraules que Shakespeare emprava 

té a veure amb la manera de comptar les paraules; si considerem, 

per exemple, un derivat o una paraula amb guionet com una nova 

                                                
   4 En reproduir un fragment, donem l’acte en números romans en majúscula; 

l’escena, en números romans en minúscula; i els versos, en números àrabs, per 

exemple: I.v.39-40 (acte I, escena V, versos 39 i 40). 

   5 Vegeu també McQuain i Malless (1998).  
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paraula, etc. Crystal (2008: 5-6) explica quines són les dificultats a 

l’hora de comptar les paraules que utilitzava Shakespeare. D’aquest 

nombre total (17.000-20.000), unes 1.700 van ser encunyades per 

Shakespeare, tot i que han estat menys de la meitat les que s’han 

incorporat a la llengua anglesa. Tanmateix, aquesta xifra no ha estat 

igualada per cap altre autor de literatura escrita en anglès.  

 

També s’ha debatut molt sobre la formació lingüística que va tenir 

Shakespeare, i, fins i tot, es discuteix si havia treballat, o no, de 

professor. Miriam Joseph (2005: 44-47), que du a terme una anàlisi 

sistemàtica de la retòrica en les obres de Shakespeare, opina que el 

dramaturg anglès va tenir una bona educació sobre el funcionament 

de la retòrica i que aquest interès per l’art del llenguatge no va 

cessar mai.6 Joseph esmenta alguns estudis que corroboren que 

Shakespeare coneixia algunes obres clau de l’època, com Garden of 

Eloquence (1577), de Henry Peacham, i The Arte of English Poesie 

(1589), de George Puttenham. Així mateix, molts passatges de les 

obres shakespearianes demostren que el bard tenia una gran 

familiaritat amb termes estrictament relacionats amb el llenguatge, 

la gramàtica i la lògica, i amb les figures retòriques. A més, Joseph 

(2005: 48-289) dóna una llista molt minuciosa de figures amb 

exemples d’obres de Shakespeare i evidencia que l’autor no només 

coneixia les eines que li proporcionava la retòrica, sinó que 

experimentava amb elles i les utilitzava d’una manera sublim. 

Vegem alguns dels recursos més utilitzats per Shakespeare, segons 

l’estudi de Joseph: 
                                                
   6 Sobre la retòrica de Shakespeare, vegeu també Vickers (1971). 
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He effects sudden and vivid concentrations of meaning by a 

poetically superb and daring use of anthimeria (nouns as verbs), 

catachresis (verbs and adjectives employed in a transferred sense), 

hypallage (the transferred epithet), the compound epithet, metaphor, 

metonymy, syllepsis of the sense, negative and privative terms. He 

secures swiftness of movement, compactness, and emphasis 

through anastrophe (inverted word order), parenthesis, zeugma (one 

verb serving two or more subjects), brachylogia and asyndeton 

(omission of conjunctions). With figures of repetition, Shakespeare 

weaves a haunting harmony of sound; through the schemes of 

grammar he achieves such control over movement and rhythm that 

like a figure skater he may dart, poise, turn […] Yet this myriad-

minded man has time for fun and nonsense, for parody and foolery, 

for mere gleeful and bandying of words. (Joseph 2005: 288-289). 

 

Un altre recurs, en el qual Shakespeare excel·leix, és el joc de 

paraules. Shakespeare se sentia atret per trobar la similitud en allò 

que era diferent, per això a les seves obres se solen trobar, per 

exemple, bessons o personatges que tenen dos papers (es 

disfressen). McDonald defineix el joc de paraules shakespearià de la 

manera següent:  

 

Of the many ways of describing the operation of the Shakespearian 

pun, the most useful is to say that it affords the listener the 

fundamental poetic pleasure of apprehending likeness in difference. 

A word, the signifier, has a single sound but refers to two distinct 

objects or ideas, two different signifieds. The signifiers are and are 

not alike. (McDonald 2001: 142) 
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Els jocs de paraules diverteixen els espectadors perquè els forcen a 

allunyar-se de la comprensió rutinària i a fixar-se en el significant i 

en la funció poètica. És un recurs molt utilitzat a les comèdies i a les 

escenes més disteses de les tragèdies (vegeu, per exemple, 

Delabastita 1993 i 1997, Elam 1984, Mahood 1957 o Spevack 

1953). Els jocs de paraules que més es relacionen amb Shakespeare 

són els de caire sexual (vegeu Partridge 2005 i Rubinstein 1989), tot 

i que no són els únics. El que Shakespeare produeix amb els seus 

jocs de paraules és un plaer sensual i intel·lectual, i un poder 

emocional. El públic es delecta fent connexions semàntiques i 

observant la fertilitat d’un sol significant (McDonald 2001: 162).7 

  

Les primeres obres de Shakespeare estan marcades per un ús 

artificial del llenguatge, i pels recursos retòrics i lògics més obvis, 

                                                
   7 Val a dir que hi havia persones, com ara Samuel Johnson, a qui irritava 

l’excés de jocs de paraules, com podem observar en el Preface to Shakespeare 

(sense data [1768]: 514): “A quibble is to Shakespeare, what luminous vapours 

are to the traveller; he follows it at all adventures: it is sure to lead him out of his 

way, and sure to engulf him in the mire. Whatever be the dignity or profundity of 

his disquisition, whether he be enlarging knowledge or exalting affection, 

whether he be amusing attention with incidents, or enchaining it in suspense, let 

but a quibble spring up before him, and he leaves his world unfinished. A quibble 

is the golden apple for which he will always turn aside from his career, or stoop 

from his elevation. A quibble, poor and barren as it is, gave him such delight that 

he was content to purchase it by the sacrifice of reason, propriety, and truth. A 

quibble was to him the fatal Cleopatra for which he lost the world, and was 

content to lose it”. 
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però, a mesura que va avançant, el llenguatge cada vegada s’adapta 

més al personatge i a l’estat d’ànim. Encara continua utilitzant 

aquests recursos, i molts més, però d’una manera menys visible. 

Cada personatge té unes peculiaritats lingüístiques, ja sigui un rei, 

un arrogant, un pedant, un ignorant, etc. Per aconseguir-ho, una de 

les estratègies més emprades per Shakespeare és el que Joseph 

(2005: 64-78) anomena the vices of the language, que consisteix a 

desviar-se deliberadament de les normes gramaticals, posem per 

cas, fent que un personatge ignorant no utilitzi bé les formes ni els 

temps verbals.  

 

McDonald (2001) insisteix, igual que Joseph, en el fet que no és que 

Shakespeare abandoni la retòrica en les obres mestres de la 

maduresa, sinó que canvia de recursos, cap a uns que manipulen el 

llenguatge d’una manera més subtil: “In other words: although the 

verbal manifestations of rhetoric may be less insistent, the 

principles that animate those forms, ideas such as antithesis or 

parallelism or irony, are still very much in force” (McDonald 2001: 

38). El desenvolupament poètic de Shakespeare es mou cap a un 

augment de possibilitats semàntiques de certes imatges que poden 

evocar un gran ventall de significats. Tres de les imatges més 

suggestives de Shakespeare són el jardí, el mar i l’escenari. També 

hi ha una sèrie de símbols que es van repetint en diverses obres i 

que tenen un significat molt concret: l’arbre representa el llinatge 

reial, les flors indiquen delicadesa, perfum, color, i la fruita madura 

funciona com a recordatori de la mortalitat (McDonald 2001: 77-

79). 
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Quant a la mètrica, també hi ha una evolució que va des dels versos 

més mesurats i rimats de les primeres obres fins a unes estructures 

sintàctiques quasi experimentals en les darreres (Hussey 1992: 103). 

Les primeres obres tenen una preponderància del vers, i la prosa sol 

ser característica dels personatges de classe baixa. A partir de 1595, 

Shakespeare comença a canviar la forma en què utilitza vers i prosa; 

tot i que la prosa encara es destina a servents i bufons, les 

excepcions cada vegada són més nombroses (McDonald 2001: 

116), com veurem tot seguit quan parlem de Macbeth. Com que el 

vers és la forma dominant, la prosa té un sentit molt concret: pot 

mostrar una alteració d’estat d’ànim, una relaxació de la tensió o 

una pèrdua de control (bogeria), entre d’altres.   

 

Centrem-nos ara en Macbeth: McDonald (2006: 42) i Faas (1986: 

178-181) situen l’obra, juntament amb Coriolanus i Antony and 

Cleopatra, just abans de les darreres obres de Shakespeare.8 En 

                                                
   8 La gran majoria de crítics sosté que la data de Macbeth és 1606. Segons 

Nicholas Brooke (1998: 59-60), un dels fets que connecta l’obra amb aquest any 

és el del judici del pare Henry Garnet, que va ser condemnat per la seva 

participació en el complot de la pólvora. Garnet va mentir molt en el judici i 

després es va justificar argumentant que tenia dret a mentir (equivocate) per tal de 

salvar-se a ell mateix, però va ser penjat el 3 de maig de 1606. Arran d’aquest fet, 

va ser conegut com a equivocator, una paraula que surt diverses vegades a 

Macbeth, com podem veure, per exemple, a l’escena del porter: “Faith, here’s an 

equivocator, that could swear in both the scales against either scale” (II.iii.8-9), i 

al final de l’obra: “and begin / to doubt th’equivocation of the fiend / that lies like 

truth” (V.vi.42-44) (les cursives són nostres). Per a més informació sobre aquest 

tema i d’altres relacionats amb la data de Macbeth, vegeu Brooke (1998: 59-64), 
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aquestes tragèdies de maduresa, ja es poden veure trets del que serà 

el gènere de l’etapa final shakespeariana: el romanç. De fet, 

Macbeth té més similituds amb els romanços posteriors, com The 

Tempest, que no pas amb les tragèdies justament anteriors com ara 

King Lear (McDonald 2006: 42-43). Macbeth es caracteritza pel to 

poètic i musical, per un ritme iteratiu, pel cant associat als éssers 

demoníacs, per una devoció a la repetició i l’al·literació, trets més 

presents als romanços que a les tragèdies. També com en els 

romanços, Macbeth presenta una sintaxi intricada, amb l’omissió 

d’elements no essencials, sobretot verbs i pronoms relatius, per la 

qual cosa de vegades es creen unes relacions gramaticals poc usuals 

i desconcertants (McDonald 2006: 46).  

 

Un altre tret molt característic de les últimes obres de Shakespeare, 

que també es troba en gran mesura a Macbeth (és un dels temes 

essencials de l’obra), és la desconfiança vers el llenguatge. 

McDonald (2006: 42) creu que aquesta obra, i les que se 

succeeixen, exposen amb claredat la lluita que el dramaturg 

mantenia entre idees contradictòries sobre el mitjà i el fi per al qual 

serveixen el teatre i la poesia. El llenguatge és inherentment 

imperfecte, i el teatral encara més. Shakespeare estava explorant els 

límits del llenguatge (en la seva professió), de manera que jugava i 

manipulava les paraules i els dobles sentits. Frank Kermode (2001: 

211) també al·ludeix a aquesta característica de l’obra, en la qual es 

                                                                                                           
Clark i Mason (2015: 13-26), Muir (1992: XV-XXV) i Shapiro (2015: 154, 154, , 

178-179, 182, 212-218, 222-223, 228-231, 361-363) . 
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poden trobar diversos exemples sobre la naturalesa ambigua del 

llenguatge. Per exemple, Macbeth anomena les bruixes “imperfect 

speakers” (I.iii.70), perquè utilitzen el llenguatge d’una manera 

enrevessada, amb enigmes. Un altre exemple és l’ús de la paraula 

equivocate a l’escena del porter (II.iii.8-11), que es relaciona molt 

directament amb una de les intervencions finals de Macbeth, en què 

el protagonista s’adona que les bruixes l’han enganyat amb dobles 

sentits: “And be these juggling fiends no more believed, / that palter 

with us in a double sense” (V.vii.49-50). En paraules de Kermode: 

“Witches equivocate, the future equivocates, the Macbeths 

equivocate, the language generally equivocates” (Kermode 2001: 

211). Cal destacar que, segons McDonald (2006: 73), encara que 

Shakespeare associa el discurs ambigu amb les femelles 

depredadores o demoníaques (les bruixes i Lady Macbeth), la 

relació entre l’ús equívoc del llenguatge i la part femenina de l’obra 

no queda clara del tot, ja que les bruixes no tenen un aspecte gaire 

femení (“You should be women, / and yet your bears forbid me to 

interpret / that you are so”, I.iii.45-47) i Lady Macbeth demana als 

esperits que li treguin el sexe (de dona) per tal de fer-se cruel, 

convèncer el seu marit que mati el rei i ser-ne còmplice (I.v.39-53). 

 

Shakespeare és molt conscient d’aquesta duplicitat del llenguatge, 

que serveix per enganyar i per mostrar les febleses dels personatges, 

però també per encisar i obrir pas a imatges múltiples. Aquesta 

paradoxa i lluita entre contraris és la matriu de Macbeth, que està 

farcida d’oposicions, com ara “Fair is foul, and foul is fair” (I.i.11), 

“And nothing is / but what is not” (I.iii.142-143) i “With lechery: it 
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makes him, and it mars him; it sets him on, and it takes him off; it 

persuades him, and disheartens him; makes him stand to, and not 

stand to” (II.iii.30-32), entre moltes altres. A més, les imatges 

oposades tenen lloc en un espai de temps molt reduït: Macbeth és 

una de les obres més curtes. Tot i que no sabem si l’obra ens ha 

arribat completa o si hi ha algunes escenes que hi manquen, la seva 

brevetat sembla coherent, si tenim en compte l’efecte de rapidesa en 

què tot s’esdevé, especialment, un cop que Macbeth ha assassinat el 

rei Duncan: el temps no es pot parar, i les conseqüències dels actes 

no es poden evitar. En aquesta obra els arguments secundaris 

gairebé no tenen pes, perquè, segons Long (1989: 4), Shakespeare 

deliberadament va voler posar l’atenció només en el personatge 

principal. Un altre argument a favor de la brevetat de Macbeth és 

que Shakespeare intenta fer un treball per comprimir el llenguatge i 

reduir l’expressió poètica a allò més essencial, per la qual cosa 

l’obra havia de ser curta (comprimida, concisa), i no extensa 

(McDonald 2006: 43-44). 

 

Amb tot, si hi ha una característica que es relaciona 

inconfusiblement amb Macbeth és la repetició. En primer lloc, hi ha 

una repetició de temes i metàfores: el temps, la roba i l’acte de 

vestir-se, les llavors i les plantes, la natura, l’obscuritat, els nens i la 

relació paternofilial i maternofilial, el vi i la llet, el somni i l’acte de 

dormir, les festes (la de benvinguda del rei Duncan, la del banquet 

en què apareix el fantasma de Banquo i la de la cerimònia de les 

bruixes al voltant del perol) i la mort (Kermode [2001: 203] indica 

que Macbeth rima amb death), entre d’altres. També hi ha paraules 
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que es repeteixen, ja sigui en un mateix fragment o al llarg de tota 

l’obra. David Young mostra un exemple del primer cas, en què es 

repeteix la paraula sleep: 

 

Methought, I heard a voice cry, “Sleep no more! 

Macbeth doth murder sleep”─the innocent Sleep; 

Sleep, that knits up the ravell’d sleave of care [...] 

Still it cried, “Sleep no more!” to all the house: 

“Glamis hath murder’d sleep, and therefore Cawdor 

Shall sleep no more, Macbeth shall sleep no more!”  

(II.ii.34-36 i 40-42; citat a Young 1990: 120  

[les negretes són nostres]) 

 

A Palomo Berjaga (inèdit 1), podem observar un exemple del segon 

cas, en el qual les paraules blood i bloody es troben diverses 

vegades a l’obra. També hi ha fragments en què, encara que cap 

d’aquestes dues paraules aparegui, les imatges forcen el lector a 

veure sang: 

 

It is very significant that the word blood appears 24 times, and the 

word bloody 16 (all cases are gathered in Appendix 2). According 

to Bloom: “Of all Shakespeare’s plays, Macbeth is most ‘a tragedy 

of blood’, not just in its murders but in the ultimate implications of 

Macbeth’s imagination itself being bloody” (1998: 520). There are, 

as well, some scenes in which neither blood nor bloody appear, but 

the images they describe make the reader see blood, for example: 

[Talking about how Macbeth killed an enemy] “Till he unseamed 

him from the nave to th’ chops, / and fixed his head upon our 

battlements” (I.ii.22-23), or the scene when Banquo’s ghost appears 
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with “gory locks” and with twenty mortal wounds in his head 

(III.iv.51). (Palomo Berjaga inèdit 1) 

 

A part de la repetició de temes, metàfores i paraules, hi ha una 

iteració de consonants i vocals, doblades i triplicades: al·literacions. 

Lionel Charles Knights (1946: 20) destaca la marca auditiva que les 

bruixes produeixen amb els tetràmetres trocaics, que, segons 

l’autor, tenen un “sickening see-saw rhythm”. Per a McDonald 

(2006: 50), aquestes repeticions creen les música de Macbeth, que 

és captivadora i alhora perillosa. McDonald (2006: 49) també 

assenyala que un dels efectes auditius més interessants s’esdevé 

quan la repetició semàntica s’uneix a l’eco del so en un grup de 

paraules: do, deed, done, undone, dunnest, Duncan i Dunsinane.  

 

La repetició de sons era vital en el teatre de l’època de Shakespeare, 

que estava molt més centrat en els efectes auditius que no pas en els 

visuals. Tal com diu Gurr (2004: 2), les persones que anaven al 

teatre eren “auditors, not spectators”. George T. Wright (1992: 159-

161) també emfasitza aquesta característica del teatre shakespearià, 

ja que no és el mateix llegir una obra de Shakespeare que sentir-la 

representada (o llegir-la en veu alta). Segons Wright (1992: 161), 

les obres de Shakespeare apareixen en un moment en què el teatre 

encara té una relació molt estreta amb la tradició oral, és a dir: amb 

la poesia. Els recursos poètics s’utilitzaven per transmetre 

coneixements oralment, ja que tot el que s’associa amb la poesia 

(mètrica, rima, figures, imatges, i altres estratègies retòriques) té un 

valor mnemònic. A més, Wright afegeix:  
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It has been traditional for critics and poets to claim that the 

language of poetry has a special value that less frequently attaches 

to prose; that it acquires this special value from its compression, its 

intensity, its capacity to “speak” with greater force and eloquence 

than prose; that these greater powers derive somehow from those 

formal features that it shares with the very earliest poems; and that, 

in effect, verse marks language as worth preserving. (Wright 1992: 

162) 

 

Els espectadors de l’època elisabetiana paraven atenció als sons de 

les obres de Shakespeare, però, fins a quin punt entenien totes i 

cadascuna de les paraules i els seus significats? Foakes (1980: 82), 

referint-se a Macbeth, explica que el poder d’algunes escenes es 

crea sobretot gràcies a alguns passatges que segurament resulten 

inintel·ligibles per a l’audiència. Per consegüent, el poder no rau en 

el sentit de les paraules, sinó en la màgia que algunes imatges i 

alguns sons generen. És el que McDonald (2006: 46) descriu com 

una successió d’imatges aparentment il·lògiques que fan que 

l’espectador salti d’una metàfora a una altra,9 pràctica que 

                                                
   9 En referir-se a les metàfores en els sonets de Shakespeare, Helen Vendler 

explica: “The speaker’s mind has a great number of compartments of discourse 

(theological, legal, alchemical, medicinal, political, aesthetic, etc.). These 

compartments are semipervious to each other, and the osmosis between them is 

directed by an invisible discourse-master, who stands for the intellectual 

imagination [...] What is always unsettling in Shakespeare is the way that he 

places only a very permeable osmotic membrane between the compartments 

holding his separate languages—pictorial description, philosophical analysis, 

emblematic application, erotic pleading—and lets words ‘leak’ from one 

compartment to the other in each direction. Rather than creating ‘full-fledged’ 
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Shakespeare utilitza molt en les darreres obres, tot forçant que la 

ment de l’oient s’acceleri d’una manera vertiginosa. Sigui com 

sigui, encara que l’espectador no ho entengués absolutament tot, la 

teoria de McDonald (2006: 44) és que captava l’essència de 

l’escena. Gràcies a la poesia, sobretot en els soliloquis i els diàlegs 

que els Macbeths tenen entre ells, el públic empatitza, potser sense 

voler-ho, amb els protagonistes.  

 

I el públic d’avui dia? Els espectadors anglesos han de fer esforços 

quan van a veure una obra de Shakespeare i, tot i així, hi ha moltes 

coses que no entenen (Sutherland 2013). La diferència primordial 

és, com ja hem assenyalat, el fet que per als espectadors elisabetians 

l’element auditiu era molt més important que el visual, just el 

contrari del que passa amb els espectadors d’avui dia. També cal 

tenir en compte que el públic modern no sempre entén totes les 

paraules que s’utilitzen en una obra shakesperiana, i molt menys si 

els mots s’empren amb un significat que ara no tenen. Les 

diferències morfosintàctiques no solen causar gaires problemes de 

comprensió, però sí que ho fan els canvis d’ordre sintàctic (Hope 

2010: 85).  

 

Tornant a Macbeth: l’obra conté un 8,07 % de prosa i un 91,93 % 

de vers, segons es desprèn del càlcul percentual que hem fet a partir 

                                                                                                           
metaphor, this practice creates a constant fluidity of reference, which produces 

not so much the standard disruptive effect of catachresis (‘mixed metaphor’) as an 

almost rejuvenation of diction at each moment” (Vendler 1997: 19 i 34). 
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de les xifres que donen Campbell i Quinn (1966: 932) a les 

columnes 2, 3 i 4 (nombre de línies en prosa, en vers blanc i en vers 

rimat respectivament). Campbell i Quinn (1966: 932, columna 5) 

també donen el percentatge del 6 % de vers rimat amb relació al 

total de versos, de manera que, en termes absoluts, pel que fa al 

vers, un 6 % és rimat i un 94 % és blanc (en termes relatius, les 

xifres serien: 8,07 % de prosa, 86,41 % de vers blanc i 5,52 % de 

vers rimat). Com que la majoria de l’obra és en vers, la prosa 

serveix per marcar una diferència en el discurs. Normalment, 

Shakespeare fa parlar els servents i bufons de les seves obres en 

prosa, però no sempre és així, ni la prosa es restringeix només a les 

escenes còmiques. Brian Vickers (2005: 378-387) assenyala quins 

són els fragments en prosa de Macbeth i quins són els motius pels 

quals són en prosa i no en vers. El primer fragment el trobem a la 

carta que Lady Macbeth rep de Macbeth, en la qual el seu marit li 

explica les profecies de les bruixes. Està escrita amb un llenguatge 

de moviment ràpid i to seriós. Un altre moment és quan Lady 

Macduff i el seu fill es queden sols. L’escena és còmica i irònica: 

després que el fill conclogui que hi ha força mentiders per poder 

vèncer els homes honests, els assassins (“els mentiders”) entren per 

matar Lady Macduff i el seu fill (“els honestos”). Un dels passatges 

més famosos de l’obra, el de somnambulisme de Lady Macbeth, 

també és en prosa, per mostrar, lingüísticament, com la protagonista 

es troba descontrolada i desequilibrada: barreja esdeveniments del 

passat, del present i del futur. Lady Macbeth és una reina que parla 

en vers en tota l’obra, menys en aquesta escena, perquè s’ha tornat 

boja. El fragment en prosa més extens es troba a l’escena del porter, 
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cosa gens estranya tenint en compte que es tracta d’un servent-

clown i d’una escena còmica. L’efecte general de l’humor en 

moments clau de les tragèdies ha estat apreciat per Coleridge (tot i 

que no li agradava aquesta escena) i altres crítics, que argumentaven 

que l’objectiu de l’humor en aquest punt és aconseguir una 

relaxació que funciona en contraposició amb l’emoció tràgica del 

que acaba de passar i del que vindrà; si ens relaxem, la tensió 

posterior ens afectarà més (Vickers 2005: 384).  

 

Quant a la mètrica de Macbeth, cal remarcar que és força irregular, 

potser pel fet que és una obra de maduresa i Shakespeare 

experimentava amb recursos retòrics més subtils, com hem 

esmentat abans. Normalment, hi ha dos tipus de versos: els versos 

blancs (no rimats) en pentàmetres iàmbics i alguns versos rimats 

amb mètrica diversa. A Macbeth, la mètrica, la rima i les 

al·literacions serveixen per caracteritzar els personatges: el porter i 

les bruixes tenen dos estils completament diferents (Pujol 2009: 

169).10 

 

Per acabar, és important tenir en compte que, molt probablement, el 

text de Macbeth no ens ha arribat tal com Shakespeare el va 

escriure. El 1623 els companys de Shakespeare Heminges i Condell 

van recopilar les obres del bard en el First Folio.11 En aquesta 

                                                
   10 Vegeu més informació sobre la mètrica i la rima d’algunes escenes de 

Macbeth a l’apartat 3.4 i 6.3. 

   11 La traducció al català de First Folio és “Primer Foli”. Vegeu la definició de 

Primer Foli, foli, quart i octau a Pujol (2007: 58-62). Alguns crítics, com 
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edició van aparèixer divuit obres que no s’havien publicat abans, 

entre les quals es troba Macbeth. El text és ple d’inconsistències que 

els crítics han explicat mitjançant glosses o que han esmenat 

directament. Segons McLuskie (2006), les proves que evidencien 

l’existència històrica de l’obra consisteixen en un sol text i en el 

testimoni del físic i astròleg Simon Forman, que va veure l’obra al 

Globe el 1611.12 McLuskie (2006) explica les opinions dels crítics 

pel que fa a les esmenes del text (sobretot les addicions de cançons i 

les escenes de personatges secundaris) i la credibilitat de les dades 

que Forman proporciona.  

 

A més, hi ha aspectes sobre els quals els editors no es posen 

d’acord. Un dels punts més conflictius és la puntuació: “Punctuation 

is always a difficult area, because there is often a tension between 

the punctuation in F13 and the way an editor understands the 

meaning” (Blake 2002: 331). Blake també esmenta altres aspectes 

conflictius que afecten Macbeth: la modernització d’alguns mots, la 

traducció de that (segons es consideri pronom, conjunció o 

demostratiu), les formes d’adreçar-se a algú (you / thou i vocatius), 

                                                                                                           
exemplifica Woudhuysen (2010: 40-43), argumenten que el canvi que pateixen 

els textos dels quarts als folis és abismal. Per a més informació sobre el Primer 

Foli i les edicions de Macbeth, vegeu també Clark (2015), Jowet (2007), Kastan 

(2001), Massai (2007) i Murphy (2003, 2007 i 2010). També cal tenir en compte 

la diferència que hi ha entre els textos d’una mateixa obra segons si són del 

Primer Foli, dels quarts considerats bons o dels quarts considerats dolents (vegeu 

Crystal 2008: 22-31 i Pujante 1993).  

   12 Per a una versió del text de Forman, vegeu Shakespeare (2015: 337-338). 

   13 First Folio. 
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alguns pronoms i adjectius, la insistència a entendre and només com 

a conjunció copulativa, algunes passives d’infinitiu i els marcadors 

dels discurs (Blake 2002: 331-344).14  

 

3.2. La llengua de Sagarra: estat de la qüestió  
Josep Maria de Sagarra va ser traductor i escriptor de poesia, teatre, 

narrativa i articles periodístics. Aquesta tesi no té com a objectiu 

analitzar la llengua de tota l’obra de creació de Sagarra, però sí que 

en donem unes pinzellades abans d’endinsar-nos en la llengua de les 

traduccions de Shakespeare. Ens centrem, sobretot, en la poesia i el 

teatre, que són els gèneres més directament relacionats amb les 

traduccions que va fer de Shakespeare.  

 

3.2.1. La llengua de Sagarra: les obres de creació 
Com hem esmentat a l’apartat 2.1, a Sagarra el contacte amb la 

literatura ja li ve de molt jove, especialment a través d’alguns 

membres de la seva família (el pare o l’àvia, per exemple), que es 

dedicaven a fer poemes. A més, el pare tenia una gran biblioteca 

que era a l’abast del nen Sagarra.15 D’altra banda, Sagarra sentia 

passió pel vocabulari de la terra, del bosc i de l’ornitologia,16 tenia 

                                                
   14 Per a més informació sobre les qüestions que afecten l’edició del text de 

Macbeth, vegeu Mason (2015). 

   15 Per a una descripció d’aquesta biblioteca, vegeu Sagarra (2012: 342-345). 

   16 Sobre aquest tema, Sagarra va publicar Els ocells amics (1922). Guansé 

comenta: “El que estimen els seus admiradors més autèntics, el que els identifica 

sentimentalment amb el seu poeta, és aquest baf de la terra que exhala el seu 
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molta memòria i una gran curiositat per totes les paraules i frases 

fetes. Més tard, l’educació que va rebre als jesuïtes també va 

resultar cabdal, sobretot el contacte amb el pare Esteve Moreu:17 

 

El pare Moreu em va matar tots els complexos; m’ensenyà a tenir 

aplom, a recitar en públic i a tirar al dret en el camí de les lletres. El 

Pare Moreu m’injectà el gust pels clàssics i el gust per la gran 

pompa [...] Si jo, als divuit anys, vaig tenir certa acceptació i una 

certa consideració entre persones molt més grans i molt més 

responsables que la meva precària experiència, ho vaig deure 

exclusivament al Pare Moreu. (Sagarra 1962: 6)  
 

Per a Josep Pla és molt important el fet que Sagarra escrivís en 

català (ho repeteix almenys quatre vegades en un mateix escrit 

sobre ell),18 idioma del qual coneix “l’esperit etern i els tics més 

imperceptibles”; la llengua catalana no té secrets per a Sagarra (Pla 

1991a: 32). Ara bé, Pla critica que a Sagarra li costés tant posar-se a 

treballar (Pla 1982: 415). El problema, com explica Serrahima 

(2008: 340-341), és que escriure és un acte que requereix cert punt 

                                                                                                           
lirisme, la sentor agresta de fonoll i de bosc i de mar que es respira en els seus 

poemes i en moltes tirallongues del seu teatre” (1966a: 168). 

   17 Per a més informació sobre els precedents literaris de Sagarra, vegeu 

Carbonell (1981: 1240-1245). 

   18 Pla (1991a): “Sagarra escriu de la manera que vol i no deixa mai d’escriure 

en català” (p. 14); “Josep Maria de Sagarra escriu en català. Té el do de la 

llengua” (p. 32); “Josep Maria de Sagarra, però, no escriu en francès, sinó en 

català” (p. 42-43); “Sagarra és un escriptor català i és a través d’aquesta 

circumstància que s’ha de sospesar la seva obra” (p. 43) (totes les cursives són 

nostres). 
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d’aïllament, i tancar-se a casa era difícil per a Sagarra, perquè era 

una persona molt sociable a qui agradava tenir una vida externa 

molt rica i variada. Això sí: quan s’hi posava, “donava un bon 

rendiment de cavall, de bon cavall, s’entén” (Pla 1982: 416), i 

escrivia “tal com rajava”, amb una “facilitat que arriba a fer 

basarda”: “Pot fer un drama en tres dies. Acte per dia. Jo em 

demano: ¿per què no prova de fer-lo en quatre? Seria més difícil, és 

clar...” (Pla 1991a: 12).  

 

Sagarra s’interessava per la llengua que utilitzava la gent de tots els 

ambients, des dels aristòcrates de la dreta de l’Eixample fins a les 

floristes de les Rambles de Barcelona. Li agradava estudiar 

detingudament la llengua dels pagesos, amb els quals tenia contacte 

a la finca familiar de Santa Coloma de Gramanet, i la dels mariners 

i taverners dels poblets de la Costa Brava, com els del Port de la 

Selva. Sagarra se servia de la gent i escrivia per a la gent. El mateix 

Sagarra parla de la importància de fer una obra teatral que arribi a 

un gran nombre de persones: 

 

Algú diu que les obres que agraden massa al públic, que tenen un 

gran èxit popular, no poden ser bones; i això és una mentida com 

una casa. És cert que de vegades un gran èxit no acredita la bondat 

d’una obra, però una obra teatral la primera condició que ha de tenir 

ha de ser la d’agradar al públic, com més heterogeni millor, i no 

sols al públic d’una generació, sinó al públic de deu i vint 

generacions. Quan algú diu: aquesta obra és molt bona però no és 

per al públic, no cregueu en la bondat de l’obra. [...] El públic és en 
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definitiva l’únic jutge i el príncep i el senyor que dóna executòria 

d’immoralitat a les obres teatrals. (Sagarra 2003: 226-227) 

 

El fet de voler arribar al gran públic, i de guanyar diners amb les 

obres, no és exclusiu de Sagarra, sinó de gairebé tots els autors 

teatrals, Shakespeare inclòs (Serrahima 2008: 343). Tanmateix, no 

eren només les obres de teatre les que arribaven al gran públic, sinó 

també la poesia. Pla (1982: 415) explica que sovint s’havia trobat en 

llocs impensats persones que sabien de memòria poemes de 

Sagarra. Aquestes persones no sempre es caracteritzaven per tenir 

una educació literària i cultural: “El fet em demostra que Josep 

Maria de Sagarra ha estat el poeta de la nostra generació que ha fet 

un impacte més vast i més profund en la gent” (Pla 1982: 415). I és 

aquesta voluntat antielitista la que més diferencia la poesia de 

Sagarra de la dels poetes de la seva generació (Armengol 2002: 17), 

com ara Carles Riba. No era la gent qui havia de fer un esforç per 

arribar fins a la poesia sagarriana, sinó que era el poeta qui 

s’apropava a les persones del carrer i deia les coses de forma directa 

(Espinàs 1962: 59).  

 

Permanyer (1991: 47) comenta que a Sagarra els versos li sortien 

amb molta facilitat i que li era més difícil escriure en prosa, perquè 

Sagarra era, abans que res, poeta. Per això, no és estrany que, en 

parlar d’una obra en prosa com All i salobre, Gustà (1981b: 92) 

afirmi: “No és amb el to narratiu de la poesia sagarriana que All i 

salobre manifesta coincidències, sinó, precisament, amb recursos 

especialment poètics que resulten, per això mateix, insòlits en una 
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novel·la”. En un article del 26 de març de 1933 a La Publicitat, 

Sagarra justifica per què escriu teatre en vers:  

 

Jo escric teatre poètic i teatre en vers perquè la visió que tinc del 

món i de les coses fatalment se’m pinta sempre d’un color poètic; el 

color poètic, per a mi, és el de la contemplació, del somni, i sobretot 

el de la suggestió. [...] Escric teatre en vers perquè aquesta forma 

em serveix per cenyir els conceptes, perquè dintre la música del 

vers les paraules agafen més relleu i més color, són o més còmiques 

o més patètiques: la vibració de les síl·labes dintre el vers produeix 

una emoció musical i fisiològica, molt difícil de precisar, però que 

la pràctica m’ha demostrat que no la produeix mai el diàleg en 

prosa corrent. (Sagarra 2003: 231-232) 
 

Sagarra també argüeix que si és un dels únics que escriu teatre en 

vers, no entén per què ha de deixar de fer-ho. El vers produeix en el 

públic tots els efectes que l’autor desitja i no ha trobat que cap obra 

seva hagi fracassat pel fet d’estar escrita en vers. Si el públic no 

volgués aquest tipus de teatre, ell es veuria obligat a fer-hi canvis, 

perquè sempre és l’espectador qui té l’última paraula; per això, en 

presentar L’alegria de Cervera (1932), conclou: “I respecte de 

l’obra d’aquesta nit, no tinc res més a dir, sinó que em sotmeto com 

sempre al veredicte del públic, que, en coses de teatre, és l’únic que 

val la pena d’ésser escoltat” (Sagarra 2003: 234). 

 

Quant a la poesia, Sagarra es veu com un obrer de la llengua i 

s’esforça per conquistar-la, per arrabassar-ne tots els secrets i 

possibilitats. L’autor creu que és a través de la poesia que ha arribat 
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a la màxima grandesa a la qual podia aspirar: haver col·laborat amb 

una aportació personal al monument de la llengua i de la cultura 

catalanes (Sagarra 1962: 21). Segons Espinàs (1994: 8), l’autor 

construeix una poesia pública, que és emotivament llegible i, 

sobretot, recitable. La poesia de Sagarra no estava concebuda per a 

la minoria. Serrahima (2008: 335) narra que un dia que Sagarra 

estava recitant un fragment de La Divina Comèdia es va adonar que 

no s’havia produït cap canvi de registre entre la conversa que 

havien tingut i la lectura: “Per a passar de la lliure conversa d’amics 

a la lectura de la traducció del Dant no havia hagut de pujar cap 

graó ni s’havia hagut d’enfilar a cap nivell convencionalment 

literari ni declamatori”. Palau i Fabre coincideix amb Serrahima, ja 

que, al seu parer, Sagarra sempre aporta l’aire del carrer, sense 

passar per les biblioteques: “Gràcies a ell, la seva generació és més 

multitudinària i menys de torre de vori” (Palau i Fabre 2005: 466), 

sense que això vulgui dir que Sagarra fes una poesia d’un nivell més 

baix que la dels poetes de la seva generació. Per a Farran i Mayoral: 

“La d’En Sagarra no és una poesia cantada, sinó parlada, 

conversada: en els millors moments com la d’un Lafontaine casolà, 

sense la fina malícia, però, ni el deliciós preciosisme” (Farran i 

Mayoral 1920b: 63). Lorenzo Llopis comenta en un article a 

Destino:  

 

El tino con las palabras era su fuerza. Un poco de emoción, algún 

sentimiento vivo, de indignación o de nostalgia, y saltaba hasta el 

cielo el chorro contundente y riquísimo. Si el idioma fuera como el 

petróleo, Sagarra se hubiera hecho millonario. Claro que no le hacía 

ninguna falta; su señorío antiguo y popular se avenía mejor con ese 
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extraño, antiguo y popular oficio de vivir de escribir palabras, 

palabras para ser dichas y repetidas y tal vez cantadas. Su puesto en 

la vida era de señor de las palabras. (Gomis 1961: 16) 

 

Com és la llengua literària de Sagarra? Hi ha un seguit d’adjectius 

que sempre s’han relacionat amb el llenguatge sagarrià: 

abassegador, acollidor, acolorit, amè, animat, atractiu, càlid, dilatat, 

dinàmic, dringant, dúctil, encès, espontani, esqueixat, exuberant, 

fresc, intens, musical, natural, pintoresc, plàstic, ple de matisos, 

precís, provocador, ric, rotund, saborós, sensual, sorprenent, variat, 

vast, vellutat, vigorós, virolat, viu i que pot produir calfreds.19 

Potser el contacte directe que Sagarra va tenir amb la natura des de 

ben petit va dotar el seu llenguatge de totes aquestes característiques 

(vegeu Espinàs 1994: 7). Carbonell (1981: 1247) en destaca 

l’expressivitat sensorial manifestada en relació amb tots els sentits 

corporals: 

 

La vista: varietat i abundor extraordinàries de matisos en 

l’expressió plàstica, preferentment en el color. 

L’oïda: freqüents al·lusions, fins i tot metafòriques, als sons. 

L’olfacte: tuf, baf, ferum, al costat d’olor. 

El gust: emprat així mateix amb abundància en la gamma 

metafòrica sagarriana. 

El tacte: mots com raspós o esgarrinxada. 

                                                
   19 Vegeu Armengol (2002: 26), Badia (1988: 62), Benet i Jornet (1992: 156), 

Carbonell (1981: 1247), Coca (1985: 120 i 1986a: XXI), Espinàs (1962: 76), 

Fàbregas (1972: 233), Garolera (2001: XXX-XXI), Guansé (1966b: 168 i 2015: 

329 i 336), Jaumà (1980: 34 i 37), Nunes (1999: XXXVII) i Pla (1991a: 43). 
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La carn i la sang també són temes freqüents, així com la majoria 

dels òrgans o parts del cos: el front, els ulls, el nas, la boca, les 

dents, els queixals, les genives, els dits, les mans, el ventre i les 

entranyes (el cor, el fetge, la freixura, la melsa, els ronyons, la fel, 

el païdor) (Carbonell 1981: 1247). També són molt presents els 

gestos que es deriven de les parts del cos: glopades, escopinades, 

cops de puny, bufetades, guitzes.20 Potser això sorgeix del fet que 

Sagarra era un home que sabia gaudir dels plaers de la vida, en els 

quals els sentits són ben importants: “No planyé mai cap plaer als 

sentits i en gaudia per tots sis, perquè en ell el sisè no era pas el 

seny, sinó la sensibilitat” (Permanyer 1986: 10). Aquesta era la 

manera en què Sagarra arribava d’una manera ràpida i efectiva a 

l’orella de l’espectador, “l’encanteri que el teatre de Sagarra 

exerceix damunt el públic” (Carbonell 1981: 1248). (1991a:43) 

 

Com a bon escriptor dramàtic, Sagarra és conscient que les seves 

paraules han de ser dites per un actor o actriu, que han d’arribar de 

la millor manera al “timpà dels espectadors” i “fer-los capir unes 

idees o evocar-los unes imatges” (Palau i Fabre 2005: 689). Té clar 

que el text de les obres teatrals ha de ser representat i que hi ha dos 

elements clau: els actors i el públic. Els actors han de percebre el 

                                                
   20 Marina Gustà, en referir-se a All i salobre, coincideix amb Carbonell: “De 

fet, tots els recursos que inventaria Carbonell tenen una realització concreta a All i 

salobre, però n’hi ha un, ‘la intensa i variada expressivitat estilística sensorial 

manifestada en relació amb tots els sentits corporals’, que hi assoleix caràcter 

prioritari” (Gustà 1981b: 93). 

 



3. MACBETH: L’ORIGINAL ANGLÈS I LES VERSIONS DE SAGARRA 
 
200 

text com si fos seu, estimar les paraules que han d’utilitzar, sentir 

que els mots els connecten amb el personatge; el públic ha de captar 

l’ànima i les intencions dels personatges al més aviat possible i s’ha 

de deixar seduir i endur pel text, com si no ho pogués evitar. N’és 

representativa l’anècdota que explica Lluís Permanyer: 

 

Som a finals dels anys vint, es declara a Barcelona una vaga general 

i Sagarra tenia en el Teatre Romea una representació. Els 

sindicalistes van dir que calia, sota qualsevol concepte, intentar 

sabotejar aquella obra perquè la ciutat estigués completament 

aturada. Hi va anar un escamot de la FAI, i van anar al galliner. A 

fora s’esperaven els que havien organitzat aquella acció i els va 

sorprendre que, malgrat que el teatre era ple, no es suspengués 

l’obra, i l’obra es va anar desgranant i es van haver d’esperar que 

acabés. En sortir, el responsable va anar a trobar el que dirigia 

l’escamot que havia entrat a dintre del teatre per sabotejar l’obra i 

va dir: “Escolta! No heu fet el que havíem quedat!”. I la resposta 

d’aquell “fallero” va ser: “És que aquest fill de puta fa uns 

versos...!” (dins Ragué i Arias 1995: 143) 

 

Per al director Juan Germán Schroeder (dins Ragué i Arias 1995: 

155), el llenguatge de Sagarra és una arma de doble tall. D’una 

banda, hi ha una gran riquesa idiomàtica que du els actors a un estat 

passional. D’altra banda, l’actor o l’actriu ha d’analitzar lògicament 

cadascun dels mots de Sagarra per copsar-ne tot el sentit i la 

intenció. Per exemple, amb la paraula perduda, si l’actriu no hi posa 

la intenció adequada, sembla que estigui perduda de debò 

(desorientada), quan en realitat aquest perduda significa “puta”.  
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En aquesta riquesa lèxica de què parlàvem, s’inclouen els refranys i 

les frases fetes. Carbonell (1981: 1248) esmenta algunes 

expressions de caràcter popular utilitzades per Sagarra: sense suc ni 

bruc, més negre que la nit, blat al sac, panses i figues, robar com 

una garsa, anar amb la bena als ulls i girar cua. Per a Pla (1991a: 

11): “Les expressions col·loquials més vulgars s’adapten als seus 

versos com tap i carbassa; posarà en solfa totes les frases fetes de la 

llengua pel mer fet de respirar”. Mentre que la majoria d’autors 

argumenta que Sagarra poua les expressions de la gent d’ambients 

ben diversos, Miquel Arimany (1986) argüeix que no és ben bé així; 

el que Sagarra fa és crear expressions que el poble pot sentir com a 

seves:  

 

Sagarra té a la vegada una plasticitat de dicció i una potència de tal 

grau que arriba a enganyar l’home del poble ─i el crític també, 

pobret, sovint─ fent-li creure que el poeta diu exactament allò que 

ben rodonament i popularment diria ell en un cas tal, quan en 

realitat tot és a la inversa: que el poeta no s’ha apropiat l’expressió 

popular, sinó que ha creat una expressió nova, si voleu fins i tot un 

tipus d’expressió que el poble estima, sense ésser-ho, seva, d’ell, 

del poble. (Arimany 1986: 162)21 

 

                                                
   21 Arimany (1986: 162-163) presenta un seguit d’exemples: “Quimet és una pell 

socarrimada, un panxaprima que no tasta gras”; “comença dolçament la feina 

estranya de deslligar-li l’ànima del cos”; “un home tan pelut que pel pit se li pot 

passejar un llimac”; “he vist un sostre amb unes bigues baixes”; “les fustes fartes 

de sal i pesca”; “la Mare de Déu de Núria, petita com un gra de pebre”. 
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Aquest mateix fet és constatat per Armengol (2002: 26), per a la 

qual Sagarra crea uns neologismes lèxics i uns refranys tan efectius 

i naturals que semblen expressions de tota la vida, arrelades a la 

cultura catalana. És ben possible que la llengua de Sagarra sigui una 

amalgama de les dues coses: expressions que Sagarra va aprendre 

de la gent del poble i expressions que ell creava basant-se en els 

coneixements profunds de la llengua. Aquest segon fet no és gens 

estrany, ja que Sagarra és un creador de llengua. Fàbregas (1972: 

234) posa Sagarra al mateix nivell que Carner quant a la creació de 

llenguatge,22 i afegeix que una de les característiques sagarrianes és 

la d’utilitzar comparances en les quals un atribut d’un animal 

serveix per qualificar un personatge: “zoopsicologia, podria ésser 

anomenada aquesta facultat” (Fàbregas 1972: 234). Segons Llavina 

(1996: XXVIII), a part d’un coneixement precís i directe dels mots, 

tenia una intuïció admirable per crear paraules noves, sobretot 

adjectius. Llavina comenta un exemple d’El Comte Arnau, en el 

qual crea mots nous a partir d’elements coneguts: pollancre socallís 

i freixe brancadret (Llavina 1996: XXIX). Per a Arimany, Sagarra 

també destaca en la creació d’adjectius: 

 

La creació de mots pel sistema que és conegut com a genitiu saxó: 

inversió dels termes formant un compost: ullblau, collblanc, etc. 

Sagarra ─com que aquesta forma de genitiu i la qüestió del seu 

origen en català ens ha preocupat de fa temps, com hem dit─, li ho 

                                                
   22 Per a un estudi de l’aportació lèxica de Carner a la llengua literària catalana, 

vegeu Busquets (1977). 
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tenim ben observat, en fa un ús abundantíssim ─com cap altre autor 

català─ i encertadíssim. (Arimany 1986: 166) 

 

A Pujol (2012b), es pot comprovar a bastament la creativitat lèxica 

de Sagarra en la traducció de La Divina Comèdia. Segons Pujol, 

Sagarra va encunyar 96 neologismes, mitjançant els mecanismes 

següents: derivació (exemple: nafraire), composició (exemple: 

galtapelut), italianismes (exemple: empolar) i altres neologismes 

(exemple: boscallejar). Les raons que dóna Pujol (2012b: 59-60) 

són, d’una banda, la influència de l’italià en traduir aquesta obra i, 

de l’altra, que la terza rima devia obligar Sagarra a encunyar mots a 

final de vers. Pujol remarca que el nombre de síl·labes és el mateix 

tant en el mot usat per Sagarra com en el que es troba als 

diccionaris, de manera que l’encuny del mot no respon a raons 

mètriques, sinó de rima. Per exemple: Sagarra utilitza parquesa en 

comptes de parquedat (paraula que es troba al diccionari), perquè 

rimi amb encesa. 

 

No és estrany, doncs, que Pompeu Fabra es fixés en l’obra de 

Sagarra. Segons Permanyer, quan sortia un llibre nou de Sagarra, 

Fabra declarava: “Ara comença la meva feina” (1991: 40). 

Permanyer també explica que una vegada va descobrir, en una 

llibreria de vell, un exemplar de Vida privada que Sagarra havia 

regalat a Pompeu Fabra. Aquest llibre estava ple de mots subratllats 

a llapis i quedava força clar que Fabra els havia estudiat amb la 

possibilitat d’enriquir el Diccionari general de la llengua catalana 

amb noves incorporacions: “Heus ací una prova més que Sagarra 
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fou, com a bon poeta, un veritable creador de llenguatge” 

(Permanyer 1991: 40, n. 24). El mateix fet queda corroborat per 

Serrahima, que narra que Fabra de vegades feia consultes 

gramaticals a Sagarra i que, en un sopar arran de la publicació d’El 

comte Arnau, Pompeu Fabra va dir que l’endemà començaria “la 

feina d’ordenar i utilitzar la immensa riquesa lingüística que en 

Sagarra hi havia acumulat” (Serrahima 2008: 339). 

 

Una altra qüestió relacionada amb aquesta és saber si Sagarra 

escrivia d’acord amb les normes fabrianes. El poeta va comentar a 

Serrahima (2008: 338) que s’havia llegit el diccionari de Fabra (de 

1932) set vegades, o sigui que el coneixia bé. Per a Armengol 

(2002: 18), la llengua de Sagarra sempre és molt acurada i segueix 

inflexiblement la normativa establerta per Fabra. Sagarra havia 

assimilat correctament la llengua fabriana, però la confiança que 

Sagarra tenia en la seva capacitat lingüística li permetia prendre’s 

algunes llibertats respecte a la normativa, unes llibertats que afecten 

especialment les estructures sintàctiques d’obres de la maduresa 

(Gibert 1993: 47). Garolera també creu que Sagarra no sempre 

seguia la norma fabriana: 

 

A diferència d’altres escriptors del seu temps, com ara Josep Carner 

o Carles Riba, Josep Maria de Sagarra es distingí sempre per un ús 

de la llengua poc arbitrari, que li feia defugir l’artifici lingüístic i 

que no li permetia allunyar-se gaire del registre parlat del qual 

incorporava no solament el lèxic i la fraseologia sinó també la 

morfologia i la sintaxi, no sempre coincidents amb les propostes de 

la normativa fabriana. (Garolera 1994: IX) 
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La facilitat lingüística de Sagarra és la seva virtut i alhora el seu 

defecte. Pla es lamenta que Sagarra no “cargolés més la rosca, 

torcés una mica el coll de la comoditat, saltés obstacles” (1991a: 

11). També qualifica Sagarra d’escriptor “barojià”, en el qual la 

deixadesa i la incúria en l’estil li van com anell al dit (Pla 1982: 

358). En la prosa, Pla critica que Sagarra volgués posar a cada frase 

un element efectista, brillant, el que Pla anomena “el pinyol”: “Les 

coses desmesurades i excepcionals no són mai belles; les coses no 

han de ser ni massa curtes ni massa llargues (Aristòtil)” (Pla 1982: 

423). Pla (1991b: 592) considera que l’obra en la qual Sagarra s’ha 

esmerçat més és La Divina Comèdia i que si hagués projectat en la 

seva obra el mateix esforç, Sagarra hauria estat un dels més grans 

literats de la llengua catalana. 

 

En el teatre, se li critica que no tingués més profunditat religiosa, 

filosòfica i social, i que fes unes obres amb un rerefons tan allunyat 

del de la seva època.23 Badia argumenta que és “un versaire gairebé 

pitarresc, més que pròdig en rebles, pintoresquismes fàcils, 

deixataments sentimentals o abrivades d’un sensualisme elusiu, a 

tot estirar fisiologista” (Badia 1988: 59). Així mateix, per a Badia 

(1988: 62), quan Sagarra s’abandonava, especialment en el versos 

heptasíl·labs en rima consonant, sortien rebles i versos vulgars o de 

buidor sonora. També afirma que Sagarra emprava alguns 

barbarismes (Badia 1988: 59). Tot i això, l’autor manifesta: “Entre 

la total intel·ligibilitat dels seus versos, llur plasticitat sensual, llur 

directa força expressiva i l’expectació atenta de la gent s’establia un 

                                                
   23 Vegeu, per exemple, Pla (1991a: 17) i Molas (1966: 40). 
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contagi emotiu que avui seria molt difícil d’aconseguir” (Badia 

1988: 62).  

 

3.2.2. La llengua de Sagarra: les traduccions de 

Shakespeare 
Joan Triadú (1963: 170-171), en referir-se a les traduccions 

shakespearianes de Sagarra de l’edició d’Alpha, declara que per fi 

s’han posat a l’abast de tothom unes versions que tenen “fust teatral, 

color i vida”. I és que una de les característiques més significatives 

de les traduccions shakespearianes de Sagarra és que són 

representables. Com afirma Coca, tothom està d’acord que els 

textos dramàtics de Sagarra, tant els originals com les traduccions, 

sonen bé a l’escenari: “les seves frases ‘corren’ bé, poden ser dites 

pels actors sense dificultats i arrosseguen el públic” (Coca 1986a: 

XXII-XXIII). No hem d’oblidar que Sagarra era un dramaturg que 

tenia molt èxit, que omplia els teatres de gom a gom i encisava els 

espectadors, com hem esmentat a l’apartat anterior.  

 

El fet que Sagarra sigui un home de teatre li permet saber què 

funciona damunt l’escenari; per això, és conscient que hi ha 

paraules millor que d’altres, tant per a l’espectador com per a 

l’actor. Serrahima (2008: 338) explica que un dia, quan Sagarra 

traduïa Shakespeare, el va veure preocupat per l’equivalència 

catalana de womankind, perquè no li agradava traduir-lo per 

“doner”, ni per cap dels altres mots que trobava en el diccionari de 

Fabra. Per què Sagarra descartava aquests mots? Perquè en 

l’escenari haurien quedat poc vius i expressius. Llavors Sagarra va 
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demanar a Serrahima què li semblava el mot efemellat, del qual no 

havia trobat referències enlloc, però que li sonava molt més clar i 

enèrgic. A Serrahima li va semblar bé i Sagarra va acabar emprant 

aquest mot en la seva traducció.24  

 

A més, Sagarra té present en tot moment que “l’engranatge o el 

veïnatge de les paraules entre elles és encara un element tan 

important com llur tria mateixa” (Palau i Fabre 1973: 66). Vegem-

ho en un exemple que ofereix Fàbregas (1979: 194-195), en què 

compara la traducció d’un fragment de Macbeth de Montoliu, Ruiz, 

Jordana, Sagarra i Pujol Cofan: 

 
Shakespeare 

Montoliu 

Ruiz 

Jordana 

Sagarra 

Pujol Cofan 

Coldest stone 

Freda pedra 

Gelades pedres 

Pedra freda 

Pedra foguera 

Lloc humit 

 

Fàbregas argüeix que la tria de Sagarra està supeditada a dos 

factors. El primer és el de la pronunciació de l’actor, que es pot 

                                                
   24 Aquesta paraula (womankind) apareix a The Taming of the Shrew: “O 

despiteful love, unconstant womankind! (IV.ii.14). Sagarra tradueix aquest vers 

per “Oh, amor ple de despit! Sexe inconstant!” tant a l’edició de bibliòfil (p. 206) 

com a l’edició de l’Editorial Alpha (p. 297); per tant, no coincideix amb 

l’explicació de Serrahima. Potser Sagarra va emprar el mot efemellat al manuscrit 

i després el va canviar. Sigui com sigui, l’anècdota que narra Serrahima continua 

sent representativa de la manera en què treballava Sagarra.  
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entrebancar amb “fr” i “dr” (pedra freda / freda pedra). El segon 

factor és la rima, ja que el mot (en aquest cas foguera) ha de rimar 

amb caldera. No s’allunya, però, del sentit de l’original, perquè una 

pedra foguera normalment està freda (Fàbregas 1979: 195).  

 

Un altre exemple ens el dóna Dídac Pujol (2012a: 99-100), que 

compara les traduccions d’un fragment de Macbeth de Morera i 

Galícia i de Sagarra i conclou que la traducció del primer és per 

llegir-la en veu alta, mentre que la de Sagarra és per representar. 

Així, veiem que Morera i Galícia utilitza pietosíssim, que és bastant 

difícil de pronunciar, mentre que Sagarra usa piedós: Sagarra no és 

del tot fidel a l’original, però la seva traducció és més natural i més 

fàcil de pronunciar (Pujol 2012a: 100).  

 

Palau i Fabre (1962) constata el mateix que Pujol en comparar dos 

fragments de la Tragèdia d’Antoni i Cleopatra de Marià Manent i 

de Sagarra. Segons Palau i Fabre, la de Marià Manent és una 

traducció literària o poètica i la de Sagarra, una traducció teatral. 

Potser algunes expressions de Manent són d’un nivell superior a les 

de Sagarra, però del que no hi ha dubte és que “si es tracta de dir-la 

en veu alta [...] sense l’ajuda de la lletra impresa, la de Sagarra 

passa molt més fàcil la rampa. La paraula de Sagarra té cos, tres 

dimensions; la de Manent sembla tenir-ne només dues i restar en un 

terreny molt més abstracte” (Palau i Fabre 1962: 41-42).  

 

Aquesta característica de les paraules sagarrianes, la 

“tridimensionalitat”, és també un tret shakespearià. Coca (1986a: 
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XXIII) explica que el teatre en l’època de Shakespeare distava molt 

del d’avui dia: l’ambient era sorollós (ara ens semblaria irrespectuós 

i impossible) i l’obra tenia lloc a ple dia o amb l’escenari poc 

il·luminat. Pujol va en la mateixa línia quan afirma que l’element 

auditiu era molt més significatiu que el visual (el vestuari, el 

decorat, els gestos i els moviments):  

 

En aquella época, el oído importaba mucho más que ahora en la 

caracterización de los personajes, empezando por aspectos 

lingüísticos macroestructurales, como la distinción entre verso y 

prosa, y acabando por detalles microestructurales como la sutil 

distinción entre you y thou. (Pujol 2009: 167) 

 

Així doncs, en la caracterització dels personatges de Shakespeare, el 

fet que parlin en vers o en prosa és significatiu. Sagarra, com a 

poeta i dramaturg, d’una banda, i com a coneixedor de Shakespeare, 

d’una altra, va optar per respectar el vers i la prosa de l’original: 

 

Això, al meu entendre és impropi [Sagarra parla de les traduccions 

que s’han fet en prosa]. Perquè quan s’escriu en vers, per alguna 

cosa s’hi escriu; i perquè certes tirades o parlaments de 

Shakespeare, que el ritme del vers manté verticalment, i els dóna 

aquell crescendo i aquell moviment que sembla el de la pròpia sang 

dintre les venes, i l’espectador els escolta amb una certa suspensió, 

en ésser traduïts en prosa, es desinflen, s’aplanen, i pesen a l’orella 

del públic. [...] Tot el que és en vers, i tot el que és en prosa, en les 

meves traduccions, respon exactament a la forma de l’original. 

(Sagarra 1959a: 10-11)  
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Cal remarcar que Sagarra no és l’únic traductor català que havia 

intentat respectar el vers i la prosa de l’original; Morera i Galícia 

també ho va fer, si bé, com hem vist, les seves traduccions no 

acabaven de funcionar bé a sobre l’escenari.25 Segons els 

comentaris de diversos crítics (recollits en aquest apartat) sobre les 

traduccions de Shakespeare que va fer Sagarra, sembla que ell sí 

que tenia aquell “oli” que, a parer seu, mancava a les traduccions de 

Morera i Galícia: 

 

La traducció d’El Marxant de Venècia és fidel i perfecta des d’un 

punt de vista lingüístic i retòric. Els vers, però, un xic 

hiperbatonitzat, i sec a estones, fa que certs moments no siguin 

absolutament teatrals. Allò que en una lectura és de fàcil 

comprensió, damunt d’un escenari s’enfosqueix i adquireix 

dificultats per a l’orella de l’espectador. Manca un punt d’oli a 

aquesta traducció de don Magí, que per altra banda és, com totes les 

seves, una admirable aportació a les nostres lletres, i un dels 

esforços més sòlids i més lloables del nostre renaixement. (Sagarra 

1987: 430) 

  

Pel que fa als traductors estudiats en aquesta tesi, convé destacar 

que l’únic, a part de Sagarra, que trasllada al català el vers i la prosa 

de l’original és Morera i Galícia, com ja hem comentat. Maeterlinck 

només tradueix en vers les escenes de les bruixes: I.i, I.iii (fins que 

apareix Macbeth), III.v i IV.i (fins que apareix Macbeth). Montoliu 

tradueix en vers el final de I.i, les últimes intervencions de les 
                                                
   25 Per a més informació sobre les traduccions de Morera i Galícia, vegeu 5.3. 
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bruixes de I.iii i IV.i (fins que apareix Macbeth). Hugo i Astrana 

només tradueixen en vers l’escena primera del quart acte, que 

pertany a les bruixes (fins que apareix Macbeth). Ruiz i Jordana 

tradueixen tota l’obra en prosa.  

 

A part de la diferència entre el vers i la prosa, la mètrica i la rima 

també formen part de la caracterització dels personatges (vegeu 

Pujol 2009). Pujol (2012a: 101-104) compara dos fragments de les 

bruixes de Macbeth (acte IV, escena I) traduïts per Jordana i 

Sagarra. En aquesta escena les bruixes preparen un conjur, tot 

llançant ingredients en un perol. La tornada del conjur en anglès és 

“Double, double, toil and trouble, / Fire burn, and cauldron bubble”, 

que Jordana tradueix per “Doble, doble treball i tribull; crema, foc, i 

caldera, bull”, i Sagarra per “Au, treballa, canta i vola; / canta, foc, i 

bull, cassola!”. Com explica Pujol, la traducció de Sagarra no fa 

l’al·literació, que sí comparteixen l’original i la traducció de 

Jordana, però, en canvi, rima. A primera vista, pot semblar que la 

traducció de Jordana és superior a la de Sagarra, però no és així si 

observem la resta del fragment. Sagarra segueix l’estructura trocaica 

quasi tota l’estona i, com Shakespeare, també rima els versos. 

D’altra banda, Jordana és lèxicament (i semànticament) més fidel a 

l’original. Jordana, però, no se’n surt a l’hora de caracteritzar les 

bruixes, ja que les fa parlar de la mateixa manera que Macbeth: a 

l’original, les bruixes parlen en heptasíl·labs rimats, mentre que 

Macbeth parla en versos blancs decasíl·labs. Jordana no fa aquesta 
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distinció mètrica, ja que la seva traducció és en prosa.26 En 

definitiva: Shakespeare i Sagarra caracteritzen les bruixes 

(mitjançant el ritme i la rima), però Jordana, no (Pujol 2012a: 104). 

 

Sobre el llenguatge que Sagarra utilitza en traduir Shakespeare, un 

dels articles més citats per tots els autors que tracten aquest tema és 

el de Palau i Fabre (1973). L’autor comenta que el llenguatge 

d’aquestes traduccions es caracteritza per la seva plasticitat: 

“Sagarra havia usat molt sovint la llengua d’una manera molt 

semblant a com un pintor, i encara un pintor de tendència fauve, a la 

manera d’un Mir, usa els colors; amb una certa pasta i amb una 

certa gosadia” (1973: 66). Sempre que Palau i Fabre ha vist un 

Shakespeare de Sagarra representat (i ben muntat), ha constatat que 

aquesta plasticitat i contundència del llenguatge esdevenia la 

primera de les qualitats de la representació, a partir de la qual els 

personatges de Shakespeare adquirien “color i volum” (1973: 66). 

També segons Palau i Fabre: “Hi ha mots, en Shakespeare, que 

semblen fets a fi de subratllar un moviment dels ulls, o un 

arrufament del nas, o una ganyota de la boca, o un gest de la mà o 

del cos. Mots que s’imposen a l’actor i amb els quals aquest pot 

imposar-se” (Palau i Fabre: 1973: 66). Si recordem el subapartat 

anterior (3.2.1), Carbonell (1981: 1247) indicava que els gestos 

derivats de les parts del cos eren molt presents en les obres de 

creació de Sagarra, per la qual cosa l’escriptor segurament devia no 

                                                
   26 Per a més informació sobre la traducció que fa Jordana d’algunes escenes de 

Macbeth, vegeu l’apartat 6.3. 
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només copsar ràpidament aquests mots de què parla Palau i Fabre, 

sinó, a més, mostrar certa habilitat a l’hora de traduir-los.  

 

Arran de la direcció de l’obra Juli Cèsar traduïda per Sagarra, Josep 

A. Codina (1973: 82) explica que, en paràgrafs llargs de versos 

blancs, Shakespeare fa brillar alguns mots importants i deixa que 

l’última paraula del vers sigui rellevant per tal que l’actor no perdi 

força a l’hora de recitar i arribi al final del vers amb un bon to i una 

intenció correcta. Codina conclou: “Aconseguir tot això en una 

traducció catalana era una obra de titans, i només l’extraordinària 

qualitat d’un poeta de la categoria de Sagarra podia realitzar-lo” 

(Codina 1973: 82). 

 

Tenint en compte tot el que acabem d’exposar, no és estrany que els 

directors triessin les traduccions de Sagarra per representar 

Shakespeare fins a la dècada dels noranta. Segons Coca: “Cada 

nova estrena (Codina, Ventura Pons, Mesalles, Espert-Lavelli, 

Pasqual...) ha servit per a demostrar que la gent de teatre prefereix 

Sagarra a l’hora d’estrenar Shakespeare” (Coca 1986b: 144). Així 

ho corrobora també la recopilació que fa Juan Carlos Mas Congost 

(1993: 520-533) de les representacions de les obres de Shakespeare 

a Barcelona entre 1960 i 1992 i l’apèndix de representacions de 

Shakespeare a Catalunya de Buffery (2010: 315-336). 

 

Tanmateix, les traduccions de Shakespeare que va fer Sagarra no 

estan exemptes de crítiques. La primera qüestió és si són més 

shakesperianes o més sagarrianes; dit amb altres paraules: si 



3. MACBETH: L’ORIGINAL ANGLÈS I LES VERSIONS DE SAGARRA 
 
214 

aquestes traduccions s’acosten més a l’estil del bard o a l’estil de 

l’escriptor català. Hi ha opinions ben diverses al respecte. Vidal 

Alcover (1983: 89) veu clarament la diferència entre un text original 

del poeta i una traducció de Shakespeare: “Crec que el Shakespeare 

de Sagarra es manté Shakespeare, i aquest és, justament, el mèrit 

que volia subratllar: Sagarra salta, quan cal, per damunt de la lletra, 

perquè ha copsat l’esperit del gran tràgic i n’és sempre l’amo”. 

Oliva (1986: 39), en canvi, opina totalment el contrari: la 

personalitat poètica de Sagarra era tan forta que l’autor acabava 

imprimint el seu segell a les traduccions.  

 

Aquest estil lingüístic tan marcat de Sagarra ha originat el verb 

sagarrejar. Palau i Fabre sosté que “a finals dels anys cinquanta, 

sotto voce, es malparlava de les traduccions de Sagarra en els 

ambients intel·lectuals catalans” (1962: 37). Coca (1986b: 143) 

afirma que és aleshores quan es comença a utilitzar l’adjectiu 

sagarrejar per parlar de les traduccions shakespearianes de Sagarra: 

“Els adjectius que usa per traduir Shakespeare ‘sagarregen’ massa i 

que alguna solució és, de tan atrevida, contraproduent” (Coca 

1986b: 143). Aquest fet és possible que vagi, almenys en part, lligat 

a l’evolució política i personal del poeta, que va ser criticada 

durament perquè en els últims anys s’havia acostat al règim 

franquista.27 El primer autor que parla del terme sagarrejar en un 

article és Palau i Fabre: 

 

                                                
   27 Sobre la relació de Sagarra amb el franquisme, vegeu 2.1. 
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És evident que, en algun moment, el Shakespeare de Sagarra 

“sagarreja”. [...] Hem usat un adjectiu: sagarrejar. Potser val la 

pena d’aturar-nos una mica a considerar-lo. Què entenem per 

sagarrejar? [...] Entenem que sagarrejar vol dir, per part de 

Sagarra, aquest fer ús i abús ─per això ja hem emprat abans aquest 

mot─ d’unes certes qualitats i d’un cert do que són, precisament, els 

de la plasticitat de la paraula unida a una coneixença molt profunda 

dels recursos retòrics. Sagarra sap que tot ho solucionarà amb 

aquests recursos (que per a ell són infinits) i alguns mots pastosos o 

gruixuts que sempre té a punt en el seu sarró. [...] Quan el seu text 

“sagarreja”, no és pas volgudament, per caprici, sinó perquè és la 

seva naturalesa mateixa i no pot deixar de sortir-li a flor de pell. 

(1973: 68-70) (les cursives són nostres) 

 

A parer de Fulquet (1996a: 240), aquests mots “pastosos i gruixuts” 

són molt eficaços quan els personatges són d’extracció popular, 

com Falstaff o la dida de Romeo i Julieta, però posen en evidència 

la manca de control verbal de Sagarra quan el text li exigeix una 

tonalitat més elevada, pròpia de les tragèdies. Vidal Alcover (1983: 

92) també subratlla que les traduccions de Shakespeare de Sagarra 

que s’aguanten millor dalt d’un escenari són les comèdies, on 

“resolia problemes de rimes en apariats amb una gràcia admirable”, 

més que no pas les tragèdies, que exigien un to més sublim. Això és 

conseqüència, segons Oliva (1986: 39), de la forta personalitat 

lingüística de Sagarra, que no li permet de ser “camaleònic” i 

adaptar-se a algunes tonalitats. Palau i Fabre (1973: 69) creu que el 

perill rau precisament en el fet que Sagarra converteixi les tragèdies 
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en drames:28 l’obra de Sagarra es mou entre el lirisme, la comèdia i 

el drama, però mai en la tragèdia, en què “la paraula tensa i densa” 

forma part de la concepció de l’obra. Les traduccions 

shakespearianes de Sagarra poden, en aquest sentit, patir una 

lleugera pèrdua, especialment en les tragèdies. Examinant un poema 

de l’inici de Nit de Reis, Palau i Fabre s’adona que alguna cosa és 

escamotejada en la versió de Sagarra: 

 

Em sembla que davant d’aquest text ─aquest poema─ Sagarra 

considerà les dificultats que tenia ─que havia de vèncer─, els 

problemes que se li plantejaven, els conceptes i acudint, 

immediatament, als seus recursos habituals, esquivà i trampejà tots 

els esculls amb destresa i habilitat. Però no n’hi havia prou. Aquest 

text exigia, entenem, que ell fes néixer o deixés aparèixer-hi un 

estat d’ànim o d’inspiració equivalent al que havia experimentat 

Shakespeare en escriure’l. [...] Però això exigia més temps, més 

paciència, potser deixar la tasca en suspens per a l’endemà. I 

Sagarra, no ho oblidem, tenia pressa. (Palau i Fabre 1973: 68-69) 
 

En relació amb aquest tema, sobta el fet que a Sagarra les obres que 

més li agradessin de Shakespeare fossin precisament les tragèdies: 

“En els autors genials també podríem dir que tot n’és bo, però hi ha 

coses millors que les altres; a mi, tractant-se de Shakespeare, 

m’agraden més les seves tragèdies que les seves comèdies” (Sagarra 

1987: 428).  

                                                
   28 Entenem drama no amb el sentit d’obra teatral, sinó amb el de “gènere 

dramàtic sovint considerat mixt entre la tragèdia i la comèdia” (DIEC2, accepció 

1.2). 
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Salvador Oliva (1986, 1993b) és un dels autors que ha criticat més 

negativament Sagarra, encara que l’elogia en alguns aspectes; fins i 

tot considera que Sagarra sempre millora les traduccions anteriors, 

exceptuant-ne, potser, les de Josep Carner (Oliva 1986: 39). Un dels 

defectes més constants que Oliva atribueix a les traduccions de 

Sagarra, sobretot en les tragèdies, és la d’utilitzar versos dolents: 

 

Los versos malos aparecen cuando, para conseguir un verso bien 

formado, el traductor elige palabras que no se llevan bien, y en 

consecuencia suenan a falso. Eso puede ocurrir en algunos casos 

cuando el traductor impone su estilo y registros, en vez de dejarse 

llevar de la mano del original. (Oliva 1993b: 210) 

 

Oliva (1993b: 211-213) compara la traducció d’un fragment de 

Coriolà de Gabriel Ferrater i de Sagarra i arriba a la conclusió que 

Sagarra produeix inversions sintàctiques poc naturals, utilitza 

formes “dialectalitzants” que afecten la “dramaticitat” del text, fet 

que pot convertir el llegendari Coriolà en un personatge rural. Oliva 

(1993b: 213) també critica l’ús que Sagarra fa de rebles, com les 

formes verbals idèntiques, que, segons ell “no hacen más que 

reforzar ese tono aldeano con que se expresa”. A més, comenta que 

Sagarra tenia influència de les traduccions franceses, sobretot de les 

de Maurice Maeterlinck i Jules Supervielle (Oliva 1986 i document 

no datat).29  

 

                                                
   29 Per a més informació sobre aquest tema, vegeu el capítol 4. 
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D’altra banda, Oliva també comprova que Sagarra allarga sovint el 

nombre de versos de la traducció respecte de l’original. Per 

exemple, en el fragment de Coriolà que compara, l’original té 12 

versos, els mateixos que la traducció de Ferrater, però la de Sagarra 

en té 16. Xavier Fàbregas (1979: 204), en comparar un fragment 

precisament de la mateixa obra que Oliva (Coriolà), també conclou 

que la traducció de Sagarra és la més extensa (la compara amb les 

de Morera i Galícia i Ferrater). Tot i això, Fàbregas declara que la 

de Sagarra és lingüísticament la millor. Pujol (2006) explica que 

l’allargament en el nombre de versos en les traduccions de 

Shakespeare de Sagarra es deu a qüestions mètriques, ja que 

Sagarra traduïa el pentàmetre iàmbic anglès en decasíl·labs catalans. 

 

Jaumà (1980: 37), que examina la traducció de Macbeth de Sagarra, 

està d’acord amb Oliva que el traductor de vegades afegeix mots al 

text. En canvi, altres vegades, segueix el principi contrari: elimina 

mots que podrien ser redundants (hi ha un esforç de concentració, 

d’estalvi de paraules). La raó que Jaumà argüeix coincideix amb la 

de Pujol (2006): l’emmotllament de Sagarra al vers decasíl·lab no 

rimat (vers blanc). 

 

John Beattie compara les traduccions de Ricard III de José M. 

Valverde, Oliva i Sagarra. Per a Beattie, la traducció de Sagarra no 

transmet amb èxit el text original, per exemple, amb la traducció de 

les metàfores del primer monòleg del text (els altres dos traductors 

tampoc no ho aconsegueixen). Al final de l’article, Beattie tria, 

d’entre les dues versions catalanes (Sagarra i Oliva), la d’Oliva, 
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perquè li sembla més impactant en conjunt. Beattie també es queixa 

que Sagarra no ofereix “ni una sola nota aclaratoria de pie de 

página, lo cual nos parece incongruente en una traducción 

profesional”. I bé: no és aquesta una altra prova que Sagarra traduïa 

amb l’objectiu que l’obra es representés i no pas que es llegís? Els 

únics que podrien, en aquest cas, agrair les notes explicatives serien 

els actors i els directors de les obres, no els espectadors, perquè, tal 

com afirma Salvador Oliva (1993b: 208), les notes a peu de pàgina 

no serveixen sobre l’escenari. 

 

Una altra crítica a les traduccions shakespearianes de Sagarra 

l’aporta Jordi Pujol Cofan en el pròleg a la seva traducció de 

Macbeth (1975), en el qual sosté que la traducció de Sagarra només 

seria apta per a un públic iniciat amb una certa preparació cultural, 

avesat al tracte literari amb la llengua. Segons l’autor, aquest no és 

el cas del poble català. Per exemple, Pujol Cofan, en el fragment 

“the fatal entrance of Duncan / under my battlements” (I.v.38-39), 

tradueix battlements per “torres”, i no per “merlets”, que és 

l’equivalent exacte (emprat per Sagarra), perquè creu que la meitat 

d’espectadors no sabrien què és un merlet (Pujol Cofan 1975: 6).   

 

Pel que fa a la fidelitat de la traducció respecte al text original, per a 

Vilanova (1953) Sagarra tradueix el teatre de Shakespeare sense 

trair la forma ni el sentit del text original, tot conservant-ne 

l’emoció i força poètica. Fàbregas (1979: 188) afirma que les 

traduccions de Shakespeare que va fer Sagarra son “fidelíssimes i 

acurades”. El director de teatre Josep A. Codina hi està d’acord: 
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En Juli Cèsar gairebé asseguraríem, després de confrontar la 

traducció de Sagarra amb el text original i amb altres traduccions, 

que el traductor, impressionat per un text concís, sense esquerdes ni 

divagacions, escrit de mà mestre [sic], s’ha limitat a seguir-lo pas a 

pas i a traduir-lo paraula per paraula, en versos decasíl·labs per a 

tota la part versificada, sense permetre’s, ni una vegada, la més 

mínima llibertat personal. Això fa que la versió catalana sigui 

ensems que un model de fidelitat, una prova de gran intel·ligència i 

sensibilitat. (Codina 1973: 81-82) 

 

En canvi, per a Carbonell (1981: 1261), Sagarra era deficitari quant 

a la interpretació del text original, però excel·lia en la manera de 

reexpressar-lo en català. Segons l’autor, Sagarra no tenia prou 

preparació lingüística en anglès; per això, les seves traduccions 

tenen un grau de fidelitat baix: no assoleixen la fidelitat a la qual va 

arribar en la seva traducció de La Divina Comèdia. La idea de 

manca de coneixement de l’anglès per part de Sagarra també 

l’expressa Salvador Oliva en una nota a peu de pàgina d’un 

document electrònic no datat (p. 3), en què explica que totes les 

traduccions de Sagarra no estan fetes de l’anglès, sinó del francès. 

De totes maneres, una cosa és que Sagarra s’ajudés de les 

traduccions franceses per fer les seves traduccions i una altra que ni 

tan sols es mirés l’original.30 Val a dir que, un temps després, Oliva 

va puntualitzar la seva afirmació dient que, encara que Sagarra es 

                                                
   30 Per a més informació sobre aquest tema, vegeu Palomo Berjaga (2012).  
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basés en les traduccions franceses, segur que tenia alguna edició 

anglesa al costat quan traduïa.31 

 

Vidal Alcover (1983: 87-88) examina la traducció que Sagarra fa 

d’una cançó de Nit de Reis i comprova que el traductor s’allunya 

força de l’original, però està segur que Sagarra ha entès l’original, si 

bé el text presenta unes dificultats que Sagarra ha resolt tirant pel 

dret. D’altra banda, el text planteja un problema de traducció tan 

greu que en algun moment es fa insuperable: “Examinada la 

traducció d’aquesta cançoneta ─un text difícil, d’altra banda, entre 

els difícils de Shakespeare─, rebutjarem, en nom de la fidelitat, de 

l’exactitud, etc., la traducció de Sagarra? De cap de les maneres!” 

(1983: 89). Hauríem de precisar a quin tipus de fidelitat ens referim. 

I és que Sagarra no vol ser només fidel als conceptes, sinó també a 

la forma, deixant ara de banda el debat entre si forma i contingut 

són dos aspectes completament separables. En Shakespeare, de 

vegades la forma és més important que el contingut. Dídac Pujol 

(2009) ho il·lustra amb la traducció d’un fragment de les bruixes de 

Macbeth de Miquel Desclot, en què el traductor ha traduït “nose of 

Turk, and Tartar’s lips” per “peu de turc i piu d’egipci”. Desclot 

podria haver traduït nose per “nas” i lips per “llavis”, però opta per 

una altra traducció per conservar l’al·literació del text.  

 

Per a Isabel Verdaguer (1999: 96), Sagarra buscava la fidelitat als 

conceptes més que no pas als detalls; per això, el traductor no dubta 

a canviar alguns aspectes per fer un text acceptable a la cultura 
                                                
   31 Correspondència privada amb Oliva del 15 de gener de 2011. 
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d’arribada. Caldria examinar, doncs, com la no-fidelitat semàntica 

de la traducció de Sagarra afecta el sentit del text (en comparació 

amb l’original). És un cas com el de Desclot? O realment es 

produeix una distorsió del text original? Respondrem aquestes 

preguntes a l’apartat 3.4: la comparació de la traducció de Sagarra 

amb el text original en anglès.  

 

3.3. El manuscrit, l’edició de bibliòfil i l’edició 

d’Alpha32 
Com hem comentat a l’apartat 2.1, l’any 1936, amb l’esclat de la 

Guerra Civil, molts literats catalans van haver d’emigrar, entre ells 

Josep M. de Sagarra, que fins aleshores s’havia guanyat bé la vida 

escrivint en català. Quan torna de l’exili (1940), el panorama és ben 

diferent: les publicacions en català estan prohibides i Francesc 

Cambó, que havia estat el seu mecenes (La Divina Comèdia), havia 

marxat a Buenos Aires. Segons Lluís Permanyer (1991: 136-137), a 

Sagarra se li va acudir realitzar edicions de bibliòfil perquè es 

tractava d’un nombre d’exemplars reduït que permetia que la tasca 

fos clandestina, i perquè li reportava un bon marge de beneficis. 

Calia, doncs, trobar un nou mecenes. Permanyer (1991: 137) també 

explica que va ser Lau Duran Reynals qui va posar en contacte 

Sagarra amb el seu advocat: Santiago Martí, conegut amb el nom de 

“Martí dels ferros”. Hi ha, però, divergències sobre quin era el nom 

de qui esdevindria el mecenes: 

 
                                                
   32 Aquest apartat es publicarà en forma d’article (ja ha estat acceptat) a la 

revista Estudis Romànics.  
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Si bé és oportú remarcar que Palau i Fabre, al seu article 

“Consideracions sobre el Shakespeare de Josep Maria de Sagarra” 

no identifica el plutòcrata en qüestió, i es limita a dir que “algú [...] 

li adquiria [a Sagarra] aquelles traduccions...”. Sí que ho fan, en 

canvi, Xavier Fàbregas i Jordi Coca, però la seva labor detectivesca 

és contradictòria, ja que el primer identifica el plutòcrata feixista 

amb Miquel Mateu, mentre que el segon l’identifica amb Santiago 

Martí, l’un i l’altre anomenats respectivament “el Mateu dels 

ferros” (Fàbregas) i en “Martí dels ferros” (Coca). (Fulquet 1996a: 

239) 

 

Coca (1986b: 141), Serrahima (2003: 81-82) i Permanyer (1991: 

137) identifiquen el mecenes amb “Martí dels ferros” (Santiago 

Martí), i Fàbregas (1979: 187), amb “Mateu dels ferros” (Miquel 

Mateu). Sagarra explica a les seves Memòries que un dia es va 

trobar a don Damià Mateu al tren (en el moment del relat, Sagarra 

devia estudiar secundària): “Recordo que en el vagó on anava vaig 

parlar per primer cop amb don Damià Mateu, que li deien en 

‘Mateu dels ferros’” (2012: 464). En Miquel Mateu al qual es 

refereix Fàbregas és el fill de Damià Mateu. Si al pare li deien 

“Mateu dels ferros”, és possible que al fill també, però això no 

significa que fos ell qui pagués les traduccions de Shakespeare. Fos 

qui fos el mecenes, el patronatge va començar el 1941 i va finalitzar 

el 1945, ja que “Martí dels ferros”, o “Mateu dels ferros”, va 

rescindir l’acord. Aleshores, Sagarra ho va demanar a Fèlix Millet i 

Maristany, que ho va acceptar.  
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Joan Samsó (1995a: 215) explica que, de la unió de Fèlix Millet i 

Maristany i Josep M. de Sagarra, va sorgir Edicions Calíope, amb 

l’objectiu de publicar les traduccions de Shakespeare. Millet va 

comprar els drets de les traduccions a “Martí dels ferros”, o “Mateu 

dels ferros”, per 150.000 pessetes i va endegar l’editorial, sota la 

qual es publicarien clandestinament els 7 volums de bibliòfil (en 

teoria, n’havien de ser 9), que costaven als compradors 400 pessetes 

al principi i 500 més endavant. Cada volum tenia unes 500 pàgines i 

contenia 4 obres de Shakespeare: 

 
Volum 1: La tempestat. Romeo i Julieta. Nit de reis. Othel·lo. 

Volum 2: Coriolà. Juli Cèsar. Antoni i Cleopatra. Titus Andrònic. 

Volum 3: Al vostre gust. El mercader de Venècia. Molt soroll per no res. 

Macbeth.  

Volum 4: Els dos cavallers de Verona. L’amansiment de l’harpia. Les 

alegres casades de Windsor. A bon fi tot li es camí. 

Volum 5: Pericles. Cimbelí. Un somni de nit de Sant Joan. La comèdia 

dels errors.  

Volum 6: Conte d’hivern. Treball d’amor perdut. Mesura per mesura. 

Timon d’Atenes.  

Volum 7: El rei Joan. El rei Enric IV (primera i segona part). El rei Ricard 

III. 

 

En aquests volums, no surt el nom de l’editorial (Edicions Calíope) 

ni l’any d’impressió, llevat del primer volum, en què hi ha la data 

falsa de 1935. Els anys de publicació reals dels volums varien 

segons els autors (vegeu Pujol 2007: 199, n. 3). Tanmateix, el 

període va des de 1945 fins a 1953, com a màxim. Pel que fa a 

Macbeth, Serrahima (2003: 269) explica que el 30 d’agost de 1945 
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Sagarra havia de rebre el primer volum de les traduccions de 

Shakespeare; el 18 de setembre de 1945, Sagarra li regala un 

exemplar del primer volum; i el 18 de febrer de 1946, Sagarra n’hi 

regala un del segon. Per consegüent, podem suposar que el tercer 

volum, que és el que inclou Macbeth, es va publicar en algun 

moment de 1946 (a la tesi usem la data “1946?” / “1946[?]” sempre 

que parlem d’aquesta edició). La publicació de les traduccions de 

les obres de Shakespeare de Sagarra va quedar inacabada, ja que, 

dels 9 volums previstos, se’n van publicar 7. Samsó explica que 

això va ser degut al fet que Millet preferís que Sagarra es dediqués 

al Poema de Montserrat, i que Sagarra ja havia cobrat a la bestreta 

els dos últims volums.  
 

Més endavant, entre 1958 i 1959, l’Editorial Alpha va publicar 3 

volums amb les obres shakespearianes de Sagarra: 1) Coriolà. Juli 

Cèsar. Antoni i Cleopatra (març de 1958); 2) Romeo i Julieta. 

Otel·lo. Macbeth (abril de 1959); i 3) El mercader de Venècia. La 

tempestat. L’amansiment de l’harpia (desembre de 1959). Samsó 

(1995b) descriu com es va formar aquesta editorial, que va sorgir al 

si de la Fundació Bernat Metge. Abans de la Guerra Civil, 

l’editorial estava especialitzada en textos clàssics grecs i llatins 

(Carles Riba era el director de la secció grega, i Joaquim Balcells, 

de la secció llatina). Després de la mort de Cambó, personatge 

principal de la Fundació, i d’un període de canvis constants a causa 

de la censura de la postguerra, Salvador Millet i Joan B. Solervicens 

van pensar de crear una col·lecció anomenada “Clàssics de tots els 

temps” per encabir-hi algunes obres que només s’havien publicat en 
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edició de bibliòfil: l’Odissea, traduïda per Carles Riba; El paradís 

perdut, traduïda per Josep M. Boix i Selva; i les obres de 

Shakespeare traduïdes per Sagarra.33  

 

Fins fa poc aquests eren els dos textos de Macbeth de què 

disposàvem en què Sagarra podria haver fet modificacions. El 31 de 

gener de 2014 va aparèixer un altre text: el manuscrit. La casa de 

subhastes Soler y Llach posava a la venda el manuscrit de Macbeth, 

més els altres 27 manuscrits de les obres de Shakespeare traduïdes 

per Sagarra i les 7 edicions de bibliòfil, pel preu de 12.500 euros. 

Fins aleshores, aquests documents havien estat en parador 

desconegut; ni tan sols Joan de Sagarra sabia on eren (tampoc ho 

sabien Enric Gallén, Albert Manent o Lluís Permanyer). A la casa 

de subhastes no podien revelar la identitat del venedor. L’única 

informació que van donar va ser que les obres pertanyien a un 

particular que no tenia cap relació amb els Sagarra, però que potser 

l’àvia d’aquest particular havia conegut Josep M. de Sagarra (cal 

remarcar que tot això són especulacions de la responsable de la 

subhasta). Potser eren de la família Millet, ja que Fèlix Millet i 

Maristany va finançar aquestes traduccions, però, segons la seva 

filla Montserrat Millet (després d’haver-ho consultat amb el seu 

germà Xavier), aquestes obres no constaven a la biblioteca 

familiar.34 Sorprenentment, el dia de la subhasta, el lot 146, que 

contenia els 28 manuscrits i les 7 edicions de bibliòfil, no es va 

                                                
   33 Per a una llista de totes les obres publicades en aquesta editorial, vegeu 

Samsó (1995b: 389-390). 

   34 Conversa privada del 17 de desembre de 2011. 
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vendre. No va ser fins al cap d’uns dies que la casa de subhastes va 

informar que el lot havia estat adquirit per la Biblioteca de 

Catalunya a un preu més baix: 11.250 euros. Val a dir que la 

Biblioteca de Catalunya ja disposava dels 7 exemplars en edició de 

bibliòfil, que ara tindrà per duplicat.35 Quant al manuscrit de 

Macbeth, està signat pel mateix Sagarra a l’última pàgina i hi posa 

la data (22 de gener de 1942) (vegeu-ne una fotografia al final de 

2.3.1). És a dir: es tracta d’un text que ha estat desaparegut durant 

més de mig segle. 

 

Com que bona part de la tesi se centra en una anàlisi molt basada en 

el text, és essencial saber quines són les diferències entre aquests 

tres textos. En les comparacions entre el text de Sagarra i els altres 

(text anglès, traduccions franceses, castellanes i catalanes), hem 

tingut en compte les variacions que s’esdevenen entre aquests tres 

textos. A continuació, expliquem, d’una banda, quins són els canvis 

purament gramaticals, que mostren l’evolució del català quant a la 

normativa, i de l’altra, les modificacions d’alguns versos. Com que 

estem parlant de textos que, suposadament, van ser manejats per 

Sagarra, aquests canvis poden traçar una trajectòria textual i 

respondre algunes preguntes com ara quines opcions va descartar 

Sagarra, quins són els versos que més ha retocat i per què, o en 

quines escenes ha dubtat més.  

 

                                                
   35 Fins fa poc els manuscrits encara no constaven en el catàleg d’aquesta 

biblioteca. Ara (3 de desembre de 2015) ja hi consten.  
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Com ja hem explicat a l’apartat de la metodologia (a la introducció), 

el procediment ha estat el següent: hem comparat vers per vers els 

tres textos (el manuscrit, l’edició de bibliòfil i l’edició de l’Editorial 

Alpha). Un cop que hem tingut una llista de diferències, les hem 

classificat en dos grans grups, depenent de si els canvis eren 

gramaticals o lèxics. Per a l’apartat de les qüestions gramaticals, 

hem observat els principals fenòmens, els que més es repeteixen i 

semblen més significatius, i els hem explicat amb exemples. Pel que 

fa a les qüestions lèxiques, el procediment ha estat diferent. Abans 

que res, hem analitzat els versos del text anglès. El text original que 

hem utilitzat és el de l’edició individual anotada Oxford University 

Press (1998), però també hem tingut en compte l’edició Norton 

Shakespeare (2008a), la 2a edició d’Arden (1992) i la 3a edició 

d’Arden (2015). Hem fet servir aquestes edicions perquè són les 

que tenen més prestigi i ofereixen moltes notes a peu de pàgina. 

Després, de tots els exemples recollits,36 hem fet una tria d’alguns 

casos que ens han semblat rellevants, ja sigui perquè mostren 

algunes paraules preferents de Sagarra, ja sigui perquè es veuen 

diferents opcions de versos rimats, entre altres. 

 

 

 

                                                
   36 Hi ha 263 casos d’opcions descartades i diferències lèxiques, d’ordre sintàctic 

i puntuació entre el manuscrit i l’edició de bibliòfil (annex 7); 76 casos de 

diferències lèxiques, d’ordre sintàctic i puntuació entre l’edició de bibliòfil i 

l’edició Alpha (annex 8); i 12 casos de diferències lèxiques entre els tres textos 

(manuscrit, edició de bibliòfil i edició d’Alpha) (annex 9). 
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3.3.1. Qüestions gramaticals 
En aquest apartat, tractem algunes qüestions gramaticals dels tres 

textos que hem analitzat. Evidentment, el manuscrit i l’edició de 

bibliòfil presenten força més elements per comentar que l’edició 

d’Alpha, que està molt més actualitzada quant a la normativa 

fabriana. 

 

3.3.1.1. Qüestions gramaticals que només afecten el 

manuscrit (comparat amb l’edició de bibliòfil) 
Una de les característiques més significatives del manuscrit és que 

Sagarra corregia sovint paraules que ell havia escrit, de manera que 

ratlla opcions més col·loquials com dugues (p. 37) i dongui (p. 143) 

per posar-hi dues i doni. En tots els exemples d’aquest apartat, i dels 

següents, en què parlem d’opcions ratllades del manuscrit, 

reproduïm les opcions amb una ratlla (per exemple: dugues dues).  

 

Al llarg del text, veiem com, en algunes paraules, Sagarra sol dubtar 

entre dues lletres, ja siguin dues consonants, dues vocals o una 

consonant i res: 

 
 
s/ss: 

 
Cassola (p. 105) 

Havia escrit casola, però ho canvia.  

 
 
g/c: 

 
noruegc (p. 9)  

ràfegc (p. 34) 

sagcsegen (p. 65) 

 



3. MACBETH: L’ORIGINAL ANGLÈS I LES VERSIONS DE SAGARRA 
 
230 

 
t/Ø:  

 
I qui són / aquestes tant isardes i pansides 

(p. 12) 

Ha canviat gairebé tots els tant davant 

d’adjectius per tan. 

 
 
t/d: 

 
crueltdat (p. 31) 

ajudt (p. 53) 

fortitutd (p. 132) 

 
 
x/s: 

 
exstranys (p. 58) 

esxcusa (p. 79) 

 
 
b/v: 

 

 
probvat (p. 77) 

 
a/e:  

 

 
aventatge (p. 7) 

A sobre de la primera “e” escriu una “a”: avantatge 

 
 
A més, també separa algunes paraules que havia escrit juntes com 

ara per/què (p. 13), per/tant (p. 14), a/dins (p. 28), a/prop (p. 66) i 

a/punt (p. 135); rectifica apòstrofs: del ús / de l’ús (p. 21), al 

abast / a l’abast (p. 143) i al aguait / a l’aguait (p. 146); i esmena 

“l” geminades: inteligència / intel·ligència (p. 67), tol·lerar / tolerar 

(p. 77) i ilusió / il·lusió (p. 100). 

 
Pel que fa als accents, de vegades modifica algunes paraules que 

havia escrit amb accent i que no en porten: están / estan (p. 8) i 

cúa / cua (p. 11). Tanmateix, sol escriure amb accents alguns 

monosíl·labs: bó (p. 54), tò (p. 75), pès (p. 80), gós (p. 106) i rès (p. 
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159). A més, tendeix a escriure alguns infinitius amb un accent 

circumflex a l’última vocal en comptes de posar-hi la “r” final: anâ 

(anar), venî (venir), enterrâ (enterrar), etc. 

 

Quant a la sintaxi, hi ha una tendència a introduir el complement 

directe mitjançant la preposició “a”: “allí trobarem a Macbeth” (p. 

4), “va obligar als irlandesos” (p. 7) i “i això no espaordí a Macbeth 

ni a Banquo” (p. 7). Hi ha casos, però, en què el manuscrit i l’edició 

de bibliòfil tenen una construcció sense “a” correcta, però és 

l’edició d’Alpha la que introdueix la preposició erròniament:  

 
Manuscrit:  

com el pardal espanta a l’àguila (Sagarra ratlla la “a”, p. 7)  

 

Edició de bibliòfil: 

com el pardal espanta l’àguila (p. 357) 

 

Edició d’Alpha: 

com el pardal espanta a l’àguila (p. 287) 

 

3.3.1.2. Qüestions gramaticals que afecten l’edició de 

bibliòfil (comparada amb l’edició d’Alpha) 
Els aspectes que comentem en aquest apartat són iguals en el 

manuscrit i difereixen respecte de l’edició d’Alpha. Un dels canvis 

més evidents en relació amb l’edició d’Alpha són els accents. Tot i 

que la majoria de paraules ja estan ben accentuades, encara hi 

manquen alguns accents diacrítics: “d’allò que en aquest mon pugui 

pagar-se” (p. 367), “au, ves, que et portin als cirurgians” (p. 357) i 
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“aquesta nit soc vostre convidat” (p. 372). A més, l’accent de la 

tercera persona del singular del verb ser (és) desapareix quan la 

paraula és a l’inici de l’oració i va en majúscula.  

 
Així mateix, hi ha altres verbs que també pateixen alguns canvis. 

Per exemple, els imperatius de la segona persona del singular dels 

verbs venir i obrir es troben amb “a” i no amb “e”: “oh, vina, nit 

espessa” (p. 370) i “obra’t, porta” (p. 420). Una altra diferència 

entre l’edició de bibliòfil i l’edició d’Alpha és la substitució, com a 

mínim en vint ocasions, del verb deure pel verb caldre o la perífrasi 

haver de: “aquestes coses no deuen ser preses en tal forma” 

(bibliòfil: p. 382) / “aquestes coses mai no han d’ésser preses en tal 

forma” (Alpha: p. 311) i “aquí el malalt deuria ser el seu metge” 

(bibliòfil: p. 439) / “aquí, cal que el malalt sigui el seu metge” 

(Alpha: p. 373). 

 

A part dels accents, ortogràficament, es produeixen força esmenes 

de l’edició de bibliòfil a l’edició d’Alpha. Aquestes modificacions 

estan relacionades amb els aspectes següents (donem l’exemple de 

l’edició de bibliòfil): Ø/h: issar (p. 359); s/c: falsiot (p. 372); ss/s: 

cassos (p. 373); t/d: norts (p. 360); b/v: desgabells (p. 446); n/mp: 

conta; u/o: butxí (p. 382); i e/a: recó (p. 372). També hi ha algunes 

paraules que canvien el gènere d’una edició a l’altra: “però ell té la 

costum” (bibliòfil: p. 404) / “ell té, però, el costum” (Alpha: p. 332) 

i “si vós no el ploreu, és bona senyal” (bibliòfil: p. 429) / “si vós no 

el ploreu, és bon senyal” (Alpha: p. 354). A més, hi ha variació 

ortogràfica en algunes paraules (totes les variants estan recollides al 
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Diccionari català-valencià-balear [DCVB]).37 La primera opció és 

de l’edició de bibliòfil i la segona de l’edició d’Alpha: alambic (p. 

276) / alambí (p. 305), niçaga (p. 395) / nissaga (p. 323), garces (p. 

412) / garses (p. 338), besc (p. 427) / vesc (p. 353) i crueldat (p. 

429) / crueltat (p. 355).  

 

En l’àmbit sintàctic, els aspectes que més divergeixen d’una edició 

a l’altra són, bàsicament, tres: 1) els pronoms; 2) la substitució d’el 

que per el qui; i 3) la preposició “a” per introduir complements 

directes, com en el manuscrit. Del primer punt, cal destacar els 

pleonasmes que es produeixen en l’edició de bibliòfil com ara “el 

teu rostre és un llibre, senyor meu, on s’hi poden llegir coses 

estranyes” (bibliòfil: p. 371) / “on es poden llegir coses estranyes” 

(Alpha: p. 300) i “jo me’n penedeixo d’haver-los mort en un accés 

de ràbia” (bibliòfil: p. 389) / “jo em penedeixo d’haver-los mort en 

un accés de ràbi”a (Alpha: p. 318). Pel que fa al punt dos, molts el/s 

que que es refereixen a persona passen a ser el/s qui: “els que 

dormen” (bibliòfil: p. 383) / “els qui dormen” (Alpha: p. 312) i 

                                                
   37 Recordem el que hem explicat a la introducció: encara que el DCVB no 

estava acabat en l’època en què Sagarra va fer les traduccions de Shakespeare (el 

1r volum es va publicar el 1930 i l’últim, el 10è, el 1962), el tenim en compte en 

la nostra recerca perquè recull diferents variants dialectals, ja que, segons Oliva 

(1993b: 211-213), de vegades Sagarra utilitza formes “dialectalitzants”. D’altra 

banda, en l’explicació de les abreviatures amb què són citades les obres que s’han 

utilitzat en la redacció del diccionari, apareixen quatre obres de Sagarra: All i 

salobre (1929), El comte Arnau (1928), Entre l’Equador i els tròpics (1947) i 

Vida privada (1932), per la qual cosa el diccionari ofereix definicions d’alguns 

termes utilitzats per Sagarra.  
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“més val ser el que matem” (bibliòfil: p. 400) / “més val ser el qui 

matem” (Alpha: p. 329). El tercer punt ja l’hem comentat en parlar 

del manuscrit, però és un aspecte que es repeteix en l’edició de 

bibliòfil. A l’edició d’Alpha, encara en trobem algun cas, però la 

majoria han estat rectificats.  

 

3.3.1.3. Qüestions gramaticals que afecten l’edició 

d’Alpha 
El text d’aquesta edició és molt diferent del de l’edició de bibliòfil i 

el manuscrit. Com ja hem esmentat, no se sap exactament quan es 

va publicar el tercer volum de bibliòfil, però la data més antiga seria 

el 1946. Si tenim en compte que l’edició d’Alpha és de 1959, com a 

màxim, poden haver passat tretze anys. Això sí, són uns anys molt 

significatius pel que fa a la cultura catalana que, tot i que encara es 

troba sota la dictadura franquista, té un marge de maniobra més 

ample.  

 

El corrector d’aquesta edició va ser Joan Baptista Solervicens, que 

s’encarregava d’ajustar els textos a la normativa fabriana, sobretot 

respecte a l’ortografia. Així doncs, trobem que la majoria d’aspectes 

gramaticals que hem comentat sobre el manuscrit i l’edició de 

bibliòfil estan esmenats en l’edició d’Alpha. Pel que fa als aspectes 

normatius de la llengua catalana, és una edició de molta qualitat, en 

què la llengua que s’utilitza ja està molt depurada. Tanmateix, 

encara hi podem trobar escadusserament alguna “a” davant de 

complement directe (“el pardal espanta a l’àguila”, p. 287). A més, 

s’utilitza l’expressió no obstant, en comptes de no obstant això (“no 
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obstant, he conegut persones que s’han passejat en somnis”, p. 369); 

de vegades, s’usa per, i no per a, amb funció final, davant de 

sintagmes nominals (“no desemborsi deu mil dòlars per tots els 

nostres usos”, p. 28); i s’hi poden trobar comes entre subjecte i verb 

(“la part de Vostra Altesa, és acceptar els nostres deures”, p. 295).  

 
3.3.2. Diferències lèxiques  
 
3.3.2.1. Diferències lèxiques entre el manuscrit i 

l’edició de bibliòfil 
Les opcions que comentem en aquest apartat sobre l’edició de 

bibliòfil s’han mantingut també a l’edició d’Alpha. Els casos en què 

hi ha divergència entre l’edició de bibliòfil i la d’Alpha es recullen a 

l’apartat següent (3.3.2.2), i els casos en els quals els tres textos 

divergeixen queden recollits a l’apartat 3.3.2.3. 

 

En analitzar el manuscrit de Macbeth, veiem que hi ha dos tipus de 

canvis, que s’han de tractar per separat. En primer lloc, hi ha 

opcions que Sagarra va valorar en algun moment però que després 

va descartar. En la majoria de casos, aquestes opcions són prou 

visibles, perquè Sagarra només les ha marcades amb una ratlla per 

sobre. Altres vegades, però, Sagarra s’ha pres força temps de no 

deixar ni rastre d’alguna paraula o expressió, ja que les ha ratllades 

de tal manera que és impossible fins i tot imaginar què hi devia 

haver escrit. En els exemples que presentem, ratllem el que Sagarra 

també va ratllar, i indiquem entre claudàtors “paraula ratllada 

il·legible” quan la paraula ha estat tan ratllada per Sagarra que 
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resulta il·legible. El text final d’aquests casos és igual que el text de 

l’edició de bibliòfil.  

 

En segon lloc, hi ha solucions que Sagarra dóna com a definitives 

en el manuscrit, però que apareixen canviades a l’edició de bibliòfil. 

No podem afirmar amb seguretat qui va produir aquests canvis d’un 

text a un altre. Edicions Calíope era una editorial clandestina 

formada només per Fèlix Millet i Josep M. de Sagarra, i no sabem si 

disposaven o no de corrector. En cas que n’haguessin tingut un, 

aquest corrector es devia haver encarregat de revisar les qüestions 

purament gramaticals o ortotipogràfiques, però segurament va ser el 

mateix Sagarra qui va decidir modificar alguns dels versos.  

 

A. Opcions descartades 

Abans de comentar els exemples d’aquest apartat, tot basant-nos en 

les ratllades i en les diverses opcions que Sagarra va sospesar, 

esmentem les escenes en què sembla que va tenir més dubtes. El 

que més sobta és que Sagarra vacil·lés en algunes intervencions de 

personatges secundaris com les de Ross, Macduff i Malcolm, però 

tingués força clara la traducció d’altres escenes més famoses i, 

teòricament, més complicades, ja sigui pel sentit, per exemple, 

alguns monòlegs de Macbeth o Lady Macbeth, ja sigui per la forma, 

com ara les escenes de les bruixes (s’hi produeixen modificacions, 

però no tantes com en alguns fragments dels personatges secundaris 

esmentats). D’altra banda, val a dir que no sabem si Sagarra va 

escriure el manuscrit de Macbeth d’una tirada, o si tenia esborranys 

en altres fulls que no s’han conservat. És possible que hagués fet 
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alguns intents de traducció abans d’escriure algunes escenes en el 

manuscrit, però no gaires, perquè tenia molt poc temps per fer les 

traduccions de Shakespeare i això impedia que fes moltes 

provatures. 

  
Acte I 

Escena I i IV: les intervencions de Ross. En la primera, Ross explica al rei 

Duncan què ha passat al camp de batalla. En la quarta, comunica a 

Macbeth com el rei Duncan ha rebut la notícia de la victòria i com ha 

reaccionat.  

Escena VII: sobretot en la primera intervenció, en la qual Macbeth es planteja si 

realment vol matar el rei Duncan, atès que és un home ple de virtuts. 

També els diàlegs que s’estableixen entre Lady Macbeth, tractant de 

convèncer Macbeth que executi el crim, i Macbeth donant excuses per no 

fer-ho (vegeu les fotografies d’aquest monòleg del manuscrit de Sagarra a 

3.4.4.1). 

Acte II 

Escena II: el monòleg de Macbeth després de matar el rei Duncan que comença a 

“On han trucat?”. 

Escena III: les intervencions del final de l’escena de Macbeth, Malcolm i 

Donalbain. Tot just s’ha descobert l’assassinat del rei Duncan. Macbeth 

fingeix dolor i indignació, mentre Malcolm i Donalbain (fills del rei) 

parlen entre ells i decideixen què han de fer.  

Acte III 

Escena I: el diàleg entre Macbeth i els assassins, en el qual Macbeth els intenta 

convèncer que han de matar Banquo.  

Acte IV 

Escena III: algunes intervencions de Malcolm i Macduff en què Malcolm 

s’atribueix una sèrie de vicis que impedirien que fos un bon rei, i Macduff 

intenta fer-li veure que, tot i així, seria un bon rei; si més no, millor que el 

rei que tenen (Macbeth). 
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Acte V 

Escena I: l’última intervenció del metge, que comença a “Vils remors volten”. 

Escena IV: els diàlegs entre Macduff, Malcolm i Siward just abans d’atacar el 

castell de Macbeth.  

Escena V: l’últim monòleg de Macbeth, en el qual s’adona de la trampa que li han 

parat les bruixes amb les seves profecies.  

Escena VII: l’enfrontament entre Macbeth i Macduff (Macduff acaba matant 

Macbeth) i el final de l’obra. 

 

Passem ara a comentar algunes opcions que Sagarra havia valorat 

però que va acabar descartant. El primer exemple afecta tres 

fragments diferents de Macbeth, però en el text final tots tres tenen 

la paraula agre, que, com veurem a continuació, sembla que és una 

de les possibles paraules preferents de Sagarra.38 En el primer 

fragment, Sagarra descarta vil i opta per agre per traduir disloyal: 

“assisted by that most disloyal traitor” (I.ii.52). En el segon 

fragment, el traductor afegeix el mateix adjectiu, agre, a ministres 

(“agres ministres de l’assassinat”), mentre que a l’original no hi ha 

cap adjectiu semblant que acompanyi ministers: “you murd’ring 

ministers” (I.v.47). I, en el tercer fragment, per a la traducció de 

stern’st (“it was the owl that shrieked, the fatal bellman / which 

gives the stern’st good night”, II.ii.3-4), Sagarra hi havia posat 

trista, però ho torna a canviar per agre: “no, és la xibeca, / el fatal 

vigilant que sol donar / la ‘bona nit’ més agre [sic]”.  

 

                                                
   38 Per a més informació sobre la categoria “paraules preferents”, vegeu l’apartat 

1.4.1 i 3.4. 
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A part, hi ha un altre cas en la traducció de Macbeth que no pateix 

cap canvi però en el qual Sagarra també s’ha decidit per agre: “i 

veus que predeien, / amb un terrible accent, agres revoltes / i 

emboiradíssims esdeveniments” (“and prophesying with accents 

terrible / of dire combustion, and confused events”, II.iii.58-59). 

Només hi ha un cas en el manuscrit que és a la inversa. No es tracta 

d’una opció ratllada, però cal tenir-la en compte perquè és un dels 

canvis que es produeixen del manuscrit a l’edició de bibliòfil, i 

també conté l’adjectiu agre. Sagarra tradueix “but cruel are the 

times” (IV.ii.18) per “però, quin temps més agre!” en el manuscrit, 

però a l’edició de bibliòfil canvia agre per de fel: “però, quin temps 

de fel!”.  

 
 
Exemple 1 

  

Manuscrit Edició de bibliòfil 

Acte I, escena II  Acte I, escena II 

Assistit pel més vil agre dels que han  

] trait traïdors39 (p. 9) 

 

 Acompanyat del traïdor més agre 

(p. 358) 

Acte II, escena II  Acte II, escena II 

No, és la xibeca, 

el fatal vigilant que sol donar 

el més sinistre la més trista bona nit  

la “bona nit” més agre (p. 48) 

 

 No, és la xibeca, 

el fatal vigilant que sol donar 

la “bona nit” més agre (p. 380) 

 

Acte IV, escena II  Acte IV, escena II 

                                                
   39 D’ara endavant, fins al final del capítol (i en els apèndixs 7, 8 i 9), marquem 

les diferències entre el textos en cursiva. 
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Però el temps és arrel que ens fa  

] traïdors 

sense que ens coneixem i ens dóna 

entendre que havem de temê 

d’aquelles coses 

Però, quin temps més agre! Som  

] traïdors 

sense conèixe’ns, i sentim parlar 

del que temem (p. 31) 

 

 Però, quin temps de fel! Som  

] traïdors 

sense conèixe’ns, i sentim parlar 

del que temem (p. 370) 

 

 

En el primer gran monòleg de Lady Macbeth (exemple 2), Sagarra 

opta per “espessiu-me la sang” per traduir “make thick my blood” 

(I.v.42), que és la solució que tenen els altres traductors catalans de 

Macbeth precedents a Sagarra: Cebrià Montoliu (1907: 17), Diego 

Ruiz (1908: 27) i Cèsar August Jordana (1928: 23),40 tot i que abans 

hi tenia una altra opció: “la sang torneu-me espessa”, però li devia 

agradar més el verb espessir, que és més directe i té més força; per 

tant, és més adient per a aquesta escena. A més, també trenca 

l’hipèrbaton i per això sona més natural. 

 
 
Exemple 2 

  
 

Manuscrit Edició de bibliòfil 
Acte I, escena V  Acte I, escena V 

Lleveu-me el sexe, 

i, des del cap al dit del peu,  
 Lleveu-me el sexe, 

i, des del cap al dit del peu, 

                                                
   40 Per a una anàlisi de les traduccions d’aquest monòleg de Cebrià Montoliu, 

Diego Ruiz, Cèsar August Jordana, Josep M. de Sagarra, Jordi Pujol Cofan i 

Salvador Oliva, vegeu Fulquet (1996a: 344-296). 
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ompliu-me a vessar fins que vessi  

] de la més espantosa crueltat.  

La sang torneu-me espessa.  

Espessiu-me la sang dintre les venes.  

(p. 31) 

 

ompliu-me de la més espantosa  

] crueltat. 

Espessiu-me la sang dintre les   

] venes. 

(p. 370) 

 
 

Vegem a continuació una opció metafòrica que Sagarra havia 

valorat (exemple 3). El fragment pertany al moment després que 

Macbeth hagi matat el rei Duncan. S’ha presentat davant de Lady 

Macbeth amb les mans plenes de sang i ella li ha dit que no ha de 

témer res, que la sang se n’anirà amb una mica d’aigua. Llavors, ell 

li respon que les “onades múltiples” (en anglès: “the multitudinous 

seas”, II.ii.61) es tornarien roges amb tanta sang: l’aigua no netejarà 

la sang, sinó que la sang embrutarà l’aigua. Macbeth vol dir que és 

tan greu l’acte que ha comès que, encara que es rentés les mans amb 

l’aigua de tots els mars, ell encara se sentiria culpable (res podrà 

canviar el crim que ha comès). L’opció que, en principi, Sagarra 

tenia també recull força aquesta imatge: “la mà [la sang de la mà] 

més aviat / faria de carmí les onades múltiples”; les onades no 

netejarien la sang de la mà de Macbeth, sinó que les mans farien 

que les onades es tornessin de color carmí (vermell). 

 
 
Exemple 3 

  
 

Manuscrit Edició de bibliòfil 
Acte II, escena II  Acte II, escena II 

No! La mà més aviat 

faria de carmí les infinites 
 No! La mà més aviat 

enrogiria les onades múltiples (p. 
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enrogiria les onades múltiples (p. 53) 383) 

 
 

Fixem-nos ara en els fragments de les bruixes. Cal esmentar que el 

llenguatge que utilitzen les bruixes de Macbeth té unes 

característiques ben concretes. Segons Dídac Pujol (2009: 170): 

“Estamos ante un lenguaje aéreo, ágil y muy rápido”. Els versos 

d’aquestes escenes solen ser rimats; les repeticions hi són 

abundants; s’usen un gran nombre de monosíl·labs (especialment a 

la primera escena); i hi apareixen altres figures retòriques com ara 

al·literacions i quiasmes, entre altres (sobre el llenguatge de les 

bruixes de Macbeth, vegeu Pujol 2009). 

 

A la tercera escena del primer acte (exemple 4), veiem que Sagarra 

havia pensat de posar noranta o vuitan (no acaba d’escriure la 

paraula), però, al final, es decanta per un vers que compleix amb un 

dels requisits d’aquesta mena de llenguatge: la repetició (nou). A 

més, el vers rima amb el vers següent: “I a nou voltes nou 

setmanes / més prim que les pantiganes”.  
 

 
Exemple 4 

  
 

Manuscrit Edició de bibliòfil 
Acte I, escena III  Acte I, escena III 

I a noranta vuitan nou 

I a nou voltes nou setmanes 

serà com [paraula ratllada il·legible]  

] pantiganes (p. 11) 

 I a nou voltes nou setmanes 

més prim que les pantiganes (p. 

360) 
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L’escena cinquena del tercer acte està protagonitzada per l’aparició 

d’Hècate (ésser sobrenatural de rang superior al de les bruixes). En 

el fragment que ens ateny, Sagarra modifica el comiat d’Hècate 

abans de la cançó (exemple 5). Primer, dubta si traduir hark per 

“sentiu” o per “silenci”, i després canvia els dos versos finals per 

uns que també rimin amb el primer. Hem subratllat les síl·labes 

finals perquè es vegi més clar: “Silenci [o sentiu], em criden. / Veus 

el meu esperitet / que en un núvol espès m’espera dret” (manuscrit: 

100) i “¿Sentiu el crit agut? / És el meu esperit menut / que 

m’espera en un núvol assegut” (bibliòfil: 414). Així, també evita fer 

el diminutiu d’esperit, que aquí sona una mica forçat.    

 
 
Exemple 5 

  

Manuscrit Edició de bibliòfil 
Acte III, escena V  Acte III, escena V 

Sentiu em criden.  

Silenci, em criden. 

Veus el meu esperitet 

que en un núvol espès m’espera dret 

¿Sentiu el crit agut? 

És el meu esperit menut 

que m’espera en un núvol assegut. 

(p. 100) 

 

 ¿Sentiu el crit agut? 

És el meu esperit menut 

que m’espera en un núvol assegut. 

(p. 414) 

 

Les bruixes apareixen per última vegada en l’escena primera del 

quart acte. Després de les advertències d’Hècate, es proposen 

enganyar Macbeth, ja que és “un mal fill rancuniós i violent”. El 

primer que fan és preparar un conjur; per això, van llançant 
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diferents ingredients en un perol. Quan Macbeth es presenta fent-los 

preguntes, elles li demanen si vol que elles responguin o que ho 

facin altres éssers superiors a elles. Macbeth prefereix la segona 

opció. Per tal que aquests altres esperits apareguin, les bruixes han 

de continuar el seu conjur afegint més ingredients al perol. Les 

alternatives que s’havia plantejat Sagarra per al primer fragment 

que comentem d’aquesta escena (exemple 6) destaquen per les 

al·literacions que s’hi produeixen; en el primer cas, amb els sons 

[ɣ], [ð], [ʎ], [ʒ], [t], [n], [ŋ] i [ɲ]: “Per la sang d’una truja / que ha 

menjat els nous godalls que ha degollat”; i, en el segon cas, [ʒ], [t], 

[r], [ɾ], [n], [ŋ], [ɲ] i [m] de les paraules subratllades: “Tireu la sang 

d’una truja al plat / que ha menjat els nous garrins que ha 

germinat”. El més probable és que Sagarra descartés aquests versos 

perquè no s’adequaven al ritme, ja que els versos de l’original són 

heptasíl·labs i aquests serien hendecasíl·labs.  

 
 
Exemple 6 

Manuscrit 

  
 

Edició de bibliòfil 
Acte IV, escena I  Acte IV, escena I 

Per la sang d’una truja 

que ha menjat els nous godalls que  

] ha degollat 

Tireu la sang d’una truja al plat  

que ha menjat els nous garrins que ha  

] germinat 

que s’ha menjat els nou garrins 

i tot el greix que ha escolat 

la forca d’un assassí (p. 110) 

 

 Tireu la sang d’una truja 

que s’ha menjat els nou garrins 

i tot el greix que ha escolat 

la forca d’un assassí (p. 421) 
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L’últim exemple (7) també és de la mateixa escena. Les bruixes 

donen consells a Macbeth perquè no es deixi atemorir passi el que 

passi, ja que ni l’ha de vèncer cap home nascut de dona, ni s’ha de 

rendir fins que el bosc de Birnam no camini cap al seu castell. Una 

de les bruixes li diu: “Be lion-mettled, proud” (IV.i.106). Al 

principi, Sagarra ho tradueix per “esbraveix-te com un lleó”. 

Podríem pensar que el verb és esbravar-se, però, segons el 

Diccionari general de la llengua catalana (DGLC) de Fabra, 

significa: “perdre un líquid la seva fortalesa, olor, etc. Fig[urat] 

Alleujar l’ànim donant sortida als sentiments que l’oprimien, 

satisfent a pler un desig contingut” (s. v. esbravar-se). Potser el 

sentit figurat sí que escauria a la traducció de “be lion-mettled”, 

però es conjugaria de manera diferent: esbrava’t. Tanmateix, el 

Diccionari Aguiló (DA) recull el verb esbraveir-se com a 

equivalent d’esbravar-se. En aquest cas, sí que el verb esbraveir-se 

conjugat seria esbraveix-te, però el significat d’esbravar-se és el 

mateix que el que hem trobat al DGLC i que, com ja hem dit, no 

trasllada el significat exacte de “be lion-mettled”. A més, segons el 

DGLC, esbraveir vol dir “fer perdre la bravesa. Perdre la bravesa” 

(s. v. esbraveir), significat que no s’adiu amb l’original. 

 

D’altra banda, podria ser que el verb fos esbravir-se (i no esbraveir-

se o esbravar-se), una proposta lèxica de Sagarra basada en verbs 

com el que hem vist abans en el monòleg de Lady Macbeth: 

espessir (“tornar espès”), esbravir (“tornar brau”, per analogia amb 

espessir). De fet, no seria estrany que Sagarra hagués encunyat 
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aquest verb, ja que tenia un gran poder de creació lèxica, com hem 

observat a l’apartat 3.2. De totes maneres, és probable que Sagarra 

descartés aquesta traducció tenint en compte el verb esbraveir i el 

seu significat. Espessir i espesseir són dos formes distintes del 

mateix verb. No seria gaire lògic, doncs, que esbraveir i esbravir 

tinguessin significats oposats. No hem trobat el verb esbravir al 

Diccionari Aguiló (DA), ni al Diccionari català-valencià-balear 

(DCVB), ni al Diccionari etimològic i complementari de la llengua 

catalana (DECat), ni al Diccionari general de la llengua catalana 

(DGLC), ni al Corpus textual informatitzat de la llengua catalana 

(CTILC) de l’Institut d’Estudis Catalans. 

 
 
Exemple 7 

Manuscrit 

  
 

Edició de bibliòfil 
Acte IV, escena I  Acte IV, escena I 

Esbraveix-te Sigues brau, 

com un lleó (p. 112) 
 Sigues brau, 

com un lleó (p. 423) 

 
 

B. Opcions definitives diferents 

Com ja hem comentat, el llenguatge de les bruixes és un dels més 

característics d’aquesta obra. El primer fragment que analitzem en 

aquest apartat pertany a la primera escena del primer acte (exemple 

8). El fet que Macbeth comenci amb una escena d’éssers 

sobrenaturals que parlen amb un llenguatge diferent del de la resta 

de personatges ja anticipa alguns elements de la trama, entre altres, 

la màgia, la confusió, i la natura en consonància amb els fets que es 
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produeixen. Per això, aquesta escena és d’allò més important. 

Vegem què diu l’original: 

 
FIRST WITCH  

Where the place?     

SECOND WITCH              

                              Upon the heath.  

THIRD WITCH  

There to meet with Macbeth.  

 

Actualment, Macbeth i heath no rimen, però és força probable que 

sí que rimessin a l’època de Shakespeare: “Macbeth (MAC) may 

have rhymed at I, 1,7 to ‘heath’” (Scheeder i Younts 2002: 155).41 

En l’opció del manuscrit, la primera que tenia Sagarra, veiem que 

aulet rima amb Macbeth, si Macbeth es pronuncia com a paraula 

aguda. Ara bé, Jaumà (1980: 44) argumenta: “Sembla que Sagarra 

accepta la pronunciació plana que ha esdevingut corrent en català i 

en castellà; i, per analogia, l’aplica també a Macduff, com ho 

podem veure en els versos següents: ‘Macbeth, Macbeth, Malfia’t 

tu de Macduff’”. És a dir: per tal que aquest vers sigui decasíl·lab, 

Macduff ha de ser una paraula plana. Se suposa que ha de ser un 

decasíl·lab perquè els versos entre els quals es troba ho són: 
 

BRUIXA PRIMERA 

Coneix tot el que penses. Fixa’t bé (10 síl·labes) 

en el que et digui, però no li parlis! (10 síl·labes) 

APARICIÓ PRIMERA 

                                                
   41 De moment, no sabem si Crystal (2016, en premsa) esmenta aquest fragment 

ni si argumenta el mateix que Scheeder i Younts (2002: 55). 



3. MACBETH: L’ORIGINAL ANGLÈS I LES VERSIONS DE SAGARRA 
 
248 

Macbeth! Macbeth! Malfia’t tu de Macduff! (10 síl·labes) 

 

En el cas que ens ocupa, els versos són heptasíl·labs, per la qual 

cosa la pronunciació de Macbeth segurament era plana i no aguda: 

 
BRUIXA TERCERA  

Serà a la posta de sol. (7 síl·labes) 

BRUIXA PRIMERA  

¿On ens veurem?   

BRUIXA SEGONA                         

                                                             A l’aulet (4 síl·labes del vers anterior + 3 d’aquest vers = 7 

síl·labes) 

i allí trobarem a Macbeth. (7 síl·labes) 

 

Segons la primera accepció del DGLC, aulet significa “bosquet 

d’alzines joves” (el significat del DA és el mateix), mentre que 

heath vol dir “open uncultivated ground; an extensive tract of waste 

land; a wilderness; now chiefly applied to a bare, more or less flat, 

tract of land, naturally clothed with low herbage and dwarf shrubs, 

esp. with the shrubby plants known as heath, heather or ling” 

(Oxford English Dictionary [OED], s. v. heath 1). Aquesta definició 

s’adiu més amb la traducció de l’edició de bibliòfil, en què se 

substitueix aulet per ermàs, mot que, segons els DGLC, vol dir: 

“erm. Paratge inculte” (s. v. ermàs); i segons el DA: “ermàs → 

hermàs: camp abandonat, camp que es conrea cada tres anys” (s.v. 

ermàs). Suposem, doncs, que Sagarra va fer aquest canvi per rimar 

dos versos (ermàs / nas) i perquè el significat era més proper al de 

l’original. D’altra banda, hi ha un altre canvi que resulta molt 

sagarrià: entre “i allí trobarem a Macbeth” i “i allí Macbeth treurà 
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[sic] el nas”, l’opció més teatral és la segona, perquè és, visualment, 

més atractiva, tot i que Sagarra rebaixa una mica el registre de la 

traducció i això provoca que l’escena no sigui tan seriosa com a 

l’original. 

 
 
Exemple 8 

Manuscrit 

  
 

Edició de bibliòfil 
Acte I, escena I  Acte I, escena I 

BRUIXA PRIMERA  

¿On ens veurem? 

BRUIXA SEGONA. 

                              A l’aulet. 

I allí trobarem a Macbeth. 

[…] 

El bosc crida: avall, avall! (p. 4) 

 BRUIXA PRIMERA 

¿On ens veurem?  

BRUIXA SEGONA   

                              A l’ermàs. 

 I allí Macbeth treurà [sic] el nas. 

[…] 

L’arbrat ens crida: avall, avall! 

(p. 355-356) 

 
 

Pel que fa a l’exemple 9, que correspon a un fragment de la tercera 

escena del primer acte, el canvi que es produeix del manuscrit a 

l’edició de bibliòfil (i que també es conserva en l’edició d’Alpha) fa 

que tant el significat com el ritme siguin més semblants a l’original. 

De fet, el ritme del vers modificat, en l’edició de bibliòfil, és 

exactament igual que el de l’original: x/x/x/x/ (tetràmetre iàmbic). 
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Exemple 9 

Text original 

Acte IV, escena I 

  

Thrice to thine, and thrice to mine, 

/x/x/x/ 

and thrice again, to make up nine 

x/x/x/x/ 

(I.iii.35-36) 

  

Manuscrit 

Acte IV, escena I 
 Edició de bibliòfil 

Acte IV, escena I 

Tres per a tu i tres per a mi,  

/xx/x/xx/ 

i tres cops per nou vegades 

 x//x/x/x 

(p. 12) 

 Tres per a tu i tres per a mi,  

/xx/x/xx/ 

i encara tres, que facin nou.  

x/x/x/x/ 

(p. 360) 

 
 

D’altra banda, observem que hi ha traduccions que resulten més 

metafòriques o literàries en la versió de l’edició de bibliòfil que no 

pas en la versió del manuscrit (exemple 10). En el primer fragment, 

Sagarra ha canviat “coses oblidades” per “records fonedissos”, que 

és una imatge més elaborada, tot i que l’opció del manuscrit era més 

fidel a l’original (“things forgotten”, I.iii.151). En el segon cas, la 

modificació sembla molt encertada, ja que s’estableix un joc entre 

arrelar i collita, de manera que la metàfora queda molt més 

completa que en el text del manuscrit. A l’original també es troba 

aquest joc entre dues paraules del mateix camp semàntic: “There if I 

grow, / the harvest is your own” (I.iii.33-34).  
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Exemple 10 

Manuscrit 

  
 

Edició de bibliòfil 
Acte I, escena III  Acte I, escena III 

Perdoneu-me, que coses oblidades 

van treballant el meu cervell rebel (p. 

22) 

 

 

Si jo vaig endavant,  

és vostra la collita. (p. 25) 

 Perdoneu-me! Records ja  

] fonedissos 

treballaren el meu cervell rebel. 

(p. 366) 

 

Si en vostre cor arrelo 

és vostra la collita. (p. 367) 

 
 

En el prefaci a Romeo i Julieta. Otel·lo. Macbeth, Sagarra afirma: 

 

Quan jo vaig emprendre la meva feina de traduir el teatre de 

Shakespeare, en la qual he matat moltes hores i alguns anys de la 

meva vida, vaig adonar-me ben aviat que la nostra llengua, amb la 

seva gran quantitat d’aguts i de monosil·làbics, amb la seva 

condició de llengua oliosa i generosa d’idioma mal·leable i a mig 
coure, s’adaptava millor que cap altra neollatina, a les tendreses, a 

les ferocitats i a l’exuberància de l’anglès de Shakespeare. (Sagarra, 

1959a: 10) 

 

Ara bé, tot i que és cert que el català té les característiques que 

Sagarra addueix, en una traducció de l’anglès cap al català, és quasi 

inevitable que els versos s’allarguin o el nombre de versos 

augmenti, cosa que passa de vegades en alguns fragments de les 

obres de Shakespeare traduïdes per Sagarra, tal com hem vist en 

l’apartat 3.2.2. És molt probable que Sagarra fos conscient d’aquest 



3. MACBETH: L’ORIGINAL ANGLÈS I LES VERSIONS DE SAGARRA 
 
252 

fet i intentés posar-hi remei quan podia. El fragment que veurem ara 

(exemple 11) té un vers més en el manuscrit (6 versos) que en 

l’edició de bibliòfil (5 versos); l’original anglès té 5 versos. Sagarra 

va modificar el nombre de versos, tot i que la versió del manuscrit 

és més fidel al contingut. 

 
 
Exemple 11 

Text original 

Acte I, escena VI 

no jutty, frieze, 

buttress, nor coign of vantage, but this bird 

hath made his pendant bed and procreant cradle; 

where they must breed and haunt, I have observed 

the air is delicate. (I.vi.6-10) 

Manuscrit  Edició de bibliòfil 

Acte I, escena VI 

No hi ha relleix, 

ni fris, ni ràfec, ni recó avinent, 

a on aquest ocell no hagi penjat 

el niu i el seu bressol procreador.  

Allí on s’estableix i es multiplica  

Als llocs on més vol viure i vol criar 

hi he remarcat un aire delitós. (p. 34) 

 Acte I, escena VI 

No hi ha relleix, 

ni fris, ni ràfec, ni recó [sic]  

] avinent, 

en els quals l’ocellet no hagi  

] penjat 

el seu bressol. En tots els llocs on  

] cria 

hi he remarcat una delícia d’aires. 

(p. 372) 
 

 

El fragment següent (exemple 12) també està relacionat amb 

aquesta qüestió. Al final del primer acte, Macbeth ja està convençut 

que ha d’assassinar el rei Duncan, i exclama: “Away, and mock the 
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time with fairest show, / false face must hide what the false heart 

doth know” (I.vii.82-83). La primera part és una mica confosa en el 

manuscrit, perquè hi ha text ratllat il·legible. En canvi, l’última part 

és ben clara, i podem observar com els versos que Sagarra havia 

triat rimen igual que ho fan els de l’original: mals / fals. Tanmateix, 

potser el nombre de versos influeix en la decisió de Sagarra. 

L’edició de bibliòfil ja té un vers més que l’original, i sembla que la 

versió del manuscrit encara era més llarga.   

 
 
Exemple 12 

Manuscrit 

  
 

Edició de bibliòfil 
Acte I, escena VII  Acte I, escena VII 

Anem; i una gentil [paraula ratllada 

il·legible] de tota la ignorància que 

ens rodeja.  

] un bell aspecte que [paraula 

ratllada il·legible]  

les mirades del món i en faci [sembla 

que l’última paraula és 

“befa”]. 

La cara falsa amagui tots els mals 

que només són sabuts per un cor fals. 

(p. 42) 

 

 Anem; i un bell aspecte que se’n  

] burli 

dels ulls del món; i el que un cor fals  

] coneix, 

que ho dissimuli bé una cara falsa. 

(p. 377) 

 

En l’últim fragment que comentem en aquest apartat (exemple 13), 

Macduff i Malcolm estan parlant de Macbeth, que ja és rei. 

Malcolm diu a Macduff: “you have loved him well, / he hath not 

touched you yet” (IV.iii.13-14). La primera proposta de Sagarra era 
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una mica arriscada, ja que el verb esflorar, segons el DGLC, només 

té el sentit de “desflorar”, paraula que s’associa fàcilment a 

“desvirgar”. És cert que en els textos de Shakespeare solen trobar-se 

molts dobles sentits, sobretot de caire sexual, però en aquesta 

escena no seria gaire lògic. El que Malcolm vol dir no és que 

Macbeth no hagi desvirgat Macduff, sinó que encara no li ha fet cap 

mal (sí que ho ha fet, però no se sabrà fins al final de l’escena). 

Segurament el significat que Sagarra dóna a esflorar és el que 

trobem al DA: “rompre, desfer. Ex.: d’un cop de puny t’esfloraré el 

cap”. Potser Sagarra va decidir canviar esflorar per ofendre, atès 

que aquest significat d’esflorar no estava gaire estès (no es troba en 

aquests diccionaris: DCVB, DECat i DGLC). 

 
 
Exemple 13 

Manuscrit 

  
 

Edició de bibliòfil 
Acte IV, escena III  Acte IV, escena III 

i vós mateix 

l’heu estimat. I no us ha esflorat  

] encara. (p. 125) 

 i vós mateix 

l’heu estimat. I no us ha ofès  

] encara. 

(p. 430) 

 
 

3.3.2.2. Diferències lèxiques entre l’edició de bibliòfil i 

l’edició d’Alpha 
Entre aquestes dues edicions hi ha moltes diferències pel que fa a la 

normativa, com ja hem comentat a l’apartat de qüestions 

gramaticals. Sobre els canvis lèxics, no hi ha un nombre de 
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variacions tan elevat com del manuscrit a l’edició de bibliòfil, però 

és interessant comentar els canvis més rellevants.  

 

El fragment següent (exemple 14) conté una modificació que 

sembla insignificant, però que pot donar un gir al caràcter dels 

personatges. Macbeth explica a Lady Macbeth que els criats de la 

cambra del rei Duncan, mig embriagats, mig adormits, quan s’han 

adonat de la seva presència, han cridat “God bless us”, a la qual 

cosa ell no ha pogut respondre. Els criats han dit això en adonar-se 

de la intenció de Macbeth, ja que han entès que estaven a punt de 

morir. En canvi, en la traducció de l’edició de bibliòfil, els criats 

desitgen que Macbeth sigui beneït (“Que Déu us beneeixi”). Aquest 

fet pot donar una idea equivocada del caràcter dels personatges, ja 

que sembla que els criats siguin tan devots que demanen a Déu que 

beneeixi el seu assassí. Això no obstant, Sagarra (o Joan Baptista 

Solervicens) es devia adonar de l’error, perquè en la traducció 

d’Alpha aquest fragment ja està esmenat. 

 
 
Exemple 14 

Edició de bibliòfil 

  
 

Edició d’Alpha 
Acte II, escena II  Acte II, escena II 

L’un ha cridat: “Que Déu us  

] beneeixi!” (p. 382) 
 L’un ha cridat: “Que Déu ens  

] beneeixi!” (p. 311) 

 
 

En el primer exemple de l’apartat 3.2, parlàvem d’una paraula 

preferent de Sagarra (agre). Ara tenim un cas similar (exemple 15) 

amb l’expressió plantar cara. L’original diu: “I am one, my 
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liege, / whom the vile blows and buffets of the world / hath so 

incensed that I am reckless what I do / to spite the world” (III.i.108-

111). A l’edició de bibliòfil, Sagarra havia optat per “mentre li 

planti cara”, que després va canviar per “sabent que el perjudico”. 

Potser ho va fer per ser més fidel al sentit de l’original, o tal vegada 

perquè es va adonar que ja havia utilitzat aquesta expressió en altres 

escenes, que reproduïm després del fragment que ens ocupa. 

L’últim fragment en el qual podem veure aquesta expressió pertany 

al manuscrit i és una opció que Sagarra va descartar; de totes 

maneres, sembla que a Sagarra li agradava aquesta expressió, o que 

li venia fàcilment al cap. 

 
 
Exemple 15 

Edició de bibliòfil 

  
 

Edició d’Alpha 
Acte III, escena I  Acte III, escena I 

Senyor, jo sóc un home que les  

] guitzes 

i que les bufetades d’aquest món 

han sulfurat a un punt, que tinc prou  

] nervi 

per fer-ho tot, mentre li planti cara. 

(p. 399) 

 Senyor, jo sóc un home que les   

] guitzes 

i que les bufetades d’aquest món 

han sulfurat a un punt, que tinc  

] prou nervi 

per fer-ho tot, sabent que el  

] perjudico. (p. 327) 

 
  

Altres escenes amb l’expressió plantar cara 
 

 
Shakespeare 

As from your graves rise up, and  

] walk  

  
Sagarra 

Sortiu com de les tombes i marxeu 

com espectres que puguin plantar  
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like sprites, to countenance this  

] horror. (II.iii.81-82) 

] cara 

a aquest horror! (Edició d’Alpha: 

316-317) 

 

Ay, and a bold one, that dare look on  

] that 

which might appal the Devil. 

(III.iv.58-59) 

 Sí, i un home valent que planta  

] cara 

al que faria empal·lidir el dimoni! 

(Edició d’Alpha: 335) 

 

Though Birnam Wood be come to  

] Dunsinan, 

and thou opposed, being of no 

] woman born (V.vii.60-61) 

 

 Mal que Birnam 

hagi arribat a Dunsinane, i tu, 

que em plantes cara i tu que  

] em [paraula ratllada 

il·legible] 

no has nascut de dona (Manuscrit: 

171) 

 
   

En el cas següent (exemple 16), primer Sagarra es va decantar per 

“Ai, Verge” per traduir Marry. Aquesta expressió, considerada com 

arcaica en la llengua anglesa, expressa sorpresa o indignació, entre 

altres, o s’empra per donar èmfasi a les paraules que un diu. Sovint, 

és la resposta amb sorpresa o indignació a una pregunta que no 

hauria ni de fer-se (OED, s. v. marry 1). Marry és una variant de 

Mary (la Verge Maria). Sagarra va buscar una expressió que també 

tingués relació amb la mare de Déu. A l’edició d’Alpha, però, 

encara que es perd el nexe amb la religió, va preferir utilitzar una 

expressió catalana més adequada per transmetre, d’una banda, la 

sorpresa, i, de l’altra, la idea que la pregunta que acaben de fer té 

una resposta evident: “No ho sabeu?” 
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Exemple 16 

Edició de bibliòfil 

  
 

Edició d’Alpha 
Acte II, escena III  Acte II, escena III 

Ai, Verge! El nas pintat, la son i els  

] orins. (p. 385) 
 ¿No ho sabeu? El nas pintat, la son 

] i els orins. (p. 314) 

 
 

Un altre canvi de l’edició de bibliòfil a la d’Alpha és la traducció de 

la paraula slave en el fragment següent. Segons l’OED, slave és 

algú que és propietat d’una altra persona (esclau), però també és un 

mot que s’usava en anglès (ara és arcaic) per expressar menyspreu. 

En aquest fragment (exemple 17), el capità explica al rei Duncan les 

proeses de Macbeth en el camp de batalla. És més probable que 

aquí el sentit del mot sigui el segon, perquè en cap altre lloc de 

l’obra es parla d’esclaus i, com que s’estan referint a un enemic, és 

normal que el tractin amb menyspreu. Sagarra (o Joan Baptista 

Solervicens) se’n devia adonar i per això va modificar aquest 

fragment. 

 
 
Exemple 17 

  

Edició de bibliòfil Edició d’Alpha 
Acte I, escena II  Acte I, escena II 

igual que el favorit de la bravesa,  

s’obrí pas fins davant l’esclau. (p. 

357) 

 igual que el favorit de la bravesa,  

s’obrí pas fins davant el miserable. 

(p. 286) 
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D’altra banda, costa trobar l’explicació a alguns canvis de l’edició 

de bibliòfil respecte a l’edició d’Alpha, com ara el del fragment 

següent (exemple 18). El rei Duncan ha fet executar el senyor de 

Cawdor i ordena que aquest títol sigui per a Macbeth, però Macbeth 

encara no sap que qui era senyor de Cawdor és mort; per això, 

respon: “The Thane of Cawdor lives; why do you dress me / in 

borrowed robes?” (I.iii.108-109). La primera proposta de Sagarra és 

més fidel a l’original, ja que aposta per “vestiu” per traduir dress. 

Per què canvia, doncs, la traducció d’aquest verb a l’edició 

d’Alpha? Podríem pensar que és una qüestió de mètrica, però els 

dos versos, el de l’edició de bibliòfil i el de l’edició d’Alpha, són 

decasíl·labs. Una de les hipòtesis és que ho va fer perquè el vers fos 

més sonor. Com podem veure, hi ha una repetició de sons que 

queda reforçada amb el mot veniu en comptes de vestiu: “Però, el 

senyor de Cawdor, viu al món; / per què em veniu amb roba 

manllevada?” Cal recordar que Sagarra era, principalment, un home 

de teatre que estava molt interessat en un llenguatge viu que sonés 

bé. Marià Manent explica en el seu dietari:  

 

19 d’octubre de 1941 

Al matí vaig a passejar amb les nenes. Trobo el poeta Sagarra. Diu 

que està traduint Shakespeare. “Després de la versió del Dant, això 

és un joc de criatures. Procuro fer una traducció pensant en el 

teatre: amb llenguatge viu, que doni bo de llegir i sentir”. (Manent, 

2000: 284 
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Exemple 18 

  

 

Edició de bibliòfil Edició d’Alpha 

Acte I, escena III 

Però, el senyor de Cawdor, viu al  

] mon; 

¿per què em vestiu amb roba  

] manllevada? (p. 364) 

 Acte I, escena III 

Però, el senyor de Cawdor, viu al  

] món; 

¿per què em veniu amb roba  

] manllevada? (p. 292) 

 
 

Un aspecte interessant és que dues de les escenes que presenten més 

canvis entre l’edició de bibliòfil i la d’Alpha coincideixen amb 

escenes que ja havien estat força modificades del manuscrit a 

l’edició de bibliòfil: 1) la primera escena del tercer acte, en què 

Macbeth parla amb els assassins; i 2) la tercera escena del quart 

acte, en la qual Malcolm i Macduff conversen sobre la pàtria o les 

virtuts d’un rei, entre altres.  

 

3.3.2.3. Diferències lèxiques entre els tres textos: 

manuscrit, edició de bibliòfil i edició d’Alpha  
Els casos en què els tres textos presenten divergències són poc 

nombrosos; tot i així, val la pena comentar alguns canvis, sobretot 

perquè ens mostren els fragments on sembla que Sagarra va tenir 

més dubtes o va sospesar més opcions. A diferència d’exemples 

anteriors, és difícil explicar el perquè d’alguns dels canvis, que no 

responen a qüestions mètriques, ja que totes les opcions formen 

decasíl·labs, ni de rima, perquè alguns d’aquests fragments no són 
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rimats. Tampoc són canvis que apropin més la traducció al text 

original. Potser tenen a veure amb el gust personal de Sagarra.  

 

El primer fragment (exemple 19) correspon a la quarta escena del 

primer acte. El rei Duncan dedica tot un seguit d’elogis a Macbeth, 

perquè ha guanyat la batalla. En el manuscrit, veiem que, al 

principi, Sagarra tenia una altra solució per al primer vers. Ara bé, 

el fragment que sembla que li costa o que no l’acaba de convèncer 

és el de “that the proportion both of thanks, and payment, / might 

have been mine” (I.iv.19-20). Abans de l’opció final del manuscrit, 

havia valorat dues possibilitats més. En l’edició de bibliòfil, canvia 

aquest vers una altra vegada, encara que subtilment: “la part de 

pagament i gràcia passa a ser la part de pagament, i gràcies,”. La 

modificació més evident es produeix en l’edició d’Alpha, en què 

canvia “i gràcies” per “l’agraïment”, i “la part de pagament” per “el 

guasardó” (aquest mot no es troba al DGLC, però sí al DA i al 

DCVB com a variant antiga de guardó).  

 
 
Exemple 19 

Manuscrit 

Acte I, escena III 

Tant de bo no tinguessis tant valor, 

Oh, Déu vulgués que no excel·lissis tant, 

que aleshores les gràcies i la paga  

perquè la proporció de paga i gràcies la part de pagament i gràcia 

encar podria ser-me favorable. (p. 24) 
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Edició de bibliòfil 

Oh, Déu vulgués que no excel·lissis tant, 

perquè la part de pagament, i gràcies, 

encar podria ser-me favorable. (p. 367) 

 

Edició d’Alpha 

Oh, Déu volgués que no excel·lissis tant, 

perquè l’agraïment i el guasardó 

podrien ser-me encara favorables. (p. 295) 

 
 

Així mateix, en altres casos podem veure tres solucions en què 

Sagarra havia pensat. El fragment que analitzem a continuació 

(exemple 20) pertany a la tercera escena del quart acte, que, com 

hem comentat anteriorment, és una de les més modificades. També 

hem dit abans que les intervencions de Ross del primer acte tenen 

força ratllades en els manuscrit, cosa que evidencia que Sagarra 

dubtava en la traducció d’aquests fragments. Curiosament, els 

versos que presentem són de Ross, el qual ha anat a buscar Macduff 

per explicar-li que Macbeth ha assassinat la seva dona, els seus fills 

i tots els criats. En el manuscrit, l’adjectiu que acompanya el nom 

so és “lugubre” (“amb el so més lúgubre que mai hàgiu sentit”); 

després, Sagarra el va canviar pel mateix que proposa a l’edició de 

bibliòfil: “aclaparant” (“amb un so com mai no n’heu sentit 

d’aclaparant”); i, a l’edició d’Alpha, l’adjectiu torna a canviar: 

“terrible” (“amb el so més terrible que mai s’hagi sentit”).  
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Exemple 20 

Text original 

  
 

Manuscrit 

Acte IV, escena III  Acte IV, escena III 

Let not your ears despise my tongue  

] forever, 

which shall possess them with the  

] heaviest sound 

that ever yet they heard. (IV.iii.201-

203) 

 Que les vostres orelles no  

] avorreixin 

la meva pobra llengua, 

la qual té de punyir-les amb el un  

] so 

més lúguble que mai hàgiu sentit  

com mai no n’heu sentit  

] d’aclaparant (p. 141) 

 

Edició de bibliòfil 

Acte IV, escena III 

Que les vostres orelles no avorreixin 

la meva pobra llengua, 

la qual ha de punyir-les amb un so 

com mai no n’heu sentit d’aclaparant 

(p. 440) 

 Edició d’Alpha 

Acte IV, escena III 

Que les vostres orelles no  

] avorreixin 

la meva pobra llengua, 

la qual ha de punyir-les amb el so 

més terrible que mai s’hagi sentit. 

(p. 364-365) 

 
 

El fragment següent (exemple 21) és de la tercera escena del tercer 

acte, en què té lloc el monòleg d’Hècate. Sagarra va valorar alguns 

versos que després va descartar. Un d’aquests versos rimava amb 

els anteriors: vaporosa / fosa / misteriosa. A més, observem que el 

text del manuscrit tenia un vers de més, que rimava amb el penúltim 

vers (curosament / tractament). En l’edició d’Alpha, Sagarra 

modifica lleugerament els dos últims versos, especialment, amb el 
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canvi de “l’he de collir” per “la copsaré”, que és d’un registre una 

mica més elevat. 

 
 
Exemple 21 

Text original 

  
 

Manuscrit 

Acte III, escena V  Acte III, escena V 

Upon de corner of the moon 

there hangs a vap’rous drop,  

] profound, 

I’ll catch it ere it come to ground 

(III.v.23-25) 

 Ja de les banyes de la lluna 

penja una gota vaporosa 

que abans no sigui en terra fosa 

profundament misteriosa 

vull recollir-la dins la [paraula 

ratllada il·legible] 

l’he de collir curosament 

i amb utilíssim tractament 

abans no vagi a caure a terra (p. 

100) 

 

Edició de bibliòfil  Edició d’Alpha 

Acte III, escena V  Acte III, escena V 

Ja de les banyes de la lluna 

penja una gota vaporosa 

que, abans no sigui en terra fosa, 

l’he de collir curosament (p. 414) 

 Ja de les banyes de la lluna 

penja una gota vaporosa 

que no serà en la terra fosa: 

la copsaré curosament (p. 340) 

 
 

Per acabar, comentem un fragment de l’última escena de l’obra 

(exemple 22). El text final del manuscrit és igual que el de l’edició 

de bibliòfil, però hi veiem alguna opció ratllada força interessant, 

com ara que Sagarra havia utilitzat “equívoc” en primer lloc i 

després ho va canviar per “dobles sentits”, que és més fidel a 
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l’original: double sense. Fixem-nos ara en el canvi de “jocs de 

mans” (edició de bibliòfil) a “jocs de mots” (edició d’Alpha). Joc de 

mans no surt al DGLC ni al DA, però sí al DCVB: “jocs de mans o 

de passa-passa: exercici de prestidigitació” (s. v. joc I.5), la qual 

cosa tindria sentit en aquesta escena, en què Macbeth comprèn que 

les bruixes l’han enganyat. Tanmateix, aquest engany s’ha produït 

mitjançant les paraules i la manera en què les bruixes han 

pronunciat el discurs; per tant, “jocs de mots” encaixa perfectament 

en aquesta escena: amb les paraules, les bruixes han confós 

Macbeth, i Shakespeare ha confós els espectadors (i lectors).    

 
 
Exemple 22 

Text original 

  
 

Manuscrit 

Acte V, acte VII  Acte V, acte VII 

That palter with us in a double sense, 

that keep the word of promise to our  

] ear 

and break it to our hope. (V.vii.50-

52) 

 que van fent jocs de mans per  

] enganyar-nos que ens 

enganyen  

amb llurs equívocs dobles sentits 

] i que ens mantenen  

] mantenint 

la promesa donada a nostra oïda, 

però la trenquen a nostra  

] esperança! 

la trenquen a les nostres  

] esperances! (p. 171) 

 

Edició de bibliòfil  Edició d’Alpha 

Acte V, acte VII  Acte V, acte VII 

que van fent jocs de mans per   que van fent jocs de mots per  
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] enganyar-nos 

amb llurs dobles sentits mantenint 

la promesa donada a nostra oïda, 

la trenquen a les nostres esperances! 

(p. 458) 

] enganyar-nos 

amb llurs dobles sentits mantenint 

la promesa donada a nostra oïda, 

la trenquen a les nostres  

] esperances! (p. 381) 

 
  

 
3.3.3. Conclusions 
Si ens fixem en les qüestions ortogràfiques, sintàctiques, etc., és 

lògic, tenint en compte les dates dels textos, que el manuscrit (1942) 

sigui el menys acurat normativament, i que el text de l’edició 

d’Alpha (1959) sigui el més reeixit. Cal remarcar, però, la qualitat 

lingüística de l’edició d’Alpha (a càrrec de Joan Baptista 

Solervicens).  Tot i que aquesta edició encara conté algun error 

escadusser quant a la normativa, la majoria d’incorreccions han 

estat esmenades. 

 

Respecte al manuscrit, resulta molt interessant veure les opcions 

que Sagarra havia descartat. En primer lloc, per observar que el 

traductor havia valorat altres solucions que també eren molt 

encertades, com un cas dels que hem comentat corresponent a una 

escena de les bruixes (exemple 6). Les dues opcions es troben 

ratllades, però es pot apreciar la creativitat de Sagarra i l’esforç per 

aconseguir una bona sonoritat: “Per la sang d’una truja / que ha 

menjat els nous godalls que ha degollat” i “Tireu la sang d’una truja 

al plat / que ha menjat els nous garrins que ha germinat”.  
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I en segon lloc, perquè, basant-nos en les ratllades i modificacions, 

podem comprovar quins eren els fragments, aparentment, més 

difícils per a Sagarra. Com hem dit abans, cal remarcar que, abans 

d’escriure en el manuscrit, podria haver fet alguns esborranys en 

altres fulls, però no gaires, perquè Sagarra tenia molt poc temps per 

traduir les obres de Shakespeare. Tenint en compte, també, els 

canvis que es produeixen del manuscrit a l’edició de bibliòfil i de 

l’edició de bibliòfil a l’edició d’Alpha, sembla que Sagarra dubtava 

més en algunes escenes menys significatives pel que fa a la tensió 

dramàtica com ara la conversa que té Macbeth amb els assassins 

(acte III, escena I), les intervencions de Ross (acte I, escena III i 

acte IV, escena III), i, sobretot, l’escena entre Macduff i Malcolm 

(acte IV, escena III), que no pas en fragments més complicats com 

poden ser els grans monòlegs de Macbeth o Lady Macbeth. També 

pot ser que hagués fet provatures de les escenes més famoses en 

fulls a part i per això són les escenes secundàries les que estan més 

ratllades al manuscrit. 

 
 
3.4. Comparació de la traducció de Sagarra amb 

l’original anglès 
En aquest apartat comparem la traducció de Sagarra de Macbeth 

amb el text original anglès. Com ja hem explicat a l’apartat 3.3, per 

a les citacions del text anglès fem servir l’edició individual anotada 

d’Oxford University Press (Shakespeare 1998), però també tenim 

en compte la informació que ofereixen l’edició Norton 

(Shakespeare 2008a), la 2a edició d’Arden (Shakespeare 1992) i la 
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3a edició d’Arden (Shakespeare 2015). Hem triat aquestes edicions 

perquè gaudeixen de gran prestigi i perquè estan profusament 

anotades. Recordem que, en reproduir un fragment, donem l’acte en 

números romans en majúscula; l’escena, en números romans en 

minúscula; i els versos (o línies), en números àrabs, per exemple: 

I.ii.18-19 (acte primer, escena segona, versos 18 i 19).  

 

La traducció de Macbeth de Sagarra que fem servir per a l’anàlisi és 

la de 1959b (Editorial Alpha), perquè va ser l’última en vida del 

traductor. De totes maneres, igual que hem fet als capítols 4, 5 i 6, 

també hem examinat les opcions de l’edició de bibliòfil (1946?) i 

del manuscrit (1942). Tanmateix, només fem referència als canvis 

entre els textos quan són rellevants per al cas comentat; per 

exemple, si l’única diferència és l’accent en una paraula, no la tenim 

en compte. 

 

Quant al text anglès del qual va partir Sagarra per fer la seva 

traducció de Macbeth, Joan de Sagarra va explicar que el seu pare 

solia llegir (i portar amb ell) una edició de les obres de Shakespeare 

en paper bíblia: The Complete Works of William Shakespeare, amb 

una introducció de Barry Cornwall, sense data (1901?). Vegeu-ne 

algunes fotografies:42  

 

                                                
   42 Segons Joan de Sagarra, el seu pare també havia consultat una edició crítica 

de l’Institut Britànic, que devia ser de finals dels anys trenta (conversa privada del 

dia 5 d’octubre de 2011). 
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3.4.1. Justificació de la tria dels fragments 
El primer aspecte que cal remarcar és que no fem una comparació 

vers per vers de tota la traducció de Macbeth de Sagarra amb el text 

anglès, sinó que ens centrem en alguns fragments. A més, aquests 

fragments tampoc no els examinem exhaustivament, ni comentem 

tots i cadascun dels aspectes, sinó que ens centrem en els que ens 

semblen més rellevants per a la tesi (més endavant expliquem quins 

aspectes estudiem i per què).  

 

Per a la tria dels fragments, ens hem basat en tres criteris: les dades 

numèriques (justificació quantitativa), les dades temàtiques 

(justificació qualitativa) i les dades estilístiques / lingüístiques 

(justificació qualitativa). Pel que fa a les dades numèriques, hem 

tingut en compte el nombre d’intervencions d’un personatge 

(number of speeches) i el nombre de versos o línies (number of 

lines):43 

 

 

                                                 
   43 El nombre de línies o versos està extret de Crystal i Crystal (2002 [versió 

electrònica]) i les intervencions dels personatges, de Johnson (2015). Cal 

esmentar que hi ha divergències en la manera en què els autors han comptat el 

nombre de versos o línies i el nombre d’intervencions. En el nombre de línies o 

versos, Crystal i Crystal distingeixen entre les intervencions que fa un sol 

personatge i les intervencions en què hi ha més d’un personatge. Per exemple, es 

donen els versos totals de cada bruixa, però, a més, també els versos que diuen les 

tres bruixes juntes. En canvi, per comptar el nombre d’intervencions, Johnson ha 

tingut en compte el nombre de vegades que un personatge parlava, tant si ho feia 

sol com si no. 
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PERSONATGE NOMBRE DE LÍNIES NOMBRE D’INTERVENCIONS  

Macbeth 715 146 

Lady Macbeth 259 59 

Malcolm 211 40 

Macduff 180 59 

Ross 135 39 

Banquo 113 33 

King 70 18 

Lennox 70 21 

First witch 61 23 

English doctor 48 Johnson no ho especifica. 

Lady Macduff 42 19 

Hecate 39 2 

Captain 36 3 

Porter 33 4 

Seyward 30 11 

Third witch 27 13 

Second witch 26 15 

First murderer 25 21 

Gentlewoman 24 11 

Angus 21 4 

Lord 21 3 

Son (Macduff’s) 20 14 

All witches 19 5 

Second murderer 15 6 

Messenger 14 Johnson no ho especifica. 

Menteith 12 5 

Old Man 11 4 

Caithness 11 3 

Messenger to wife 9 Johnson no ho especifica. 

Third murderer 8 6 

Donalbain 8 3 
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Young Seyward 7 4 

Servant 6 5 

Seyton  5 5 

Third apparition 5 1 

Second apparition 4 2 

Murderer 4 Johnson no ho especifica. 

Murderers 3 Johnson no ho especifica. 

All lords 3 Johnson no ho especifica. 

Lords 3 3 

First apparition 2 1 

Fleance 2 2 

All 2 Johnson no ho especifica. 

Macbeth and Lennox 1 Johnson no ho especifica. 

Soldiers   1 1 

 

Com podem observar, Macbeth té 715 versos o línies, 716 si hi 

afegim el vers que comparteix amb Lennox (II.iii.67). Aquestes 

línies representen el 34 % del total de l’obra (Crystal i Crystal 2005: 

60). El percentatge de línies que pertanyen a Macbeth dins l’obra és 

superior al de Henry a Henry V, Titus a Titus Andronicus o 

Prospero a The Tempest, entre altres (Crystal i Crystal 2005: 60-61). 

Com que Macbeth és el protagonista de Macbeth, òbviament, és el 

personatge del qual analitzem més fragments (els especifiquem més 

endavant).   

 

El segon personatge que té més versos a Macbeth és Lady Macbeth 

(259) (per això analitzem una escena protagonitzada només per 

ella), tot i que es tracta d’un nombre molt inferior al de Macbeth 

(716), perquè la trama de l’obra se centra sobretot en el personatge 

de Macbeth. A més, segons Crystal i Crystal (2005: 145), aquesta és 
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una obra bàsicament masculina: el percentatge de veus femenines a 

Macbeth és del 15,6 % (325 versos o línies), mentre que el de veus 

masculines és un 84,4 % (1.758 versos o línies). 

 

També estudiem escenes en què apareixen dos personatges 

elementals de l’obra: Malcolm (211 versos, 40 intervencions) i 

Macduff (180 versos, 59 intervencions [les mateixes que Lady 

Macbeth]). Malcolm és el fill del rei Duncan i qui finalment 

esdevindrà rei d’Escòcia. D’altra banda, Macduff és qui acaba 

matant Macbeth. És a dir: tots dos són restablidors de l’ordre dins 

de l’obra, com podem comprovar en aquest quadre proposat per 

Oliva (2000: 149): 

 
OBRES JULI CÉSAR MACBETH HAMLET 

Personatge d’ordre Juli Cèsar Duncan Hamlet (pare) 

Rebel o usurpador Brutus i altres 

conspiradors 

Macbeth Claudi 

Figures restauradores  Octavi i Antoni Malcolm i Macduff Hamlet (fill) 

 

Un altre personatge que protagonitza una de les escenes escollides 

és Banquo (113 versos, 33 intervencions), que és un dels 

antagonistes de l’obra. Per què? Quan Macbeth troba les tres 

bruixes, va acompanyat de Banquo. La profecia anuncia que 

Macbeth serà senyor de Glamis, senyor de Cawdor i rei, però seran 

els fills de Banquo els que esdevindran reis després d’ell. Un cop 

tenen aquesta informació, els dos personatges han de triar com 

obraran: Macbeth decideix fer el que calgui per convertir-se en rei; 

en canvi, Banquo es manté fidel al rei Duncan i acata les lleis. 



3. MACBETH: L’ORIGINAL ANGLÈS I LES VERSIONS DE SAGARRA 281 

Macbeth podria haver optat pel mateix camí que Banquo, però fa tot 

el contrari. A més, Banquo també podria haver actuat com Macbeth 

i haver “forçat” els esdeveniments perquè el seu fill Fleance 

esdevingués rei. Per tant, Macbeth i Banquo segueixen camins 

totalment oposats.  

 

Pel que fa a les dades temàtiques, ens basem en Crystal i Crystal 

(2002: 553), segons els quals hi ha quatre cercles de discurs: el 

cercle de les bruixes, el cercle de Macbeth, el cercle de la cort 

escocesa i el cercle de les forces angleses. Aquest és el diagrama 

que els autors proposen (Crystal i Crystal 2002: 553): 

 

 

Atès que en aquest apartat no estudiem tot Macbeth, hem 

seleccionat escenes que pertanyin a aquests quatre cercles, per tal de 
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donar una visió suficientment àmplia dels discursos de l’obra. Com 

podem observar a continuació, hi ha escenes triades que 

corresponen a més d’un dels cercles. Hem posat en cursiva els 

personatges de cada escena segons el cercle de què formen part, per 

exemple, l’escena entre Macbeth i Banquo, ja que Macbeth pertany 

al cercle de Macbeth, i Banquo, al de la cort escocesa.  

 
CERCLE DE LES BRUIXES 

Escena de les bruixes (I.i.1-12) 

Escena de les bruixes (IV.i.10-38) 

CERCLE DE MACBETH 

Monòleg de Macbeth (I.vii.1-28)  
Escena de Macbeth i Banquo (III.i.14-39) 

Escena de Macbeth i el servent (V.iii.11-19) 

Monòleg de Lady Macbeth (I.v.37-53) 

Escena del porter i Macduff (II.iii.1-39) 

CERCLE DE LA CORT ESCOCESA 

Escena de Macbeth i Banquo (III.i.14-39) 

Escena del porter i Macduff (II.iii.1-39) 

Escena de Siward, Malcolm i Ross (V.vii.66-83) 
CERCLE DE LES FORCES ANGLESES 

Escena de Siward, Malcolm i Ross (V.vii.66-83) 

 

El tercer criteri en què ens hem basat a l’hora de triar les escenes ha 

estat estilístic / lingüístic. Hem procurat que els fragments fossin 

variats en aquest aspecte; per això, hem tingut en compte elements 

com la prosa i el vers, els versos rimats i no rimats, el to (informal, 

grandiloqüent, etc.) i també que hi hagués fragments de cada acte. 

Cal subratllar que, per manca de temps, no hem analitzat la 

traducció del llenguatge de la bogeria (per exemple, l’escena del 



3. MACBETH: L’ORIGINAL ANGLÈS I LES VERSIONS DE SAGARRA 283 

fantasma de Banquo [III.iii] o el somnambulisme de Lady Macbeth 

[V.i.]) o la del llenguatge altisonant entre Malcolm i Macduff 

(IV.iii), tot i que hauria estat molt interessant. 

 

Quant a la prosa i el vers, segons Campbell i Quinn (1966: 932), 

Macbeth està escrita un 91,93 % en vers i un 8,07 % en prosa; per 

aquesta raó, només hem triat dues escenes que són en prosa, perquè 

en comparació hi ha moltes més escenes en vers. D’altra banda, el 

percentatge de vers rimat a Macbeth també és bastant reduït: 94 % 

de vers blanc vs. 6 % de vers rimat. Les escenes on la rima és més 

present són les de les bruixes, però també trobem alguns apariats 

finals en altres escenes, com ara aquest, que pertany a Macbeth: 

“Away, and mock the time with fairest show, / false face must hide 

what the false heart doth know” (I.vii.82-83). El quadre següent 

indica si l’escena analitzada és en prosa o en vers, si és rimada o no 

rimada, i a quin acte pertany: 

 
 

ESCENA 
PROSA O 

VERS 
RIMA O 

NO RIMA 
 

ACTE 

Escena de les bruixes 

(I.i.1-12) 

vers rima primer 

Escena de les bruixes 

(IV.10-38) 

vers rima quart 

Monòleg de Macbeth 

(I.vii.1-28) 

vers no rima primer 

Escena de Macbeth i Banquo  

(III.i.14-39) 

vers no rima tercer 

Escena de Macbeth i el servent 

(V.iii.11-19) 

vers no rima cinquè 
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Monòleg de Lady Macbeth   

(I.v.37-53) 

vers no rima primer 

Escena del porter i Macduff 

(II.iii.1-29) 

prosa no rima segon 

Escena de Siward, Malcolm i Ross 

(V.vii.66-83) 

vers no rima cinquè 

 

3.4.2. Procediment  
A l’hora d’analitzar les escenes, donem el text anglès i la traducció 

de Sagarra, i expliquem les divergències principals entre els textos. 

A diferència dels capítols 4, 5 i 6, no examinem totes les categories 

del nostre model, sinó que ens centrem en unes quantes, que han 

estat escollides per diverses raons. Un dels motius per triar algunes 

categories és el grau de divergència respecte de l’original: ens 

interessen les divergències que mostren més allunyament del text 

anglès. Per exemple, aquí no estudiem els casos d’especificació o 

generalització, que es poden haver produït per casualitat. Per contra, 

sí que recollim els casos d’addicions, supressions o canvis totals de 

significat, perquè poden afectar més el sentit del text d’arribada.  

 

Un altre aspecte que ha influït a l’hora de triar les categories ha 

estat el nombre de casos trobats en fer la comparació, i també 

l’observació que Sagarra té tendència a produir certes divergències 

(segurament, cada traductor té tendència a produir unes 

divergències per sobre d’unes altres). Per exemple, i com ja veurem, 

Sagarra sol afegir intensitat a la seva traducció. Així mateix, hem 

tingut en compte els comentaris principals que han fet els crítics 

sobre les traduccions de Shakespeare de Sagarra (vegeu 3.2.2). Per 
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exemple, tant Fulquet (1996a: 242) com Oliva (1986: 39 i 1993b: 

213-214) consideren que Sagarra rebaixa el registre de l’original en 

les seves traduccions. Els exemples comentats pertanyen a les 

categories següents: 

 
  1. Registre 

  2. Intensificació 

  3. Paraula preferent 

  4. Modificació 

  5. Addició (d’informació) 

  6. Supressió (d’informació) 

  7. Canvi total de significat 

  8. Mètrica 

  9. Patrons fònics (rima) 

10. Patrons fònics (al· literació) 

 

Convé destacar que no analitzem totes les divergències d’aquestes 

categories que es produeixen a les escenes, sinó que triem les que 

són més rellevants per al sentit del fragment. De totes maneres, 

encara que ens centrem en les categories que hem donat més amunt, 

de vegades esmentem altres categories que es relacionen amb 

aquestes. També cal indicar que en els capítols 4, 5 i 6 oferim taules 

amb els percentatges de cada categoria perquè hem fet una 

comparació vers per vers i hem dut a terme una anàlisi quantitativa 

exhaustiva (recollida en els apèndixs 1, 2, 3, 4, 5 i 6). En canvi, en 

aquest apartat no presentem taules amb percentatges, perquè 

analitzem alguns fragments (i no pas tota l’obra), i no 

exhaustivament, per la qual cosa no disposem de prou dades per 

donar percentatges. 
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També cal esmentar que, tot i que donem algunes explicacions per 

tal de contextualitzar els fragments analitzats, els tractem més des 

d’un enfocament lingüístic, la qual cosa vol dir que no entrem gaire 

en debats sobre què signifiquen les imatges que Shakespeare utilitza 

o amb quines altres obres literàries i històriques s’hi relacionen, 

entre altres aspectes. Això sí: hi ha fragments que han estat força 

interpretats pels crítics; per això, algunes escenes d’aquest apartat 

consten de més informació contextual que altres, com per exemple, 

l’escena del porter (II.iii.1-39).  

 

D’altra banda, hi ha elements significatius de les escenes que no 

comentem aquí, perquè ens ha semblat més adient tenir-los en 

compte en relació amb les altres traduccions catalanes que estudiem 

(els comentaris es troben a l’apartat 6.3: “Les aportacions de 

Sagarra respecte a les traduccions catalanes precedents”). Així 

mateix, hi ha casos que tampoc incloem perquè ja estan analitzats 

respecte a les traduccions franceses, castellanes o catalanes 

precedents. Per exemple: en el monòleg de Lady Macbeth, Sagarra 

tradueix wait on del vers “you wait on nature’s mischief” (I.v.49) 

per “presideix”. Aquest cas correspon a l’exemple 41 del capítol 4 i 

no tornem a repetir la mateixa informació aquí.  

 

Per acabar, cal esmentar que no donem els exemples de la mateixa 

manera que en els apartats de les influències franceses, castellanes i 

catalanes, en què estan numerats, sagnats i tenen un cos de lletra 

més petit (a més, cada capítol de les influències consta dels 

respectius apèndixs on es recullen tots els casos trobats en fer les 
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comparacions, no només els que estan comentats en un determinat 

capítol). Els exemples que comentem a continuació no es troben 

llistats a cap apèndix i no segueixen el format dels apartats 

esmentats, però, com que a les conclusions parcials d’aquest apartat 

fem referència a alguns exemples, els hem marcat en negreta i els 

hem subratllat perquè el lector els pugui localitzar més fàcilment. A 

més, quan el lector llegeixi les conclusions, si està consultant la tesi 

en format electrònic, podrà clicar a sobre d’un exemple esmentat i 

anirà a parar al lloc exacte en el qual hem comentat aquell cas. Per 

tornar a les conclusions, pot clicar a sobre del símbol de la fletxa 

(↓). Per això, al llarg del text dels apartats 3.4.3, 3.4.4 i 3.4.5, al 

costat d’alguns exemples, veureu el símbol de la fletxa, que només 

s’utilitza per tornar a les conclusions.  

 

3.4.3. El cercle de les bruixes 
 
3.4.3.1. Escena de les bruixes (I.i.1-12) 
 

 
Shakespeare 

  
Sagarra (1959b: 285) 

FIRST WITCH 

When shall we three meet again? 

In thunder, lightning, or in rain? 

SECOND WITCH 

When the hurly-burly’s done, 

When the battle’s lost and won. 

THIRD WITCH 

That will be ere the set of sun. 

FIRST WITCH 

Where the place?  

 BRUIXA PRIMERA 

¿Quan serem les tres plegades 

en pluges, llamps i tronades? 

BRUIXA SEGONA 

Al capdavall del brogit, 

Quan la guerra haurà finit. 

BRUIXA TERCERA 

Serà a la posta de sol. 

BRUIXA PRIMERA 

¿On ens veurem?  
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SECOND WITCH 

                            Upon the heath. 

THIRD WITCH 

There to meet with Macbeth. 

FIRST WITCH 

I come, Graymalkin. 

SECOND WITCH 

Paddock calls. 

THIRD WITCH 

Anon. 

ALL 

Fair is foul, and foul is fair, 

Hover through the fog and the filthy  

] air. 
 

BRUIXA SEGONA 

                            A l’ermàs 

i allí Macbeth treurà [sic] el nas. 

BRUIXA TERCERA 

Ja vinc, Gris-fregall. 

LES TRES 

L’arbrat ens crida: Avall, avall! 

El bell és lleig, el lleig és bell; 

’nem voltant entre boira i  

] desgavell! 

 

Les escenes de les bruixes, o weird sisters, com les anomena 

Macbeth (I.v.7-8) a l’obra, han suscitat diverses teories. Arran de 

l’edició Clarendon (1869), una de les més comentades és que van 

ser afegides a l’obra per Thomas Middleton, especialment les 

escenes III.v i IV.i (Brooke 1998: 57).44 L’escena que analitzem és 

la primera de Macbeth, la qual cosa és rellevant per diverses raons. 

D’una banda, és el primer contacte del lector / públic amb l’obra, 

que ja des del principi es pot formar una idea aproximada de la 

naturalesa de la història. D’altra banda, les bruixes són uns 

personatges sobrenaturals amb uns trets lingüístics molt marcats. 

Això té a veure amb la manera en què Shakespeare caracteritzava 

                                                 
   44 Per a més informació sobre l’autoria de les escenes de les bruixes a Macbeth, 

vegeu Brooke (1998: 57-59), Clark i Mason (2015: 98-103), Muir (1992: XXXII-

XXXV) i Taylor (2014).  
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els seus personatges a través de la parla. Com explica Pujol (2009: 

168-169), el llenguatge de les bruixes és aeri i àgil, perquè són uns 

éssers eteris, que no són d’aquest món i que s’esvaeixen com per art 

de màgia.45 Així, a I.i els versos són curts (la majoria són 

heptasíl·labs), hi ha abundància de monosíl·labs (79 %) i les 

repeticions hi són freqüents.  

 

La primera divergència que trobem en la traducció de Sagarra és de 

REGISTRE. Per a la traducció de “There to meet with Macbeth” 

(I.i.7), Sagarra proposa en el manuscrit “i allí trobarem a Macbeth” 

(1942: 4),46 però a l’edició de bibliòfil i a la de l’Editorial Alpha ho 

canvia per “i allí Macbeth treurà [sic] el nas” (exemple 1)↓, que, 

com dèiem a 3.3.2.1, és una opció més teatral47 i rebaixa una mica 

el registre del text, cosa que provoca que l’escena no sigui tan 

solemne com a l’original.  

 

Pel que fa a la categoria de SUPRESSIÓ, cal remarcar que Sagarra 

altera algunes intervencions de les bruixes. Per exemple, el vers que 

                                                 
   45 A l’escena tercera del primer acte, Banquo pregunta a Macbeth: “The earth 

hath bubbles, as the water has, / and these are of them; wither are they vanished?” 

(I.iii.79-80). I Macbeth respon: “Into the air; and what seemed corporal 

melted / as breath into the wind” (I.iii.81-82). 

   46 Per a més informació sobre el canvi del text del manuscrit al de l’edició de 

bibliòfil (en l’edició de l’Editorial Alpha l’opció és la mateixa), vegeu l’exemple 

8 de l’apartat 3.3.2.1. 

   47 Utilitzem l’adjectiu teatral aplicat a paraules o expressions que poden tenir 

un efecte captivador en els espectadors (definició adaptada del DIEC2 [s. v. 

teatral 2]).  
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acabem d’analitzar (“i allí Macbeth treurà [sic] el nas”) pertany a la 

tercera bruixa en els textos que hem consultat (Shakespeare 1992, 

1998, 2008a i 2015), però Sagarra atribueix aquest vers a la bruixa 

segona. És possible que això no sigui un canvi sagarrià, sinó que 

depengui del text original en què el traductor es va fixar.48 El que sí 

que és una decisió de Sagarra és eliminar la traducció de la paraula 

ere en el vers “That will be ere the set of sun” (I.i.5): “Serà a la 

posta de sol” (exemple 2). Aquí, igual que en altres versos, Sagarra 

prefereix no ser tan acurat pel que fa al significat per tal de cenyir-

se al vers heptasíl·lab.  

 

Fixem-nos ara que per a la traducció de “Paddock calls” (I.i.9) 

Sagarra opta per “L’arbrat ens crida” (exemple 3), la qual cosa 

suposa un CANVI TOTAL DE SIGNIFICAT, ja que el món de les 

bruixes queda desdibuixat. Segons una nota a peu de pàgina de 

l’edició Arden: “Gray-Malkin is a name for a cat and Paddock 

means a toad. Both animals were common witches’ familiars” 

(Shakespeare 2015: 129, nota referent al vers 8). El SW defineix 

familiar de la manera següent: “attendant spirits / personal demons” 

(s. v. familiar 2). En la traducció de Sagarra només tenim un 

d’aquests dos esperits / dimonis, el gat: Graymalkin (Gris-fregall).49 

Un altre exemple d’aquesta categoria és la traducció d’anon (I.i.9) 

per “avall, avall!” (exemple 4). Anon significa “soon, shorty, 

presently, at another time” (SW); “straightway, at once, forthwith, 

                                                 
   48 L’edició que Sagarra solia llegir coincideix amb les altres edicions que hem 

consultat. 

   49 Per al comentari sobre la traducció de Sagarra de Graymalkin, vegeu 6.3.1.1. 
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instantly” (OED 4a), significat que no coincideix amb la traducció 

que ofereix Sagarra. En aquest cas, sembla que la mètrica no 

influeix en la tria de Sagarra, ja que podria haver escrit “ràpid, 

ràpid”, que també està format per un mot de dues síl·labes repetit, 

com “avall, avall”. Una explicació plausible seria que el traductor 

opta per aquest canvi total de significat principalment perquè rimi 

amb “Gris-fregall”, i també per motius d’al·literació. Com hem 

explicat en el marc teòric (apartat 1.4.1), perquè hi hagi divergència 

el traductor o bé no trasllada l’al·literació, o bé ho ha fa, però amb 

sons diferents dels de l’original (pseudodivergència), com és el cas 

que ens ocupa; per això, es tracta d’una divergència de PATRÓ 

FÒNIC (AL·LITERACIÓ). En el quadre següent observem que 

l’original al·litera amb els sons /f/ i /θ/, mentre que Sagarra ho fa 

amb els sons [β], [ʎ] i [ɾ]. 

 
 
Shakespeare 

SECOND WITCH 

Paddock calls. 

THIRD WITCH 

Anon. 

ALL 

Fair is foul, and foul is fair, 

Hover through the fog and the filthy  

] air. 
 

  
Sagarra 

BRUIXA TERCERA 

Ja vinc, Gris-fregall. 

LES TRES 

L’arbrat ens crida: Avall, avall! 

El bell és lleig, el lleig és bell; 

’nem voltant entre boira i  

] desgavell! 

 

 

Pel que fa a la mètrica, el primer que cal remarcar és que n’hi ha de 

diversos tipus, i que la catalana i l’anglesa funcionen de manera 

diferent: 
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Of the four kinds of English metre (accentual metre, accentual-

syllabic metre, syllabic metre and adaptations of quantitative 

metre), the most widely used in poetry written in English, from 

Chaucer to the present, including Shakespeare, Milton, Pope, 

Wordsworth and Yeats, is accentual-syllabic metre [...] In Catalan 

poetry, on the other hand, the most widely used form is syllabic-

accentual metre [...] The different order of the elements “syllabic” 

and “accentual” in the hyphenated compounds is revealing: while in 

accentual-syllabic metre the primary criterion in verse formation is 

stress (syllables being a secondary component), in syllabic-

accentual metre syllables are the determining building blocks of 

verse, and accents are a secondary (yet indispensable) factor. Thus, 

in English accentual-syllabic metre lines may have varying syllabic 

length but the same number of accents. (Pujol 2006: 308-309)  

 

Pujol (2006) continua explicant com s’ha traslladat el pentàmetre de 

Shakespeare al català, i afirma: “One theoretical possibility when 

translating Shakespeare’s pentameter into Catalan would be to use a 

metre equivalent to the original, that is, to use five accents per line. 

This has not been the case: translators have preferred to use 

decasyllables and, to a lesser extent, alexandrines” (2006: 318). 

Sagarra opta per traduir els versos amb el mateix nombre de 

síl·labes que l’original; així, la traducció dels primers versos de la 

traducció de Sagarra està en heptasíl·labs, igual que el text anglès, 

exceptuant-ne el segon, que és octosíl·lab a l’original (però amb 

quatre accents, com la resta). Més endavant, es produeix una 

divergència de MÈTRICA, ja que en anglès hi ha dos versos, que 
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pertanyen a dues bruixes diferents “Paddock calls // Anon” (I.i.9-

10), que sumen en total 5 síl·labes i tenen l’estructura accentual 

/x/x/. En el text de Sagarra això és converteix en un sol vers de 8 

síl·labes amb una estructura de tetràmetre trocaic: “L’arbrat ens 

crida: avall, avall!” (x/x/x/x/) (exemple 5). El vers “Fair is foul, and 

foul is fair” (I.i.11) és heptasíl·làbic en el text original i octosil·làbic 

en la traducció de Sagarra (“El bell és lleig, el lleig és bell”) 

(exemple 6)↓, però tots dos tenen exactament la mateixa estructura 

accentual pel que fa a les síl· labes tòniques (tetràmetre iàmbic): 

[x]/x/x/x/ (la síl·laba entre claudàtors s’aplica només a la traducció 

de Sagarra, ja que és una síl·laba àtona inexistent en el text anglès). 

 

Quant a la categoria de PATRÓ FÒNIC (RIMA), Sagarra segueix la 

rima consonant de l’original en tot el fragment, excepte en un punt 

que ara veurem. Considerem dues possibilitats perquè es produeixi 

una divergència de patró fònic (rima): 1) el text original presenta 

versos rimats i el traductor no rima els versos en la seva traducció; i 

2) al text original els versos no estan rimats, però el traductor els fa 

rimar en la seva traducció. Això és el que passa a l’exemple que ens 

ateny, en tant que Sagarra rima dos versos que a l’original no rimen: 

“I come, Graymalkin. / Paddock calls.” (I.i.8-9) i “Ja vinc, Gris-

fregall. / L’arbrat ens crida: Avall, avall!” (exemple 7)↓. 
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3.4.3.2. Escena de les bruixes (IV.i.10-38) 

 
 
Shakespeare 

  
Sagarra (1959b: 345-346) 

ALL 

Double, double, toil and trouble. 

Fire burn and cauldron bubble. 

SECOND WITCH 

Fillet of a fenny snake 

In the cauldron boil and bake; 

Eye of newt, and toe of frog, 

Wool of bat, and tongue of dog: 

Adder’s fork, and blind-worm’s  

] sting, 

Lizard’s leg, and howlet’s wing: 

For a charm of powerful trouble, 

Like a hell-broth, boil and bubble. 

 

 LES TRES  

Au, treballa, canta i vola; 

canta, foc, i bull, cassola! 

BRUIXA SEGONA 

Pell tendra de serp de riu, 

bull dins l’infernal lleixiu.  

Ull de llangardaix verdós, 

granota, llengua de gos, 

ala de rata pinyada, 

llengua d’escurçó esqueixada, 

fibló de serp sense ulls, 

a dins el brou dóna bulls 

amb una ala de mussol; 

vés bullint dintre el perol, 

per fer la sopa infernal; 

vés bullint, olla fatal! 

ALL 

Double, double, toil and trouble. 

Fire burn and cauldron bubble. 

 LES TRES  

Au, treballa, canta i vola; 

canta, foc, i bull, cassola! 

THIRD WITCH  

Scale of dragon, tooth of wolf, 

Witch’s mummy, maw and gulf 

Of the ravined salt-sea shark; 

Root of hemlock, digged i’th’ dark; 

Liver of blaspheming Jew, 

Gall of goat, and slips of yew 

Slivered in the moon’s eclipse; 

Nose of Turk, and Tartar’s lips; 
 

 BRUIXA TERCERA 

Dent de llop i pell de cuixa 

de dragó; mòmia de bruixa, 

gola de tauró voraç, 

cicuta collida al ras, 

fetge de jueu blasfem, 

fel de boc, teix que trenquem 

durant l’eclipsi de lluna; 

nas de turc i boca bruna 
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Finger of birth-strangled babe 

Ditch-delivered by a drab: 

Make the gruel thick and slab; 

Add thereto a tiger’s chawdron, 

For th’ingredience of our cauldron. 

 
de tàrtar; dit d’un petit 

escanyat en ser parit, 

amb la fossa per tot bres: 

fem-ne un brou greixós i espès, 

i d’un tigre la ventresca 

dintre el brou que tot ho envesca! 

ALL 

Double, double, toil and trouble. 

Fire burn and cauldron bubble. 

SECOND WITCH 

Cool it with a baboon’s blood, 

Then the charm is firm and good. 

 LES TRES  

Au, treballa, canta i vola; 

canta, foc, i bull, cassola! 

BRUIXA SEGONA 

Refredem-ho amb sang de simi 

i l’embruix que no s’aprimi. 
 

 
En aquesta escena les tres bruixes són en una caverna, fent 

encanteris i llançant una sèrie d’ingredients en una caldera. 

L’embruix està determinat per la repetició, que s’aconsegueix 

mitjançant el ritme, la rima i l’al·literació. Encara que les 

repeticions són presents en totes les escenes de les bruixes, i també 

en tota l’obra, potser és aquí on són més evidents. En paraules de 

Russ McDonad: “The repetitions that create the music of Macbeth 

are enchanting, dangerously and thrilling so. Just as Macbeth 

unconsciously takes over the see-saw rhythms of the weird sisters, 

so an audience can scarcely resist the incantatory allure of the 

protagonists’ speech” (McDonald 2006: 50). 

 

Quines divergències produeix Sagarra en la traducció d’aquest 

fragment? Per començar, comentem dos exemples de la categoria de 

SUPRESSIÓ. El primer és la supressió de toe del vers anglès “toe of 

frog” (IV.i.14), que Sagarra tradueix simplement per “granota” 
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(exemple 8)↓.50 I el segon és la supressió de salt-sea al vers “of the 

ravined salt-sea shark” (IV.i.24) (exemple 9), perquè en la traducció 

de Sagarra això no és present enlloc: “gola de tauró voraç”. Per 

contra, també hi trobem casos d’ADDICIÓ, com ara la traducció 

d’“eye of newt” (IV.i.14), en què Sagarra ha afegit el mot verdós: 

“ull de llangardaix verdós” (exemple 10)↓, o la traducció de “scale 

of dragon” (IV.i.22) per “pell de cuixa de dragó” (exemple 11).  

 

Un altre categoria present en aquesta escena és la de CANVI TOTAL 

DE SIGNIFICAT. En els casos següents, el vers de la traducció té poc 

a veure amb el que es diu a l’original: “in the cauldron boil and 

bake” (IV.i.13) / “bull dins l’infernal lleixiu” (exemple 12)↓ i 

“Tartar’s lips” (IV.i.29) / “boca bruna” (exemple 13). Com es pot 

observar, en el vers anglès de l’exemple 12 no es parla ni d’infernal 
                                                 
   50 Salvador Oliva també produeix aquesta supressió, ja que té un vers idèntic al 

de Sagarra: “granota, llengua de gos” (Oliva 2003: 619). A més, tots dos ometen 

la paraula yew del vers “and slips of yew” (IV.i.27) i fan servir una estructura 

similar, encara que el verb canviï: “teix que trenquem” (Sagarra 1959b: 346) i 

“teix que tallem” (Oliva 2003: 619). També igual que Sagarra, Oliva tradueix 

newt per “llangardaix” (la traducció literal seria “tritó”) i afegeix un mot acabat 

en –ós (“raspós”) per fer-lo rimar amb “gos” (Sagarra utilitza “verdós”). Així 

mateix, Oliva i Sagarra tenen altres versos iguals o semblants. Per a la traducció 

de “for a charm of powerful trouble, / like a hell-broth, boil and bubble” (IV.i.18-

19), tots dos usen els adjectius infernal i fatal, si bé no en la mateixa posició: “per 

fer la sopa infernal; / vés bullint, olla fatal!” (Sagarra 1959b: 316) i “tot a dins del 

brou fatal / d’aquest perol infernal” (Oliva 2003: 619). I per a la traducció de 

“root of hemlock, digged i’th’ dark” (IV.i.25) i “gall of goat” (IV.i.27) tenen la 

mateixa opció: “cicuta collida al ras” (Sagarra 1959b: 346 i Oliva 2003: 619) i 

“fel de boc” (Sagarra 1959b: 246 i Oliva 2003: 619).  
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ni molt menys de lleixiu. A l’exemple 13, la traducció de Sagarra 

tampoc no es correspon amb l’original, sobretot en traslladar Tartar 

per “bruna” (la traducció de lips per “boca” podria ser una 

generalització).  

 

Pel que fa a la categoria de MÈTRICA, Sagarra utilitza heptasíl·labs 

en tots els versos, com l’original. L’única diferència que trobem és 

l’augment en el nombre de versos, la qual cosa constitueix una 

divergència. Val a dir que és difícil mantenir el mateix nombre de 

versos que l’original atès que la llengua anglesa té més capacitat de 

compressió (diu més coses amb menys síl· labes). Tal com 

comentàvem a 3.2.2, l’augment del nombre de versos és una de les 

crítiques que Desclot (2002a: 12), Fàbregas (1979: 204) i Oliva 

(1993b: 211-213) fan a les traduccions de Shakespeare de Sagarra. 

A l’exemple següent (exemple 14)↓ veiem que per traduir 8 versos 

del text original (IV.i.12-19), Sagarra en fa servir 12: 

 
  

SECOND WITCH 
  

BRUIXA SEGONA 

   1. Fillet of a fenny snake   1. Pell tendra de serp de riu, 

   2. In the cauldron boil and bake;   2. bull dins l’infernal lleixiu. 

   3. Eye of newt, and toe of frog,   3. Ull de llangardaix verdós, 

   4. Wool of bat, and tongue of dog:   4. granota, llengua de gos, 

   5. Adder’s fork, and blind-worm’s  

] sting, 

  5. ala de rata pinyada, 

  6. Lizard’s leg, and howlet’s wing:   6. llengua d’escurçó  

] esqueixada, 

  7. For a charm of powerful trouble,   7. fibló de serp sense ulls, 

  8. Like a hell-broth, boil and bubble.   8. a dins el brou dóna bulls 
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    9. amb una ala de mussol; 

   10. vés bullint dintre el perol, 

   11. per fer la sopa infernal; 

   12. vés bullint, olla fatal! 

 

Quant al PATRÓ FÒNIC (RIMA), la traducció de Sagarra no presenta 

cap divergència, perquè els versos tenen rima consonant, igual que 

l’original. Pel que fa a la categoria de PATRÓ FÒNIC 

(AL·LITERACIÓ), tant l’original com el text de Sagarra estan farcits 

d’al·literacions. Igual que a l’escena que hem analitzat abans, el 

tipus de divergència que es produeix en la major part del fragment 

és el que anomenem pseudodivergència, ja que Sagarra trasllada 

l’al·literació al català, però no amb els mateixos sons. Segurament, 

no tenia més remei que fer servir uns altres sons; és per això que no 

acaba de ser una divergència, sinó una pseudodivergència. D’altra 

banda, no podem considerar que no hi ha cap divergència, perquè 

no sabem si existeix alguna altra opció de traducció en què les 

al·literacions puguin produir-se amb els mateixos sons que a 

l’original (tot i que aconseguir això és molt difícil).  

 

També cal subratllar que de vegades l’al·literació no es dóna en els 

mateixos punts que a l’original, sinó en altres en què potser a 

l’original no hi ha al·literació, o n’hi ha però no és tan marcada.51 

                                                 
   51 Aquesta tècnica es coneix amb el nom de compensació: “Compensation is a 

technique which involves making up for the loss of a source text effect by 

recreating a similar effect in the target text through means that are specific to the 

target language and / or text […] Newmark (1991: 144) suggests that ‘puns, 

alliteration, rhyme, slang, metaphor, pregnant words — all these can be 
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En el vers “for a charm of powerful trouble, / like a hell-broth, boil 

and bubble” (IV.i.18-19) hi ha cinc sons amb /b/ i sis amb /l/. 

Sagarra proposa: “per fer la sopa infernal; / vés bullint, olla fatal!”, 

fragment que al·litera amb tres sons [f], tres sons [l] i dos sons [ʎ]. 

Les al·literacions es perceben més com més sons iguals es 

repeteixin. Un exemple de compensation in place (afegir una 

al·literació en un punt del text que no al·litera a l’original) és la 

traducció de Sagarra de “Adder’s fork, and blind-worm’s sting” 

(IV.i.16) per “fibló d’una serp sense ulls, / a dins el brou dóna 

bulls” (exemple 15)↓. A l’original no hi ha cap al·literació, mentre 

que a la solució de Sagarra trobem tres sons: [bb], [β] i [β].  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               
compensated, if the game is worth the candle’ […] Hervey and Higgins (1992: 

34-40) distinguish four categories: compensation in kind, where different 

linguistic devices are employed in the target text in order to re-create an effect in 

the source text; compensation in place, where the effect in the target text is at a 

different place from that in the source; compensation by merging, where source 

text features are condensed in the target text; compensation by splitting, where the 

meaning of a source text word has to be expanded into a longer stretch of the 

target text. Hervey and Higgins suggest that these four types of compensation can 

co-occur. It must be noted, however, that the last two would appear to be 

mutually exclusive by definition” (Harvey 1998: 37-38) (les cursives són 

nostres). 
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3.4.4. El cercle de Macbeth 
 
3.4.4.1. Monòleg de Macbeth (I.vii.1-28)  
 

 
Shakespeare 

MACBETH 

If it were done when ’tis done, then ’twere well  

It were done quickly; if the assassination  

Could trammel up the consequence and catch  

With his surcease, success, that but this blow  

Might be the be-all and the end-all—here,  

But here, upon this bank and shoal of time,  

We’d jump the life to come. But in these cases  

We still have judgement here, that we but teach  

Bloody instructions, which being taught, return  

To plague th’inventor. This even-handed justice  

Commends th’ingredience of our poisoned chalice  

To our own lips. He’s here in double trust:  

First, as I am his kinsman and his subject,  

Strong both against the deed; then, as his host  

Who should against his murderer shut the door,  

Not bear the knife myself. Besides, this Duncan  

Hath borne his faculties so meek, hath been  

So clear in his great office, that his virtues  

Will plead like angels, trumpet-tongued against  

The deep damnation of his taking-off;  

And pity, like a naked new-born babe,  

Striding the blast, or Heaven’s cherubim, horsed  

Upon the sightless couriers of the air,  

Shall blow the horrid deed in every eye  

That tears shall drown the wind. I have no spur  

To prick the sides of my intent, but only  
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Vaulting ambition, which o’erleaps itself  

And falls on th’other— 
 

 
 

Sagarra (1959b: 302-303) 

MACBETH 

Si fos fet, quan ja és fet, fóra millor 

fer-ho de pressa. Si l’assassinat 

pogués caçar totes les conseqüències, 

i consumat pogués atrapar l’èxit; 

si el cop fos tot i si ho acabés tot, 

damunt el banc de sorra temporal, 

passaríem per sobre l’altra vida. 

Però en tals casos se’ns judica aquí; 

i si ensenyem amb lletra sanguinària, 

la lletra, de retop, va contra el mestre. 

L’equitativa mà de la justícia 

presenta les barreges d’aquell calze 

que havem emmetzinat, als nostres llavis. 

Ell aquí té una doble garantia: 

jo sóc el seu parent i li sóc súbdit; 

dues raons potents contra aquest crim. 

Després sóc el seu hoste i em caldria 

barrar el pas a qui vulgui assassinar-lo, 

i no dur jo mateix el ganivet. 

I, altrament, aquest Duncan fou tan dolç 

de facultats, i d’esperit tan pur 

en el gran càrrec, que les virtuts seves 

com trompetes angèliques, durien  

damnació damunt d’aquesta mort. 

La pietat com nadaló tot nu, 

muntant el torb, o com un querubí 
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del Cel que va a cavall dels invisibles 

corsers de l’aire, bufaria l’hòrrid 

assassinat endins de cada ull, 

i el vent es negaria amb tantes llàgrimes! 

I no tinc esperó que m’agulloni 

els flancs dels meu intent, fora d’aquesta 

cabriolera ambició, que salta 

sobre ella mateixa, anant a caure 

al damunt d’un destí que no em pertoca. 
 

 

A continuació oferim dues pàgines del manuscrit de Macbeth on es 

troba aquest monòleg: 
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1. Monòleg de Macbeth (I.vii.1-28) (foto 1 de 2). 
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2. Monòleg de Macbeth (I.vii.1-28) (foto 2 de 2). 
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Aquest monòleg es troba al final del primer acte, quan Macbeth està 

sospesant els avantatges i inconvenients de matar el rei Duncan. És 

un dels fragments en què la poderosa imaginació de Macbeth es fa 

més palesa: “Only with the mention of the angels trumpet-tongued 

does the soliloquy begin to slip out of control. Macbeth’s vivid 

imagination is seen in the images of the naked newborn babe, 

heaven’s cherubin, and the tears drowning the wind” (Hussey 1992: 

218). El llenguatge d’aquest fragment és complex, i aquesta 

complexitat és significativa, perquè està relacionada amb els 

problemes de consciència amb què es troba Macbeth. Per aquesta 

raó, el personatge utilitza una sintaxi intricada que sovint sembla 

que se li escapi de les mans (Mangan 1991: 193). 

 
El text shakespearià està escrit en versos blancs decasíl·labs amb 

nombroses al·literacions i metàfores relacionades amb la religió, el 

dret, la pesca i l’equitació (Shakespeare 1998: 117, nota referent als 

versos 1-28). Les al·literacions (per exemple, el so sibilant present 

en els quatre primers versos) i la repetició lèxica, que trobem, per 

exemple, a la primera línia i mitja del monòleg, són crucials aquí, 

perquè, en principi, és un tret representatiu de les bruixes que 

després passa a formar part del llenguatge de Macbeth. No és una 

coincidència que Macbeth pronunciï la seva primera frase a l’obra 

utilitzant els mateixos adjectius que ja han usat les bruixes: 

 
 
BRUIXES  

 
MACBETH  

Fair is foul, and foul is fair (I.i.11) So foul and fair a day I have not seen 

(I.iii.38) 
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El primer exemple d’aquesta escena que examinem pertany a la 

categoria d’INTENSIFICACIÓ. Sagarra tradueix “If the 

assassination / could trammel up the consequence” (I.vii.3-4) per 

“Si l’assassinat / pogués caçar totes les conseqüències (exemple 

16)↓. Fixem-nos que podria haver optat per “pogués caçar les 

conseqüències”, sense el mot totes. En aquest cas, totes serveix com 

a intensificador. Vegem ara l’exemple següent, en què Sagarra 

tradueix “that we but teach / bloody instructions, which being 

taught, return to plague th’inventor” (I.vii.8-10) per “i si ensenyem 

amb lletra sanguinària, / la lletra, de retop, va contra el mestre” 

(exemple 17)↓. Es tracta d’una divergència d’especificació, perquè 

el que fa Sagarra és especificar el pronom which, però com que 

repeteix la mateixa paraula que ha fet servir una mica abans (lletra), 

també constitueix una intensificació. Com hem explicat a 1.4.1.1., 

és el que Renkema anomena “intensificadores estilísticos”: 

 
Los intensificadores estilísticos (C) consisten en figuras del habla. 

La lista presentada aquí no es exhaustiva. Los primeros cuatro 

provocan una intensidad a través de uno u otro tipo de repetición: la 

repetición literal, dos palabras con el mismo significado 

(tautología), dos palabras con uno o más aspectos del mismo 

significado (pleonasmo), y la repetición con refuerzo (clímax). La 

repetición literal no está restringida, de hecho, a los elementos 

léxicos; también se puede realizar con construcciones sintácticas 

como en “¡Cómo lloraba! ¡Y cómo gritaba su madre!”. (Renkema 

2001: pàgina 11 del document [les pàgines no estan numerades]) 
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Encara hi ha una altra intensificació en aquest fragment. Sagarra ha 

traduït “And pity like a naked new-borne babe / [...] / shall blow the 

horrid deed in every eye, / that tears shall drown the wind” 

(I.viii.21-25) per “La pietat com nadaló tot nu, / [...] / bufaria 

l’hòrrid assassinat endins de cada ull, / i el vent es negaria amb 

tantes llàgrimes!” (exemple 18)↓. En la traducció apareix el mot 

intensificador tantes com a determinant de llàgrimes, mentre que a 

l’original només diu tears, i no so many tears. El fenomen contrari 

(pèrdua d’intensificació) el trobem a la traducció de “that his 

virtues / will plead like angels, / trumpet-tongued against / the deep 

damnation of his taking-off” (I.vii.18-20) per “que les virtuts 

seves / com trompetes angèliques, durien / damnació damunt 

d’aquesta mort” (exemple 19)↓. Sagarra omet en la seva traducció 

el mot deep que serveix per intensificar damnation (“damnació”).  

 

El monòleg acaba amb les versos següents: “I have no spur / to 

prick the sides of my intent, but only / vaulting ambition, which 

o’erlaps itself / and falls on th’other” (I.vii.25-28). Segons l’edició 

Arden (Shakespeare 2015: 167, nota referent al vers 28) i l’edició 

d’Oxford University Press (Shakespeare 1998: 119, nota referent al 

vers 28), a l’últim vers se sobreentén que the’other significa 

“the’other side” (l’entrada de Lady Macbeth interromp el monòleg 

de Macbeth). La traducció de Sagarra és “I no tinc esperó que 

m’agulloni / els flancs del meu intent, fora d’aquesta / cabriolera 

ambició, que salta / sobre ella mateixa, anant a caure / damunt d’un 

destí que no em pertoca” (exemple 20). El traductor afegeix un 



3. MACBETH: L’ORIGINAL ANGLÈS I LES VERSIONS DE SAGARRA 308 

fragment que no és a l’original (“damunt d’un destí que no em 

pertoca), per la qual cosa produeix una ADDICIÓ. 

 

Val la pena comentar la traducció peculiar de Sagarra del mot babe 

al vers “like a naked new-born babe” (I.vii.21): “la pietat com 

nadaló tot nu” (exemple 21)↓. Aquesta és l’opció tant en l’edició 

Alpha (1959b) com en la de bibliòfil (1946?), però, en el manuscrit, 

va escriure: “I la pietat com un nadó desnú” (1942: 32). Aquest 

canvi no s’explica per raons mètriques, perquè ambdós versos són 

decasíl·labs (si fem diftong a pietat en la versió del manuscrit). La 

paraula nadaló no l’hem trobada als diccionaris DA, DGLC, DECat 

ni DCVB. En canvi, sí que està recollida al CTILC, tot i que només 

hi ha tres ocurrències. La primera pertany a l’obra El mal caçador 

(1916), que és precisament de Sagarra; les altres dues, a l’Odissea 

(1919) de Carles Riba. Una cerca a Google evidencia que aquesta 

paraula (nadaló) s’ha emprat poc i que s’ha usat en poesia. Per 

exemple: “Comença, / o Nadaló petit, amb ton somriure / a conèixer 

ta mare [...] Comença, amable nadaló, des d’ara” (Paredes i Baulida 

1996: 251) i “I el dolç infant retornaria al si, / el Nadaló qui ja mai 

més serà / tan seu com ara” (Soldevila 1996: 454). Segons el 

DDLC, nadaló significa “nadó”; així doncs, nadaló constitueix una 

tria lèxica de Sagarra, ja que no es produeix cap divergència 

respecte a l’original. En un futur, caldria examinar si Sagarra 

utilitza aquest mot més vegades, tant a les seves traduccions com a 

la seva obra de creació.  
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Pel que fa a la MÈTRICA, tots els versos són decasíl·labs, 

exactament igual que els de l’original. L’única divergència és, tal 

com comentàvem a l’escena de les bruixes (3.4.3.2), l’augment del 

nombre de versos: el monòleg original anglès té 27 versos i mig, 

mentre que la traducció de Sagarra en té 35 (7 versos i mig més)↓.  

 

3.4.4.2. Escena de Macbeth i Banquo (III.i.14-39) 

 
 

Shakespeare 

MACBETH 

Tonight we hold a solemn supper, sir, 

And I’ll request your presence.  

BANQUO  

                                                       Let your  highness 

Command upon me, to the which my duties  

Are with a most indissoluble tie 

Forever knit. 

MACBETH 

Ride you this afternoon?  

BANQUO 

                                           Ay, my good lord. 

MACBETH 

We should have else desired your good advice, 

Which still hath been both grave, and prosperous, 

In this day’s Council—but we’ll take tomorrow.  

Is’t far you ride? 

BANQUO  

As far, my lord, as will fill up the time 

’Twixt this and supper. Go not my horse the better, 

I must become a borrower of the night 
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For a dark hour or twain.  

MACBETH 

                                            Fail not our feast. 

BANQUO 

My lord, I will not.  

MACBETH 

We hear our bloody cousins are bestowed 

In England and in Ireland, not confessing 

Their cruel parricide, filling their hearers  

With strange invention. But of that tomorrow, 

When therewithal we shall have cause of state 

Craving us jointly. Hie you to horse; adieu, 

Till you return at night. Goes Fleance with you? 

BANQUO  

Ay, my good lord: our time does call upon’s. 

MACBETH 

I wish your horses swift, and sure of foot— 

And so I do commend you to their backs. 

Farewell. 
 

 
 

Sagarra (1959b: 323-324) 

MACBETH 

Aquesta nit fem un sopar solemne; 

senyor, sol·licitem vostra presència. 

BANQUO 

La Vostra Altesa em mani, que obeir-la 

és el lligam més fort que tinc amb ella 

MACBETH 

¿Muntareu a cavall aquesta tarda? 

BANQUO 

Sí, bon senyor.  
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MACBETH 

                         Us hauríem demanat, 

en el consell d’avui, les meritíssimes 

opinions, que sempre ens han sigut 

tan útils i assenyades. Mes demà 

ja les recollirem. ¿Anireu lluny? 

BANQUO 

Bastant, senyor, per tal d’omplir el temps fins 

a l’hora de sopar. Si el meu cavall 

no corre molt, hauré de manllevar 

a la nit un parell d’hores de fosca.  

MACBETH 

No manqueu a la festa.  

BANQUO 

                                         M’hi veureu,  

senyor. 
MACBETH 

Noves tenim dels sanguinaris 

cosins nostres: l’un ha cercat refugi 

a la Cort d’Anglaterra i l’altre a Irlanda. 

No confessen l’horrible parricidi, 

però emplenen el cap dels que els escolten 

de falòrnies i fum. D’això, demà 

ja en parlarem, amb els restants negocis 

que interessen l’Estat i que reclamen 

l’atenció de tots. I ara a cavall, 

i adéu, fins a la nit... Senyor, ¿és que Fleance 

us acompanya?   

BANQUO  

                                   Sí, bon senyor meu. 

I tenim el temps just. 

MACBETH 
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Doncs jo us desitjo 

uns cavalls ben segurs i ben lleugers 

i a la llur gropa us encomano. Adéu! 
 

 

En aquesta escena la relació que tenen Banquo i Macbeth ha canviat 

respecte a la que tenien en el primer acte. Aquí Macbeth i Banquo ja 

no són companys i amics, sinó que Macbeth ja és rei i Banquo es 

mostra lleial al nou sobirà. Tot i així, Banquo té sospites que 

Macbeth ha jugat brut per obtenir la corona i Macbeth sap que 

aquest és el pensament de Banquo. Aquest és l’últim contacte que 

tenen els dos personatges, perquè seguidament Macbeth demana a 

uns assassins que matin Banquo i el seu fill Fleance. Més endavant, 

Banquo tornarà a aparèixer en escena, però com un fantasma. Com 

ja hem esmentat a 3.4.1, Banquo és un dels antagonistes de l’obra. 

Recordem que, segons la profecia de les bruixes, Macbeth serà rei, 

però és el fill de Banquo qui succeirà Macbeth. Banquo podria 

haver forçat els esdeveniments (com fa Macbeth) perquè el seu fill 

fos rei al més aviat possible, però venç la temptació: agafa el camí 

contrari al de Macbeth. En paraules de Ribner (1960) referint-se a 

Banquo: 

 

Symbolically he represents one aspect of Macbeth, the side of 

ordinary humanity which Macbeth must destroy within himself 

before he can give his soul entirely to the forces of darkness. This is 

why Macbeth must murder Banquo, and it is why the dead Banquo 

returns to him as a reminder that, as a man, he cannot easily 

extinguish the human force within himself, that the torment of fear, 

the ‘terrible dreams / that shake us nightly’ (III.i.18-19), ‘the 
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scorpions in his minds’ (III.iii.36), will continue until his own 

destruction. Banquo and his ghost are used to illuminate the conflict 

within the mind of Macbeth, the difficulty of any severance of the 

bond which ties man to humanity. (Ribner 1960: 159-160) 

 

Encara que Macbeth sigui rei i, per tant, estigui per sobre de 

Banquo en jerarquia, els dos personatges es dirigeixen l’un a l’altre 

amb molt respecte i empren un llenguatge típic de la cort. Banquo 

està per sota de Macbeth, però és un noble, no un servent o un bufó. 

Pel que fa a la MÈTRICA, tant Macbeth com Banquo parlen en 

decasíl·labs, si bé algunes vegades els versos són compartits. 

George T. Wright (1988: 137) explica que el vers compartit és 

característic de les darreres obres de Shakespeare. El dramaturg 

l’utilitza amb l’objectiu d’augmentar les possibilitats expressives i 

estructurals. Aquests versos també es poden usar per oferir, amb 

intensitat dramàtica, “the contrasting moods of two conversations 

taking place contrapuntally” (Wright 1988: 140). El mateix crític 

(1991: 140-141) posa com a exemple precisament una escena entre 

Macbeth i Banquo: 

 
 

MACBETH                     

[...] that function 

Is smothered in surmise, and nothing is 

But what is not.  

BANQUO                                 

                                   Look how our partner’s rapt. 

MACBETH 

If chance will have me king, why, chance may crown me 
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Without my stir.   

BANQUO                                 

                             New honors come upon him, 

Like our strange garments, cleave not to their mould 

But with the aid of use.  

MACBETH                                              

                                         Come what come may, 

Time and the hour runs through the roughest day. (I.iii.140-47) 
 

 

Cal remarcar que Sagarra no parteix els versos de la mateixa manera 

que l’original: hi ha versos compartits que Sagarra no parteix, i a la 

inversa. Això també pot ser degut a divergències quant a la partició 

de línies entre les diferents edicions angleses, ja que de vegades els 

editors han de decidir amb quina meitat de vers, la precedent o la 

posterior, han d’alinear una altra meitat de vers (Wright 1988: 103). 

Potser el text original anglès en què Sagarra es basava per traduir 

tenia una alineació diferent de les edicions que utilitzem. Això no 

obstant, també és possible que, encara que l’alineació fos la 

mateixa, Sagarra fes servir l’estratègia de la compensació, tal com 

comentàvem a l’exemple 15 d’aquest apartat en relació amb les 

al·literacions. A continuació oferim un cas (exemple 22)↓ en què a 

l’original hi ha un vers compartit entre Macbeth i Banquo que no és 

traslladat així en la traducció. En canvi, en el cas següent (exemple 

23)↓, Sagarra parteix en la traducció un vers que a l’original no és 

compartit.  
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Exemple 22 

Shakespeare  

MACBETH 

Tonight we hold a solemn supper, sir, 

And I’ll request your presence.   

BANQUO  

                                                      Let your highness 

Command upon me, to the which my duties 

Are with a most indissoluble tie 

Forever knit (III.i.14-18) 
 

 
Sagarra 
MACBETH 

Aquesta nit fem un sopar solemne; 

senyor, sol·licitem vostra presència. 

BANQUO 

La Vostra Altesa em mani, que obeir-la 

és el lligam més fort que tinc amb ella. (p. 323)  
 

 
 

Exemple 23 

Shakespeare 
MACBETH 

Till you return at night. Goes Fleance with you? 

BANQUO  

Ay, my good lord: our time does call upon’s. 

MACBETH 

I wish your horses swift, and sure of foot (III.i.35-37) 
 

 
Sagarra 
MACBETH 

i adéu, fins a la nit... Senyor, ¿és que Fleance 
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us acompanya?    

BANQUO  

                           Sí, bon senyor meu. 

I tenim el temps just. 

MACBETH 

Doncs jo us desitjo 

uns cavalls ben segurs i ben lleugers (p. 324) 
 

 

En l’exemple següent observem una PARAULA PREFERENT de 

Sagarra. Abans de continuar, però, cal remarcar que totes les 

paraules incloses en aquesta categoria són “hipotètiques” paraules 

preferents, perquè, malgrat que aquestes paraules sí que s’han 

estudiat en tot Macbeth, caldria tenir en compte la seva ocurrència 

en les altres traduccions de Shakespeare de Sagarra, altres 

traduccions de Sagarra no shakespearianes (traduccions d’obres de 

Molière, Dante, etc.) i, fins i tot, en la seva obra original. Tots tenim 

unes paraules i unes expressions favorites que usem més 

freqüentment que d’altres. Seria interessant arribar a confeccionar 

una llista de paraules i expressions característiques de Sagarra. Val 

a dir que hem iniciat aquesta recerca i que hem analitzat tot 

Macbeth i hem començat a fer l’anàlisi de dues altres grans 

tragèdies: Otel·lo i Antoni i Cleopatra.52 La traducció de Sagarra de 

“Let your highness / command upon me, to the which my 

duties / are with a most indissoluble tie / forever knit” (III.i.15-18) 

                                                 
   52 Harold Bloom (1998: 732) afirma que les grans tragèdies de Shakespeare són 

cinc: Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth i Antony and Cleopatra. Cal tenir en 

compte que Sagarra no va traduir ni Hamlet ni King Lear. Malauradament, per 

manca de temps, deixem aquesta recerca per al futur. 
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és “La Vostra Altesa em mani, que obeir-la / és el lligam més fort 

que tinc amb ella” (exemple 24)↓. Tant el nom (lligam) com el verb 

(lligar o lligar-se) són “hipotètiques” paraules preferents de 

Sagarra. En aquest cas, lligam és la traducció literal de tie i no es 

produeix cap divergència. Deixem de banda ara tots els casos en 

què Sagarra ha usat lligam o lligar / lligar-se per traduir literalment 

tie (com a nom o verb), bind i bound, i fixem-nos en els exemples 

en què Sagarra utilitza aquests mots en la seva traducció quan, de 

fet, podria haver proposat altres solucions. A Macbeth, hi ha 4 

casos; a Antoni i Cleopatra, 11; i a Otel·lo, 7: 

 
Macbeth 

 

1) 

It is concluded (I.iii.141) 

Tracte lligat (p. 328) 

 

2) 

Why in that rawness left you wife, and child— / those precious motives, those 

strong knots of love / without leave-taking? (IV.iii.26-28) 

¿Per què heu deixat la dona i els infants / tan bruscament, sense acomiadar-

vos / d’aquests motius de preu, d’aquests lligams / fortíssims de l’amor? (p. 

357) 

 

3) 

Let’s not consort with them— / to show an unfelt sorrow is an office / which the 

false man does easy (II.iii.137-139) 

No ens hi lliguem, amb ells, que li és molt fàcil / al fals fer veure penes que no 

sent (p. 319) 
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4)  

God’s benison go with you, and with those / that would make good of bad, and 

friends of foes (II.iv.40-41) 

Que Déu sigui amb vosaltres, i amb els homes / que treuen bé del mal i, amb 

l’amistat, / lliguen aquells que l’odi ha separat (p. 322) 

 

Antoni i Cleopatra53 

 

1) 

Yet, if I knew / what hoop should hold us staunch, from edge to edge / o’th’world 

I would pursue it. (II.ii.119-121) 

I, no obstant, si jo / conegués un lligam per ajuntar-nos, / de cap a cap del món el 

cercaria (p. 259) 

 

2) 

To make you brothers, and to knit your hearts / with an unslipping knot, take 

Antony / Octavia to his wife (II.ii.132-134) 

fer-vos germans, / i lligar vostres cors, d’una manera / que no s’escorri el nus, 

doneu a Antoni, / com a muller, vostra germana Octàvia (p. 259) 

 

3) 

Then is Caesar and he forever knit together. (II.vi.114) 

Aleshores, Cèsar i ell s’han lligat per sempre. (p. 274) 

 

4) 

As / I said before, that which is the strength of their / amity shall prove the 

immediate author of their /variance. (II.vi.126-128) 

                                                 
   53 Per a les citacions de The Tragedy Antony and Cleopatra (Shakespeare 

2008c) i Othello, the Moor of Venice (Shakespeare 2008b) fem servir les edicions 

individuals anotades d’Oxford University Press. Les citacions de les traduccions 

de Sagarra són de les edicions de l’Editorial Alpha (Antoni i Cleopatra [1958] i 

Otel·lo [1959b]). 
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Però veureu que el llaç que sembla ser el lligam de llur amistat, serà l’autèntic 

nus que l’estranguli. (p. 274) 

 

5) 

For better might we / have loved without this mean, if on both parts / this be not 

cherished. (III.ii.31-33) 

Perquè potser millor ens estimaríem / sense un lligam així donat el cas / que no 

fos estimat d’ambdues bandes. (p. 283) 

 

6) 

But, like a master / married to your good service, stay till death (IV.ii.30-31) 

Jo us mantinc / fins a la pròpia mort, igual que un home / lligat del tot amb 

vostres bons serveis. (p. 313) 

 

7) 

No, Antony; / my mistress loved thee, and her fortunes mingled / with thine 

entirely. (IV.xv.23-25) 

No, Antoni! T’estimava la mestressa, / i amb la teva lligà la seva sort. (p. 327) 

 

8) 

Heart, once be stronger than thy continent, / crack thy frail case! (IV.xv.40-41) 

I tu, cor meu, / rebenta aquesta caixa miserable / i sigues més que la presó que et 

lliga! (p. 327) 

 

9) 

Eros, / wouldst thou be windowed in great Rome and see / thy master thus with 

pleached arms, bending down / his corrigible neck (IV.xv.72-74) 

Eros, ¿t’estimes més ser a la finestra, / a Roma, i contemplar lligat de braços / el 

teu amo, amb espatlles arronçades [sic] (p. 328) 

 

10) 

They do not go together. (IV.xvi.49) 
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No lliguen, / no poden anar junts. (p. 333) 

 

11) 

A very honest woman, but something given to lie, as a woman should not do, but 

in the way of honesty (V.ii.250-252)  

Una dona molt decent, però donada una mica a les mentides, cosa que no lliga 

amb una dona, si no ho fa per la decència (p. 349) 

 

Otel·lo 

 

1) 

This accident is not unlike my dream, / belief of it oppresses me already 

(I.ii.142-143) 

L’accident va lligat amb el meu somni, / i jo m’ofego de pensar que és cert (p. 

148) 

 

2) 

There is no composition in these news, / that gives them credit. (I.iii.1-2) 

Aquestes noves, per donar-los crèdit, / no lliguen gaire. (p. 155) 

 

3) 

I am glad at soul I have no other child, / for thy escape would teach me 

tyranny, / to hang clogs on ’em (I.iii.196-198) 

Estic content de no tenir més fills, / car d’aquesta escapada jo aprendria / a ser 

un tirà i lligar-los amb cadenes (p. 163) 

 

4) 

I confess me knit to thy deserving, with cables of perdurable toughness (I.ii.338-

339) 

Jo t’he fet professió d’amistat i em confesso lligat al teu servei amb una corda de 

durable fermesa (p. 168) 
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5) 

Let us be communicative in our revenge against him (I.iii.367-368) 

Lliguem-nos per venjar-nos d’ell (p. 169) 

 

6) 

If I do prove her haggard, / though that her jesses were my dear heart-

strings, / I’ld whistle her off, and let her down the wind, / to prey at fortune 

(III.iii.264-267) 

Ai, grifany54 ↓ meu, si et rius del falconer, / mal que et lliguin / les fibres del meu 

cor, amb un xiulet et planto a la fugida / i t'abandono al vent perquè 

t'atrapis / la presa pel teu compte! (p. 213) 

 

7) 

Good sir, be a man, / think every bearded fellow that’s but yok’d / may draw 

with you (IV.i.65-67) 

Senyor, sigueu un home. / Penseu que tot veí amb bigoti i barba, / pot ser lligat 

com vós al mateix jou. (p. 234) 

 

En aquests exemples, la relació que s’estableix entre la traducció de 

Sagarra i l’original no sempre és la mateixa. La paraula preferent 

pot constituir una divergència respecte a l’original o no. Per 

exemple, hi ha casos de tria lèxica en què Sagarra, encara que 

podria utilitzar un altre mot, tria precisament lligar o lligam, com 

                                                 
   54 A l’apartat 3.4.4.1 hem vist una paraula peculiar de Sagarra: nadaló. Tot fa 

pensar que grifany també és ben particular. No l’hem trobada als diccionaris DA, 

DGLC, DECat ni DCVB. El CTILC sí que la recull, però només hi ha un 

exemple, que pertany justament a les Memòries (1954) de Sagarra. Segons el 

DDLC, grifany significa: “falcó més gran i amb el plomatge del ventre travessat 

de ratlles cendroses, propi del nord de l’hemisferi boreal”. 
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ara a l’exemple 3 d’Antoni i Cleopatra. En el fragment “Then is 

Caesar and he forever knit together”, Sagarra ha traduït knit per 

“s’han lligat” (“Aleshores, Cèsar i ell s’han lligat per sempre”), 

quan podria haver optat per “s’han enllaçat”, “han quedat units”, 

“s’han ajuntat”, “s’han fos”, etc. Altres vegades, la solució de 

Sagarra sí que produeix una divergència, com ara a l’exemple 8 

d’Antoni i Cleopatra. En la traducció, Sagarra afegeix “que et 

lliga”, que no es troba a l’original (“Heart, once be stronger than thy 

continent, / crack thy frail case!”): “I tu, cor meu, / rebenta aquesta 

caixa miserable / i sigues més que la presó que et lliga”. Els casos 

en què es dóna una divergència, sobretot amb categories que 

mostren més allunyament respecte al text original (modificacions, 

addicions, canvis total de significat, etc.), evidencien més una 

paraula preferent més que no pas si es tracta d’una tria lèxica. 
 

Continuant amb l’anàlisi de divergències, en l’escena que ens ateny 

Sagarra produeix una INTENSIFICACIÓ en traduir el vers “we should 

have else desired your good advice” (III.i.20) per “us hauríem 

demanat, / en el consell d’avui, les meritíssimes / opinions” 

(exemple 25)↓. Per començar, el mot good és molt més general que 

meritíssim; només cal fer una ullada als resultats que dóna la cerca 

de good al Shakespeare’s Words (10 definicions). En català, 

Sagarra podria haver optat per “bon consell” per a “good advice”. 

La intensificació en la proposta de Sagarra es dóna perquè la 

paraula que utilitza (meritíssimes) té més intensitat que la paraula de 

l’original. El sufix –íssim serveix per intensificar un adjectiu, tot i 

que aquest cas és una mica especial, ja que no és com altíssim 
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(adjectiu en grau superlatiu); meritíssim té una entrada pròpia al 

diccionari. A més, hi ha una altra intensificació en aquest fragment, 

atès que, en traduir “I wish your horses swift, and sure of foot” 

(III.i.38), Sagarra afegeix el mot intensificador ben davant dels 

adjectius: “doncs jo us desitjo / uns cavalls ben segurs i ben 

lleugers” (exemple 26)↓.  

 

3.4.4.3. Escena de Macbeth i el servent (V.iii.11-19) 

 
 

Shakespeare 

MACBETH 

The Devil damn thee black, thou cream-faced loon; 

Where got’st thou that goose-look? 

SERVANT 

There is ten thousand— 

MACBETH 

                                         Geese, villain?   

SERVANT 

                                                                   Soldiers, sir. 

MACBETH 

Go prick thy face, and over-red thy fear, 

Thou lily-livered boy. What soldiers, patch? 

Death of thy soul, those linen cheeks of thine 

Are counsellors to fear. What soldiers, whey-face?  

SERVANT 

The English force, so please you. 

MACBETH 

Take thy face hence.— 
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Sagarra (1959b: 372) 

MACBETH 

[Aquest fragment està omès a la versió de 1959b,  

però es troba a l’edició de bibliòfil (1946?): 

Que el diable et condemni dins la sutja, 

beneit amb galtes de meló! De qui  

has robat tu aquesta mirada d’oca?] 

CRIAT 

Hi ha deu mil...  

MACBETH 

                           Sí, deu mil gallines! 

Brètol! 

CRIAT 

Deu mil soldats, senyor!  

MACBETH 

                                           Doncs vés, 

escorxa’t la ganyota, i fes vermella 

la teva por! Covard, fetge de sucre! 

Imbècil, ¿quins soldats? Així et rebentis! 

Les teves galtes són les conselleres 

de l’espant! ¿Quins soldats, nas de recuit? 

CRIAT 

Soldats anglesos!  

MACBETH 

 
                               Treu-me aquesta cara 

dels meus ulls! 
 

 

Aquest fragment pertany al final de l’obra, en què Macbeth ha 

experimentat un canvi radical respecte al primer acte. Tot i que a la 

segona escena del primer acte ens presenten un Macbeth valent que 
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no té por dels enemics i que lluita feroçment pel seu rei, una vegada 

que les bruixes anuncien la profecia, veiem un Macbeth 

d’imaginació desbordant, però indecís (contínuament es debat entre 

el bé i el mal). Després de matar el rei Duncan i els seus servents, 

els esdeveniments s’acceleren i Macbeth és cada vegada més 

malvat. Ell mateix reconeix que arriba un moment que ja només pot 

continuar cap endavant pel que fa als assassinats: “I am in 

blood / stepped so far, that should I wade no more, / returning were 

as tedious as go o’er” (III.iv.137-139). Segons Clark i Mason (2015: 

45): “Once crowned king, Macbeth becomes bolder”, i això 

s’accentua escena rere escena. Dues escenes després d’aquesta que 

ens ateny, li comunicaran la mort de Lady Macbeth i el que ell 

lamentarà serà que hagi mort en aquell moment i no més endavant, 

perquè llavors no li va bé. Aleshores, filosofa sobre la vida en els 

versos que comencen amb “Tomorrow, and tomorrow, and 

tomorrow, / creeps in this petty pace from day to day [...]” (V.v.19-

28), però no el veiem pròpiament afectat per la pèrdua de la seva 

dona: “Grief, in any sense we could apprehend, is not expressed by 

him. Instead of an elegy for Queen Macbeth, we hear a nihilistic 

death march, or rather a creeping of fools, of universal victims” 

(Bloom 1998: 541). 

 

En el moment de la conversa entre Macbeth i el servent, els soldats 

de Macbeth han desertat, perquè no volen lluitar per ell. No obstant 

això, ell se sent fort perquè creu en la profecia de les bruixes: no ha 

de témer res fins que el bosc de Birnam vagi a Dunsinane ni fins 

que es trobi amb un home que no hagi nascut d’una dona. Macbeth 
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pensa que és impossible que alguna d’aquestes situacions es 

presenti; per això, encara que cada vegada està més sol, no sent por. 

Això sí: està enrabiat perquè s’ha quedat amb pocs soldats i sap que 

un exèrcit atacarà el seu castell. Arribats en aquest punt, Macbeth 

s’expressa com vol, sense mostrar gaire respecte per ningú i menys 

encara pel servent-missatger que li porta males noves. És per 

aquesta raó que la manera en la qual Macbeth es dirigeix al servent 

és significativa.55 La primera divergència que comentem té a veure 

precisament amb el to de l’escena. Encara que Macbeth tracti el 

servent amb molta familiaritat, en el cas següent Sagarra rebaixa el 

REGISTRE de l’original, ja que la seva solució és més informal que 

no pas la de l’original: “Death of thy soul” (V.iii.16) és traduït per 

“Així et rebentis!” (exemple 27)↓. De totes maneres, aquesta 

divergència no afecta gaire el sentit de l’escena: en aquest punt de 

l’obra, ningú s’estranya que Macbeth digui això al seu criat. 

 

D’altra banda, Sagarra produeix una divergència de SUPRESSIÓ 

significativa en traduir “those linen cheeks of thine” (V.iii.16) per 

“les teves galtes” (exemple 28)↓; és a dir: suprimeix linen. En 

aquesta escena hi ha una sèrie d’imatges relacionades amb la 

pal·lidesa: cream-faced loon, goose-look, lily-livered boy, linen 

cheeks i whey-face. Tant aquí com en la resta de l’obra el blanc 

significa covardia (en oposició al color vermell). Després que Lady 

Macbeth hagi anat a buscar les dagues que Macbeth s’ha descuidat 

a la cambra on ha matat el rei Duncan i els seus servents, ella li diu: 
                                                 
   55 Comentem aquest tret amb més deteniment en la comparació de la traducció 

de Sagarra amb les dels altres traductors catalans a l’apartat 6.3.2.3. 



3. MACBETH: L’ORIGINAL ANGLÈS I LES VERSIONS DE SAGARRA 327 

“‘My hands are of your colour [vermell, amb sang], but I shame / to 

wear a heart so white” (II.ii.63-64). Per tant, aquesta supressió 

afecta el teixit de metàfores de l’escena.  

 

Pel que respecta a la mètrica, la majoria de versos d’aquest 

fragment són decasíl·labs, inclòs un vers partit en tres: “There is ten 

thousand // Geese, villain? // Soldiers, sir” (V.iii.13). George T. 

Wright (1988) comenta que en les obres shakespearianes, a part dels 

pentàmetres iàmbics i els versos compartits per diversos 

personatges, hi ha versos curts (short lines):  

 

In his middles plays sometimes, and in his later plays 

characteristically, Shakespeare ends speeches in midline and has the 

next speaker’s utterance complete the line. But sometimes he leaves 

the half-line ending of the speech as it is, perhaps to signal a pause. 

[…] Whether or not such a line is completed metrically, its effect is 

often highly dramatic. To build to a rhetorical climax through a 

series of full pentameters and then to complete the period in a line 

of only four to seven syllables often has a strong impact. (Wright 

1988: 121). 

 

En l’escena que estem analitzant, hi ha dos versos curts 

heptasíl·labs: “Where got’st thou that goose-look?” (V.iii.12) i “The 

English force, so please you” (V.iii.18). Sagarra ha produït dues 

divergències de MÈTRICA, ja que tradueix el primer vers per un 

decasíl·lab, “has robat tu aquesta mirada d’oca?” (exemple 29), i el 

segon vers el converteix en un vers compartit, que no és el mateix 

que un vers curt. Com podem observar més avall, “Soldats 
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anglesos!” (exemple 30) és la primera meitat del vers que acaba 

amb “Treu-me aquesta cara”, quan a l’original l’estructura mètrica 

no és aquesta. De fet, Sagarra afegeix “dels meus ulls”, que 

considerem una divergència d’especificació, ja que no afegeix 

informació rellevant per a l’escena, sinó que especifica una 

informació que a l’original queda implícita (d’on ha de “treure 

aquesta cara”? De davant del seus ulls):  

 
 

Shakespeare 

SERVANT 

The English force, so please you. 

MACBETH 

Take thy face hence.—  

                                      Seyton—I am sick at heart 
 

 
 

Sagarra 

CRIAT 

Soldats anglesos!  

MACBETH 

                               Treu-me aquesta cara 

dels meus ulls!  

                           Seyton!... Em fa mal el cor 
 

 
 
3.4.4.4. Monòleg de Lady Macbeth (I.v.37-53) 
 

 
Shakespeare 

LADY MACBETH 

                                           The raven himself is hoarse 
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That croaks the fatal entrance of Duncan 

Under my battlements. Come, you spirits 

That tend on mortal thoughts, unsex me here, 

And fill me from the crown to the toe, top-full 

Of direst cruelty. Make thick my blood, 

Stop up th’access and passage to remorse, 

That no compunctious visitings of nature 

Shake my fell purpose, nor keep peace between 

Th’effect and it. Come to my woman’s breasts 

And take my milk for gall, you murd’ring ministers, 

Wherever, in your sightless substances, 

You wait on nature’s mischief. Come, thick night, 

And pall thee in the dunnest smoke of Hell, 

That my keen knife see not the wound it makes, 

Nor Heaven peep through the blanket of the dark 

To cry, ‘Hold, hold’. 
 

 
 

Sagarra (1959b: 299) 
LADY MACBETH 

                                            Ja es perfila 

a grallar el corb sota dels meus merlets 

per la fatal entrada del rei Duncan. 

Acudiu, esperits que presidiu 

els pensaments de mort. Lleveu-me el sexe, 

i, des del cap al dit del peu, ompliu-me 

de la més espantosa crueltat. 

Espessiu-me la sang dintre les venes. 

Tapeu-li tot accés i tot passatge 

al meu remordiment, i que no vinguin 

compungits sentiments de la natura 

a fer-me trontollar el feroç propòsit, 
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interposant-se entre ell i els seus efectes. 

Veniu, veniu, dintre els meus pits de dona  

i canvieu la meva llet en fel, 

agres ministres de l’assassinat, 

d’onsevulla que el vostre ésser no vist 

presideix tots els crims de la natura! 

Oh, vine, nit espessa, i embolica’t 

amb el fum més sinistre de l’Infern; 

que el meu punyal no vegi la ferida, 

i el Cel fent-me d’espia entre les mantes 

de les tenebres, que no em cridi: “Atura’t!”.  
 

 

El fragment que ara ens ocupa és el seu segon monòleg de Lady 

Macbeth; el primer (I.v.14-29) el té a la mateixa escena, només uns 

versos abans. De fet, els dos primers monòlegs tan sols estan 

separats per dues intervencions d’un missatger. En el primer Lady 

Macbeth s’adreça a un Macbeth absent i lamenta que ell no tingui 

un caràcter apropiat per matar el rei (“I fear thy nature, / it is too full 

o’th’ milk of human kindness”, I.v.15-16), per la qual cosa ella es 

proposa de convèncer-lo (“I may pour my spirits in thine ear, / and 

chastise with the valour of my tongue / all that impedes thee from 

the golden round”, I.v.25-27). Per a Clemen (1990: 143), a 

Macbeth, més que a cap altra tragèdia, el que es diu en una escena 

complementa el que s’ha dit o el que es dirà en una altra. Els dos 

primer monòlegs de Lady Macbeth estan connectats, però són molt 

diferents tant temàticament com lingüísticament: 

 

There is an immense difference between her two soliloquies 

following so closely one upon the other. The first begins with the 
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prose letter and then moves into blank verse for the dialogue with 

the absent partner; the flexible verse bears the stamp of a keen 

intellect and a pragmatic turn of mind, combining cool calculation 

with realistic analysis of the situation. The language is determined 

by reason, with a predominance of short balanced clauses, which 

contain hardly any imagery. In the second soliloquy, there is a quite 

different world, full of demoniac inner action, of symbolic images 

and suggestive words and phrases to stimulate the imagination. 

(Clemen 1990: 146-147) 

 

En el monòleg que analitzem, Lady Macbeth demana ajut a les 

forces del mal. En examinar el monòleg de Macbeth de més amunt 

(I.vii.1-28), dèiem que al llarg de l’obra les bruixes influeixen en la 

manera de parlar de Macbeth. Així mateix, el monòleg que ens 

ateny té molta relació amb aquests personatges, ja que, segons Clark 

i Mason (2015: 53-55) és una “conjuration”, una “demoniac 

invocation”, que comparteix molts aspectes amb les obres de 

Sèneca.56 Com a qualsevol conjur, la repetició és un element clau: 

“Come, you spirits” (I.v.39), “Come to my woman’s breasts” 

(I.v.46) i “Come, thick night” (I.v.49). I la forma del verb per 

excel·lència és l’imperatiu: come, unsex, make, stop, take, pall, etc., 

combinat amb versos que contenen cesures abruptes i 

encavalcaments (Fulquet 1996a: 353). Fulquet afirma:  

 

La transformació interior que Lady Macbeth està disposada a 

assumir no pot tenir lloc sense l’assistència dels esperits infernals. 

                                                 
   56 Per a més informació sobre la relació de Macbeth amb les obres de Sèneca, 

vegeu Clark i Mason (2015: 55, notes 1, 2, 3 i 4).  
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Per al públic de l’època elisabetiana, aquestes manifestacions no 

eren mera retòrica, sinó una invocació real al diable amb el qual 

Lady Macbeth es proposa de fer un pacte [...] És característic en 

Shakespeare de veure com un procés psíquic té el seu correlat en un 

procés físic, el qual trasbalsa amb violència l’organisme. (Fulquet 

1996a: 347) 

 

Com sosté Young (1990: 124), no podem estar segurs de si els 

esperits malignes posseeixen literalment Lady Macbeth tot 

responent a la seva pregària o si es tracta d’una metàfora sobre la 

seva voluntat. Per a Brooke (1998: 14-15), aquesta és una decisió 

que cal prendre si l’obra s’ha de representar, ja que en cas que fos 

una invocació literal, sobre l’escenari s’hauria de dur a terme alguna 

mena de ritual. 

 

Tornant a la qüestió lingüística, Clark i Mason (2015: 54-55) 

expliquen la varietat de registre que hi ha en aquest passatge, tot 

basant-se en Samuel Johnson. En el número 168 (26 d’octubre de 

1751) del diari The Rambler, Johnson disserta sobre el llenguatge 

informal i vulgar: 

 
Words become low by the occasions to which they are applied, or 

the general character of them who use them; and the disgust which 

they produce, arises from the revival of those images with which 

they are commonly united. Thus if, in the most solemn discourse, a 

phrase happens to occur which has been successfully employed in 

some ludicrous narrative, the gravest auditor finds it difficult to 

refrain from laughter […] Words which convey ideas of dignity in 
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one age, are banished from elegant writing or conversation in 

another, because they are in time debased by vulgar mouths, and 

can be no longer heard without the involuntary recollection of 

unpleasing images. (Johnson 2003: 281) 

 

Johnson posa com a exemple el fragment final del monòleg de Lady 

Macbeth: “Come, thick night! / and pall thee in the dunnest smoke 

of Hell, / that my keen knife see not the wound it makes; / nor 

Heaven peep through the blanket of the dark, / to cry, ‘Hold, hold!’” 

(I.v.49-53). Segons explica, res no pot ser més espantós que 

implorar la presència de la nit, convertida no només en obscuritat, 

sinó en fum de l’infern, però “yet the efficacy of this invocation is 

destroyed by the insertion of an epithet now seldom heard but in the 

stable, and dun night may come or go without any other notice than 

contempt” (Johnson 2003: 282). De totes maneres, les dues paraules 

que a parer seu resulten “risible” són peeping through i blanket: 

“for who, without some relaxation of his gravity, can hear of the 

avengers of guilt peeping through a blanket?” (Johnson 2003: 

283).57 Johnson anomena aquest fenomen “imperfections of 

diction”, i explica que adonar-se d’aquestes imperfeccions és difícil 

per als lectors i extremament difícil per als estrangers.  

 

Clark i Mason (2015: 55) no estan d’acord amb Johnson i 

argumenten: “To a modern ear the variation in register, from the 

grand alliterative phrases — ‘murdering ministers’, ‘sightless 

                                                 
   57 Sobre el vocabulari en aquest fragment, vegeu també Hopkings (1997: 101-

103). 
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substances’ — to the plain native diction of the Lady’s summons to 

‘thick night’ is thrilling”. Sigui com sigui, el que queda clar és que 

hi ha termes d’un registre més elevat barrejats amb termes d’un 

registre més baix. Comencem, doncs, per comentar la categoria de 

REGISTRE en la traducció de Sagarra. La primera divergència la 

trobem en la traducció del verb come del vers “Come, you spirits” 

(I.v.39), que Sagarra tradueix per “Acudiu, esperits” (exemple 

31)↓↓.58 Segons el DGLC, acudir és “anar a un indret on hom ha 

estat cridat, atret per algun motiu” (s. v. acudir). Podem dir que té el 

mateix significat que venir, però és d’un registre més elevat. En 

aquest vers, però, com que Sagarra tradueix tend (“you spirits / that 

tend on mortal thoughts”, I.v.39-40) per “presidiu”, es dóna una 

rima fàcil dins del mateix vers:59 “Acudiu, esperits que presidiu”. 

                                                 
   58 Aquí hi ha dues fletxes perquè a les conclusions fem referència a aquest 

exemple dues vegades. Per tornar a les conclusions just en el punt en què 

l’exemple apareix per primera vegada, podeu clicar la primera fletxa. Per anar a 

parar al punt exacte en què l’exemple apareix per segona vegada, podeu clicar la 

segona fletxa. 

   59 Rima fàcil: “es diu especialment de les rimes consonants que no presenten 

cap dificultat a l’hora de trobar d’altres finals idèntics, sigui perquè corresponen a 

finals molt prodigats en la llengua (rima gramatical), sigui perquè es tracta de 

parelles o conjunts de mots molt usats en rima (especialment els que tenen relació 

semàntica, com ara comèdia-tragèdia, glòria-victòria, or-tresor o llei-rei), cosa 

que els converteix en una consonància previsible. La recomanació general és que 

s’han d’evitar pel que tenen de desídia i de falta d’originalitat” (Parramon i 

Blasco 1998: 196). Rima gramatical: “rima que s’estableix entre paraules 

flexionades amb la mateixa desinència tònica o el mateix sufix, com és el cas, en 

català, dels imperfets en –ia i en –ava, els gerundis en –int, els superlatius en –

íssim, els adverbis en –ment, etc.” (Parramon i Blasco 1998: 200). 
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Aquí tenim un exemple del que Badia (1988: 62), en referir-se a les 

obres de creació de Sagarra, anomena “versos de buidor sonora”. 

Aquest és un tret que també critica Oliva quan parla de les 

traduccions de Shakespeare de Sagarra, a qui atribueix “ripios como 

las rimas con formas verbales idénticas” (1993b: 213). 

 

Sobre el registre, vegem dos casos en què, a parer de Fulquet, 

Sagarra rebaixa el registre del text. El primer és la traducció del 

verb pall (I.v.50) per “embolicar” (exemple 32)↓: “Com en ell és 

habitual, prefereix una solució més acostada als usos de la parla 

popular” (Fulquet 1996a: 390). El segon és la traducció precisament 

del mateix vers que comenta Johnson (“nor Heaven peep through 

the blanket of the dark”, I.v.52) per “i el Cel fent-me d’espia entre 

les mantes / de les tenebres” (exemple 33)↓: “Sagarra, que secunda 

en principi aquesta iniciativa [Fulquet es refereix a mantenir 

l’estructura del vers original], esguerra la seva proposta en fer 

coincidir dins un mateix període ‘mantes’ i ‘tenebres’, substantius 

que pertanyen a diferents nivells de llenguatge” (Fulquet 1996a: 

395). Al costat d’aquestes solucions que, segons Fulquet, rebaixen 

el registre, Sagarra empra opcions de registre elevat, com hem vist a 

l’exemple 31. Si tenim en compte el que hem comentat abans sobre 

el registre del text anglès en aquest monòleg, la traducció de 

Sagarra, en què es barregen mots més formals i mots més 

col·loquials, resulta més adequada del que afirma Fulquet. 

 

Continuant amb l’anàlisi, trobem que Sagarra ha traduït 

“murd’ering ministers” (I.v.47) per “agres ministres de l’assassinat” 
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(exemple 34)↓.60 Sagarra utilitza una “hipotètica” PARAULA 

PREFERENT: agre. A part de les vegades que Sagarra usa agre a 

Macbeth (vegeu l’exemple 1 de 3.3.2.1, en què comentem aquest 

cas), també apareix a Otel·lo i a Antoni i Cleopatra. Hem descartat 

els casos en què agre era una traducció literal de sour, ja que això 

demostra menys preferència per part de Sagarra. Per exemple, 

traduir “their wives have sense like them; they see, and smell, / and 

have their palates both for sweet and sour” (Othello, IV.iii.89-90) 

per “Les mullers / tenen sentits com ells: veuen i oloren, / i gasten 

paladar pel dolç i l’agre” (p. 256). 

 
Antoni i Cleopatra 

 

Well, go to—I will. / But there’s no goodness in thy face if Antony / be free and 

healthful: so tart a favour / to trumpet such good tidings! (II.v.37-40) 

Ja t’escolto / però al teu rostre no hi veig res de bo. / Si Antoni té salut i es troba 

lliure, / ¿a què ve aquest posat de prunes agres, / quan has de proclamar tan 

bones noves? (p. 267) 

Otel·lo 

 

Why do you speak so startingly and rash? (III.iv.78) 

Per què em parleu amb aquest to tan agre / i violent (p. 225) 

 

                                                 
   60 En el manuscrit, però, havia pensat en una versió anterior (que després va 

ratllar): “ministres de l’assassinat, / d’onsevulga del lloc que vostre 

enemic / invisible vigila el crim del [sic] home” (Sagarra 1942: 31). La traducció 

publicada és “agres ministres de l’assassinat, / d’onsevulla que el vostre ésser no 

vist / presideix tots els crims de la natura!” (Sagarra 1959b: 299). 
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Tal com hem explicat a l’exemple 24 de 3.4.4.2, la paraula preferent 

pot constituir una divergència o pot ser una tria lèxica. A l’exemple 

d’Antoni i Cleopatra, Sagarra ha traduït so tart a favour per “posat 

de prunes agres”, que és una possible traducció, on l’adjectiu agre 

ve determinat pel nom prunes (formen una col·locació). També 

podria haver optat per frases fetes com fer una cara llarga, fer cara 

de divendres, tenir el cor oprimit o estar capbaix. Per tant, ens 

trobem clarament davant d’un cas de tria lèxica. En canvi, el cas 

d’Otel·lo és força diferent. Segons l’OED, que dóna aquest exemple 

concret de Shakespeare, startingly significa: “with a start; by starts; 

impetuously, fitfully”. La traducció de Sagarra (“agre”) no té res a 

veure amb el significat de l’original, per la qual cosa es produeix un 

canvi total de significat. Pel que fa a Macbeth, en el cas de 

l’exemple 34 de més amunt (“agres ministres de l’assassinat”), és 

dóna una divergència d’addició, ja que no hi ha cap element en el 

text original que es pugui traduir d’aquesta manera, ni és informació 

que queda sobreentesa (aleshores parlaríem d’especificació).  

 

D’altra banda, Sagarra tradueix “Come to my woman’s breasts” 

(I.v.46) per “Veniu, veniu, dintre els meus pits de dona” (exemple 

35)↓. Sagarra repeteix el mot veniu, que no és al text original, per la 

qual cosa es produeix una addició. Tot i així, cal remarcar, i això és 

rellevant, que no es dóna informació nova,61 sinó que s’afegeix 

                                                 
   61 La condició sine qua non perquè un cas pertanyi a la categoria d’addició és 

que sigui informació nova que no es troba a l’original. Recordem també que el 

que diferencia l’addició d’un dels tipus d’especificació és si la informació que 
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intensitat al text traduït (segurament per raons mètriques). Per 

consegüent, es tracta d’una INTENSIFICACIÓ. El fenomen contrari es 

pot observar en la traducció que Sagarra fa de l’últim vers: “to cry, 

‘Hold, hold’” (I.v.53): “de les tenebres, que no em cridi: ‘Atura’t’” 

(exemple 36)↓. L’original repeteix l’imperatiu dues vegades, 

mentre que Sagarra només ho fa una vegada i, per tant, la seva 

proposta perd intensitat. Encara que pugui semblar una supressió,62 

el que hi ha és una pèrdua d’intensitat. És clar que l’eliminació del 

mot repetit en aquest vers es deu al fet que Sagarra s’havia 

d’emmotllar al vers decasíl·lab del monòleg. No obstant això, tot el 

monòleg té 17 versos en el text original i 23 en la traducció de 

Sagarra (6 versos més), de manera que en el text català es produeix 

una divergència de MÈTRICA↓. 

 

3.4.4.5. Escena del porter i Macduff (II.iii.1-39) 
 

 
Shakespeare 

PORTER 

Here’s a knocking indeed: if a man 

were porter of Hell gate, he should 

have old turning the key. 

Knock 

Knock, knock, knock. Who’s there 

  
Sagarra (1959b: 313-315) 

PORTER 

D’això se’n diu trucar! Si un home 

fos porter de l’Infern ja tindria 

feina a voltar la clau. (Truquen.) 

Truca, truca, truca! ¿Qui hi ha, en 

nom del Diable? És un masover 

                                                                                                               
apareix a la traducció queda implícita o sobreentesa a l’original o no. Només en 

cas que no, es tracta d’una addició.  

   62 Aquí passa el contrari que abans: només es considera una supressió si la part 

eliminada conté informació que de cap manera queda explícita o sobreentesa a la 

traducció, ja que, si no, es tractaria d’una generalització. 
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i’th’ name of Beelzebub? Here’s a 

farmer, that hanged himself on the 

expectation of plenty; come in 

time—have napkins enough about 

you, here you’ll sweat for’t. 

Knock 

Knock, knock. Who’s there in th’ 

other devil’s name? Faith, here’s an 

equivocator, that could swear in both 

the scales against either scale, who 

committed treason enough for God’s 

sake, yet could not equivocate to 

Heaven: O come in, equivocator. 

Knock 

Knock, knock, knock. Who’s there?  

Faith, here’s an English tailor come 

hither, for stealing out of a French  

hose: come in, tailor, here you may 

roast your goose. 

Knock 

Knock, knock. Never at quiet— what 

are you?—But this place is too cold 

for Hell. 

I’ll devil-porter it no further: I had 

thought to have let in some of all 

professions, that go the primrose way 

to th’ everlasting bonfire. 

Knock 

Anon, anon, I pray you remember the 

porter. 

[Opens door] 

Enter Macduff, and Lennox 

que s’ha penjat esperant una bona 

collita. Entreu, i aneu proveït de 

mocadors, perquè suareu! 

(Truquen.) Truca, truca! ¿Qui hi 

ha, en nom de l’altre diable? A fe 

meva que és un casuista, que 

juraria per un dels platets de la 

balança contra l’altre platet, i que 

ha comès bastants traïdories per 

l’amor de Déu, i ara no pot entrar 

al Cel malgrat les seves argúcies. 

Passeu, passeu, senyor casuista! 

(Truquen.) Truca, truca! ¿Qui hi 

ha? És un sastre anglès que ve aquí 

per haver escorcollat les butxaques  

d’unes calces franceses. Entreu, 

entreu, sastre; aquí dins podreu 

rostir la vostra oca. (Truquen.) 

Truca, truca! No pararàs mai! ¿Qui 

sou, vós? Però aquest lloc és massa 

fred per a ésser l’Infern. 

No vull fer més de porter del 

dimoni. Em creia que havia deixat 

entrar a gent de tots els oficis, que 

vénen per un camí de roses 

primerenques a les penes eternes. 

(Truquen.) Ja va! Us ho prego, 

penseu en el porter. 

Entren Macduff i Lennox. 
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MACDUFF 

Was it so late, friend, ere you went to 

bed, that you do lie so late? 

PORTER 

Faith sir, we were carousing till the 

second cock; and drink, sir, is a great 

provoker of three things. 

 

MACDUFF 

What three things does drink 

especially provoke? 

PORTER 

Marry sir, nose-painting, sleep, and 

urine. Lechery, sir, it provokes, and 

unprovokes: it provokes the desire, 

but it takes away the performance. 

Therefore much drink may be said to 

be an equivocator with lechery: it 

makes him, and it mars him; it sets 

him on, and it takes him off; it 

persuades him, and disheartens him; 

makes him stand to, and not stand 

to—in conclusion, equivocates him 

in a sleep, and giving him the lie, 

leaves him. 

MACDUFF 

I believe, drink gave thee the lie last 

night. 

PORTER  

That it did, sir, i’the very throat on 

me; but I requited him for his lie and, 

I think, being too strong for him, 

MACDUFF 

¿Tan tard us heu anat al llit, 

company, que us lleveu tan tard? 

PORTER 

A fe meva, senyor, que l’hem 

correguda fins al segon cant del 

gall, i el beure, senyor, és un gran 

provocador de tres coses. 

MACDUFF 

¿Quines són les tres coses que el 

beure provoca especialment? 

PORTER 

¿No ho sabeu? El nas pintat, la son 

i els orins. Quant a la luxúria, 

senyor, es pot dir que la provoca i 

la revoca. Provoca el desig, però 

priva l’acompliment. Es pot dir 

que el beure massa, [sic] és el cara-

girat de la luxúria. Perquè la fa i la 

desfà; l’excita i l’esvaeix; la 

persuadeix i la desencoratja; 

l’aixeca i la fa caure, i, per acabar, 

la condueix a una son suspecta, i, 

donant-li un desmentiment, la 

deixa plantada. 

MACDUFF 

Em penso que la beguda t’ha donat 

els desmentiments la nit passada. 

PORTER 

I tant, senyor, per la gola, però me 

l’ha pagat el desmentiment; i em 

penso que sóc més fort que ells; se 
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though he took up my legs sometime, 

yet I made a shift to cast him. 

 

 

m’ha arrapat una estona a les 

cames, però me n’he 

desempallegat escampant-la per 

terra. 

 
 
Com dèiem a 3.4.4.4, a Macbeth les escenes estan molt relaciones 

entre si i el que es diu en una escena té continuïtat en una altra. Just 

abans del fragment que analitzem, Macbeth ha matat el rei Duncan i 

els seus dos servents. Cap al final de l’escena, se senten trucs a la 

porta del castell, la qual cosa espanta Macbeth: “Whence is that 

knocking? / How is’t with me, when every noise appals me?” 

(II.ii.56-57). Macbeth està trastocat pel crim que acaba de cometre i 

és Lady Macbeth qui s’encarrega dels aspectes més pràctics: “I hear 

a knocking / at the south entry: retire we to our chamber” (II.ii.64-

65) i “Hark, more knocking. / Get on your nightgown” (II.ii.68-69). 

Aquesta és una de les escenes més polèmiques de Macbeth. Per 

exemple, Coleridge (1960: 67) afirma que no va ser escrita per 

Shakespeare i que el to de l’escena no es correspon amb el de la 

resta de l’obra. D’altra banda, hi ha hagut un seguit de crítics que 

defensa la posició contrària.63 Una de les principals raons que 

addueixen és que entre l’escena anterior (II.ii) i el que passa després 

de l’escena del porter (Macduff troba els cadàvers), Macbeth ha de 

tenir temps de rentar-se les mans i canviar-se de roba (Muir 1992: 

XXV). Això costa d’apreciar si l’obra es llegeix, però és molt obvi si 

                                                 
   63 Vegeu Bloom (1998: 526-528), Brooke (1998: 79-81), Clark i Mason (2015: 

13-20), Harcourt (1961), Muir (1992: XXV-XXIX), De Quincey (1994 [1823]), 

Tromly (1975) i Wickham (1966). 
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l’obra es representa: l’actor necessita sortir de l’escenari i tornar-hi 

a entrar amb un altre atrezzo. Com explica Tromly (1975: 151), 

l’escena del porter s’ha justificat pel contrast que s’estableix entre el 

que acaba de passar i el que passarà a l’obra: situació dramàtica 

(tensió) — situació còmica (relaxació) — situació dramàtica 

(tensió).  

 

A més, hi ha altres aspectes que relacionen aquesta escena 

directament amb l’obra. Un dels elements més significatius és 

l’aparició de les paraules equivocator i equivocate: “here’s an 

equivocator” (II.iii.8), “drink may be said to be an equivocator” 

(II.ii.29), “yet could not equivocate to Heaven” (II.ii.10) i “in 

conclusion, equivocates him in a sleep” (II.ii.32-33). El concepte 

d’equivocation és clau en tota l’obra, com hem comentat a l’apartat 

3.1: “the witches equivocate, the future equivocates, the Macbeths 

equivocate, the language generally equivocates” (Kermode 2001: 

211).  

 

Pel que fa a l’estil del fragment, Muir (1992: XXX) indica que aquí 

podem trobar una de les característiques més predominants de tota 

l’obra: les antítesis. Per exemple, “drink may be said to be an 

equivocator with lechery: it makes him, and it mars him; it sets him 

on, and takes him off; it persuades him, and disheartens him; makes 

him stand to, and not stand to” (II.iii.29-32).64 Muir també afirma: 

“The whole scene is linked so closely with the rest of the play, in 

                                                 
   64 Per a més exemples d’antítesis a l’obra, vegeu 3.1. 
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content as well as in style, that it is clearly impossible to regard it as 

a barbarous interpolation by the actors” (1992: XXXI). 

 

Passem ara a l’anàlisi textual de la traducció de Sagarra. A 

l’original els trucs a la porta que apareixen en el monòleg del porter 

compleixen una funció dramàtica; així doncs, després de cada 

moment en què truquen, el personatge al qual el porter es dirigeix 

canvia: farmer (primera vegada), equivocator (segona vegada) i 

tailor (tercera vegada). El porter menciona la paraula knock en 

quatre ocasions distintes, segons l’estructura alterna següent (3 + 2 

+ 3 + 2):  

 
Knock, knock, knock. Who’s there i’th’ 

name of Beelzebub? (II.iii.3-4) 

 

 Knock utilitzat 3 vegades 

Knock, knock. Who’s there in th’ other 

devil’s name? (II.iii.7) 

 

 Knock utilitzat 2 vegades 

Knock, knock, knock. Who’s there? 

(II.iii.12) 

 

 Knock utilitzat 3 vegades 

Knock, knock. Never at quiet (II.iii.15)  Knock utilitzat 2 vegades 

 

En la traducció, Sagarra suprimeix un knock del fragment “Knock, 

knock, knock. Who is there?” (II.iii.12): “Truca, truca! ¿Qui hi ha?” 

(exemple 37)↓. Com hem vist en l’exemple 36, el que s’elideix no 

és informació rellevant, sinó un element repetit, per la qual cosa 

recollim el cas en la categoria d’INTENSIFICACIÓ. A més, la 

intensificació es veu afectada per partida doble. Primer, perquè se 
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suprimeix un dels tres elements repetits i després perquè afecta 

l’estructura de repetició que, com hem observat, és 3 + 2 + 3 + 2; en 

canvi, en Sagarra esdevé: 3 + 2 + 2 + 2. El fenomen contrari 

(addició d’intensificació) es dóna en la traducció d’“O come in, 

equivocator” (II.iii.11), que Sagarra tradueix per “Passeu, passeu, 

senyor casuista!” (exemple 38)↓. Com ja hem explicat a 3.4.4.4, 

aquest fenomen no s’ha de confondre amb el d’addició. 

 

Vegem ara el següent cas, en què Sagarra ha traduït “Here’s an 

English tailor come hither, for stealing out of a French hose” 

(II.iii.12-14) per “És un sastre anglès que ve aquí per haver 

escorcollat les butxaques d’unes calces franceses” (exemple 39)↓. 

Sagarra ha traduït steal per “escorcollar”. El significat en anglès no 

és aquest: el sastre no “escorcolla” les calces, i encara menys “les 

butxaques” de les calces, sinó que roba tela de les calces. Segons 

una nota a peu de pàgina de l’edició Arden (Shakespeare 2015: 186, 

nota referent a les línies 13-14), l’estereotip del sastre era el d’un 

tipus de comerciant que enganyava la gent. La broma del porter té a 

veure amb el fet que els sastres es quedaven tela quan 

confeccionaven calces. La interpretació implícita en la traducció de 

Sagarra (“escorcollar les butxaques de les calces”) és que el sastre 

escorcolla les butxaques de les calces (en el sentit de pantalons) del 

client per si hi troba diners (i quedar-se’ls), de manera que 

“escorcollar les butxaques de les calces” equivaldria a robar. 

Aquest exemple constitueix una divergència de MODIFICACIÓ. 

Recordem que la diferència entre modificació i canvi total de 

significat és de grau, per la qual cosa hi ha casos que se situen a la 
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frontera entre una categoria i l’altra. En l’exemple que acabem 

d’examinar, la traducció de Sagarra arriba a una conclusió semblant 

a la de l’original (que el sastre s’enriqueix il·lícitament) per una via 

diferent (en el text anglès, el sastre s’apropia indegudament de la 

tela dels pantalons, mentre que en la traducció catalana el sastre 

roba diners de les butxaques). Tot fa pensar, doncs, que es tracta 

d’una modificació i no pas d’un canvi total de significat. 

 

Per acabar, analitzem la traducció de Sagarra de bonfire en el 

fragment “that go the primrose way to th’ everlasting bonfire” 

(II.iii.17-18): “que vénen per un camí de roses primerenques a les 

penes eternes” (exemple 40)↓. El SW no dóna cap definició per a 

bonfire, però a l’OED trobem: “a fire of bones: a great fire in which 

bones were burnt in the open air; a fire in which to consume 

corpses, a funeral pile, a pyre” (accepcions 1 i 2, obsoletes ara, però 

vigents a l’època de Shakespeare i abans, com es pot veure pels 

exemples que ofereix l’OED), “a fire for immolation” (accepció 3) i 

“a large fire kindled in the open air for a celebration, display, or 

amusement” (accepció 4). Totes les accepcions tenen un element en 

comú: el foc. Aquesta imatge (everlasting bonfire) forma part de la 

gran metàfora segons la qual el castell de Macbeth s’ha tornat un 

infern. La solució que proposa Sagarra (“penes”) no té el mateix 

significat que l’original, però manté les al·lusions a l’infern 

mitjançant la menció de les “penes eternes” que pateixen els 

condemnats a l’infern. Podríem pensar que es tracta d’un canvi de 

metàfora, ja que Sagarra substitueix una imatge per una altra per 

referir-se al mateix. Ara bé, en el monòleg del porter, el foc i la 
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calor tenen un paper destacat: “have napkins enough about you, 

here you’ll sweat for’t” (II.iii.5-6) i “here you may roast your 

goose” (II.iii.14). Just abans del fragment analitzat (“that go the 

primrose way to th’ everlasting bonfire”), el porter es queixa que al 

castell fa massa fred perquè pugui ser l’infern. En definitiva: 

l’entramat de metàfores sobre l’infern és present en la traducció de 

Sagarra, però el fet de no incloure el foc en aquesta última imatge 

altera una mica el sentit del text (modificació). 

 

3.4.5. El cercle de les forces angleses i el cercle de la 

cort escocesa 

 
3.4.5.1. Escena de Siward,65 Malcolm i Ross (V.vii.66-

83) 

 
 

Shakespeare 

MALCOLM 

I would the friends we miss were safe arrived. 

SEYWARD 

Some must go off; and yet by these I see 

So great a day as this is cheaply bought. 

MALCOLM 

Macduff is missing, and your noble son. 

                                                 
   65 L’ortografia del nom d’aquest personatge que fem servir als títols dels 

apartats és la que utilitza Sagarra: Siward. Quan citem el text anglès, posem el 

nom tal com es troba a l’edició d’Oxford University Press (Shakespeare 1998): 

Seyward, atès que és l’edició que usem a la tesi per a totes les citacions de 

Macbeth. 
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ROSS 

Your son, my lord, has paid a soldier’s debt; 

He only lived but till he was a man, 

The which no sooner had his prowess confirmed 

In the unshrinking station where he fought, 

But like a man he died.  

SEYWARD 

                                       Then he is dead? 

ROSS 

Ay, and brought off the field; your cause of sorrow 

Must not be measured by his worth, for then 
 
 
It hath no end.  

SEYWARD 

                         Had he his hurts before? 

ROSS 

Ay, on the front.  

SEYWARD 

                            Why then, God’s soldiers be he: 

Had I as many sons as I have hairs, 

I would not wish them to a fairer death— 

And so his knell is knolled.  

MALCOLM 

                                              He’s worth more sorrow, 

And that I’ll spend for him.   

SEYWARD 

                                              He’s worth no more, 

They say he parted well, and paid his score, 

And so God be with him. Here comes newer comfort. 
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Sagarra (1959b: 381-382) 

MALCOLM 

Jo voldria que aquells amics que ens manquin  

fossin aquí amb salut.  

SIWARD 

                                     És necessari 

que en caigui algun. No obstant, amb els que resten, 

es pot dir que un gran dia com avui 

no l’hem comprat gens car.  
 

MALCOLM 
                                             Macduff ens manca 

i el vostre fill.  

ROSS 

                        El vostre fill,  

senyor, ha pagat el deute del soldat. 

Ha viscut fins al punt que ha estat un home. 

Quan la seva bravesa ens ha provat 

que ho era, i de debò, en la pròpia lluita 

on combatia sense recular, 

ha acabat com un home.  

SIWARD 

                                        ¿És mort, així?             

ROSS 

I retirat del camp de la batalla. 

Si vostra pena hagués de mesurar-se 

amb el seu mèrit, no s’acabaria. 

SIWARD 

¿Tenia les ferides al davant? 

ROSS 

Al front, senyor.  

SIWARD 

                            I bé, doncs, aleshores 
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que es converteixi en el soldat de Déu! 

Si fills tingués com tinc cabells al cap, 

jo no els desitjaria mort més bella. 

La seva hora ha arribat!  

MALCOLM 

                                        Mereix més llàgrimes; 

les hi concediré.  

SIWARD 

                            No, ja en té prou. 

¿Ha pagat el tribut i ha mort ben digne? 

Que Déu el tingui al Cel! Mireu qui ve! 

 
 

Aquesta última escena està protagonitzada per Siward, que pertany 

al cercle de les forces angleses, juntament amb el seu fill (el jove 

Siward), a qui Macbeth acaba de matar. Els altres dos personatges 

són Malcolm i Ross, que formen part del cercle de la cort escocesa. 

Val a dir que en altres escenes que ja hem analitzat també han 

aparegut personatges d’aquest últim cercle, com ara Macduff a 

l’escena del porter (II.iii.1-39) i Banquo a l’escena amb Macbeth 

(III.i.14-39). 

 

El fragment examinat es troba al final del cinquè acte, en què tant 

Macbeth com Lady Macbeth han patit un canvi pel que fa a la 

manera de parlar. En comentar l’escena entre Macbeth i el seu 

servent (3.4.4.3), dèiem que a aquestes alçades de l’obra (V.ii) 

Macbeth està molt deshumanitzat (no té remordiments) i el seu 

llenguatge està alterat en tant que no és el mateix que en els actes 

anteriors: no segueix les normes establertes, ja que no parla com un 
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rei ni té en compte les classes socials dels altres personatges. L’acte 

comença amb una Lady Macbeth somnàmbula i embogida, una 

reina que ha passat de parlar en vers a parlar en prosa, i que veu 

visions (barreja elements del present, del passat i del futur). En 

canvi, els personatges de la cort escocesa conserven les seves 

característiques lingüístiques, atès que no han patit cap 

transformació com la de Macbeth i Lady Macbeth (Siward i el jove 

Siward només apareixen en el cinquè acte i, per tant, no es pot 

establir una comparació, però res no fa pensar que la seva manera 

de parlar hauria canviat). 

 

Una de les categories que més hem comentat fins ara ha estat la 

d’INTENSIFICACIÓ (exemples 16, 17, 18, 19, 25, 26, 35, 36 i 37). En 

aquesta última escena també en trobem una, ja que Sagarra tradueix 

el vers “The which no sooner had his prowess confirmed” (V.vii.71) 

per “Quan la seva bravesa ens ha provat / que ho era, i de debò” 

(exemple 41)↓. El traductor ha afegit una expressió intensificadora 

(i de debò) que no és a l’original.  

 

També hem observat abans alguns exemples (24 i 34) 

d’“hipotètica” PARAULA PREFERENT. Aquí trobem un altre cas 

d’aquesta categoria, en què Sagarra utilitza el mot punt en la seva 

traducció de “He only lived but till he was a man” (V.vii.70) per 

“Ha viscut fins al punt que ha estat un home” (exemple 42)↓. 

Sagarra podria haver escrit “Ha viscut fins que ha estat un home”, 

sense al punt. Hem descartat els exemples en què punt i punta són 

la traducció literal de point i to be ready, com ara la traducció de 
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“confronted him with self-comparisons, / point against point, 

rebellious arm ‘gainst arm” (Macbeth, I.ii.55-57) per “l’acorrala / en 

cos a cos; i punta contra punta, / braç rebec contra braç” (p. 288) o 

“Go bid thy mistress, when my drink is ready, / she strike upon de 

bell” (Macbeth, II.ii.32-33) per “Vés i digues / a la mestressa, que 

quan tingui a punt / el meu beuratge toqui la campana” (p. 308). A 

continuació oferim un seguit de casos en què Sagarra ha emprat 

punt o punta a Macbeth (14), Antoni i Cleopatra (8) i Otel·lo (6): 

 
Macbeth 
 
1) 

I myself have all the other, / and the very ports they blow, / all quarters that they 

know / i’th’ shipman’s card (I.iii.14-17) 

I allí on bufen sé jo els ports / i conec els punts i els nords / sobre la carta marina 

(p. 289) 

 
 
2) 

What beast was’t then / that made you break this enterprise to me? (I.vii.47-48) 

¿Quina mena de bèstia us ha portat / al punt de revelar-me aquesta 

empresa? (p. 304) 

 
3) 

I am one, my liege, / whom the vile blows and buffets of the world / hath so 

incensed, / that I am reckless what I do / to spite the world (III.i.108-111) 

Senyor, jo sóc un home que les guitzes / i que les bufetades d’aquest món / han 

sulfurat a un punt, que tinc prou nervi / per fer-ho tot (p. 327) 

 

4) 

So is he mine; and in such bloody distance, / that every minute of his being 

thrusts, / against my near’st of life (III.i.116-118) 
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I també el meu; i l’odi / entre els dos ha arribat a un punt de sang, / que cada 

minut seu m’és una daga / al voraviu del cor (p. 327) 

 

5) 

He needs not our mistrust, since he delivers / our offices and what we have to 

do / to the direction just (III.iii.2-4) 

No havem de malfiar-nos d’ell, / ja que ens diu nostra tasca punt per punt / de la 

manera com se’ns ha indicat (p. 331)  

 

6) 

The fit is momentary, upon a thought / he will again be well (III.iv.55-56) 

Li dura poc, / el punt d’un pensament, però es refà... (p. 335) 

 

7) 

The times has been, / that when the brains were out the man would die, / and 

there an end (III.iv.79-81) 

Però, abans, tan bon punt el cervell fora, / l’home es moria i tot era acabat (p. 

336) 

 

8) 

Thou hast harped my fear aright. (IV.i.98) 

Has encertat / la meva por en el punt! (p. 348) 
 

9) 

Things at the worst will cease, or else climb upward / to what they were before 

(IV.ii.24-25) 

Totes les coses / en arribar en el punt pitjor s’aturen / o reculen al lloc on abans 

eren (p. 353) 

 

10) 

When I shall tread upon the tyrant’s head, / or wear it on my sword (IV.iii.45-46) 

Quan jo hagués trepitjat o hagués posat / dalt de la punta de la meva espasa / la 

testa del tirà (p. 358) 
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11) 

Receive what cheer you may, / the night is long that never finds the day 

(IV.iii.230-240) 

Rebeu allò que pugui / donar-vos una punta d’alegria, / que no hi ha nit que no 

s’acabi en dia! (p. 366) 

 

12) 

I have no words, / my voice is in my sword (V.vii.36-37) 

No esperis / paraules; a la punta de l’espasa, / hi tinc la veu (p. 380) 
 

13) 

Thou bloodier villain / than terms can give thee out. (V.vii.37-38) 

Oh, sanguinari brètol, / fins a un punt que la llengua no diria! (p. 380) 

 

14) 

He only lived but till he was a man (V.vii.70) 

Ha viscut fins al punt que ha estat un home (p. 382) 
 

Otel·lo  

 

1) 

And found good means / to draw from her a prayer of earnest heart / that I would 

all my pilgrimage dilate, / whereof by parcels she had something heard 

(I.iii.151-154) 

I jo vaig trobar manera / de treure-li, del més pregon del cor, / el desig de saber, 

de punta a punta, / el meu pelegrinatge (p. 161) 

 
2)  

As well to see the vessel that’s come in / as to throw out our eyes for brave 

Othello, / even till we make the main and th’arial blue / an indistinct regard 

(II.i.38-41) 
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I amb els ulls cercarem el brau Otel· lo / fins al punt on el blau del cel i el 

mar / es tornen un sol blau a la mirada. (p. 172) 

 

3) 

Now, sir, this granted (as it is a most pregnant and unforced position) (II.i.229-

230) 

Ara, senyor, partint d’aquest punt —i la posició és sòlida i inexpugnable (p. 180) 

 

4) 

What’s the matter, / that you unlace your reputation thus, / and spend your rich 

opinion for the name / of a night-brawler? (II.iii.184-187) 

¿Com és que malverseu fins aquest punt / la reputació, i tireu per 

terra / l’acreditat renom, per prendre el títol / de repica-baralles? (p. 190) 

 
5) 

With no money at all and a little more wit, return again to Venice (II.iii.352-354) 

I que amb molt diner de menys, i una punta de malícia de més, me’n tornaré cap 

a Venècia (p. 196) 

 

6) 

Confess thee freely of thy sin; / for to deny each article with oath / cannot 

remove nor choke the strong conception / that I do groan withal (V.ii.55-58) 

Confessa francament el teu pecat, / que encara que en neguessis tots els 

punts / amb jurament, tu no destruiries, / ni esvairies, la convicció / per la 

qual jo pateixo (p. 265) 

 

Antoni i Cleopatra 

 

1) 

But how the fear of us / may cement their divisions and bind up / the petty 

difference, we yet not know (II.i.47-49) 



3. MACBETH: L’ORIGINAL ANGLÈS I LES VERSIONS DE SAGARRA 355 

Però fins a quin punt la por que els fem / pot lligar llur mesquines 

diferències / aglutinar-los, no ho sabem encara (p. 254-255) 

 

2) 

Did he not rather / discredit my authority with yours, / and make the wars alike 

against my stomach, / having alike your cause? Of this my letters / before 

did satisfy you (II.ii.55-56) 

¿És que, més aviat, no rebaixava / la meva autoritat junt amb la vostra, / i de fet 

no lluitava contra mi, / si vostra causa era la meva causa? / Sobre aquest 

punt teniu les meves lletres / per satisfer-vos (p. 257) 

 

3) 

So far ask pardon as befits mine honour / to stoop in such a case. (II.ii.102-103) 

Us en demano / perdó, fins aquell punt que el meu honor, / en cas així, em 

permeti rebaixar-me. (p. 258) 

 

4)  

Yes, something you can deny for your own safety: you have been a great thief by 

sea. // And you by land. // There I deny my land service. (II.vi.95) 

Sí, podeu negar alguna cosa per a la vostra pròpia seguretat; per mar haveu estat 

un gran lladre. // Y vós per terra. // En aquest punt nego els meus serveis 

per terra. (p. 273) 

 

5) 

You did know / how much you were my conqueror (III.xi.64-65) 

I no obstant, tu sabies fins al punt / que m’havies fet teu (p. 300) 

 

6) 

I’ll write it: follow me (III.xiii.28) 

Li ho vaig a escriure punt per punt. Seguiu-me. (p. 303) 
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7) 

Order for sea is given, / they have put forth the haven— / where their 

appointment we may best discover, / and look on their endeavour (IV.x.6-

9) 

Les ordres per al mar ja s’han donat; / ells han deixat el port... / Cerquem el 

punt / que descobrir ens permeti el que / disposen i veure per on porten llur 

intent (p. 323) 

 

8) 

The ingratitude of this Seleucus does / even make me wild 

(V.ii.153-154) 

Em desclou la ràbia / el punt d’ingratitud d’aquest Seleucus 

(p. 345) 

 

En tots aquests casos Sagarra ha usat la paraula punt o punta o 

alguna construcció que contingui aquests mots: al punt, a un punt, 

punt per punt, tan bon punt, fins aquest / aquell punt, en aquest 

punt, una punta, de punta a punta, etc. Les paraules del text anglès 

que originen aquestes traduccions de Sagarra són ben diverses: so, 

such, upon, when, till, thus, how, this, how much, a little more, etc. 

De vegades, la solució de Sagarra en què usa una paraula preferent 

constitueix una tria lèxica, com ara l’exemple 42 que hem comentat 

més amunt: “He only lived but till he was a man” (V.vii.70) traduït 

per “Ha viscut fins al punt que ha estat un home”. Altres vegades, 

Sagarra produeix una addició. Per exemple, tradueix “When I shall 

tread upon the tyrant’s head, / or wear it on my sword” (IV.iii.45-

46) per “Quan jo hagués trepitjat o hagués posat / dalt de la punta de 

la meva espasa / la testa del tirà”, quan a l’original no es troba cap 

fragment que es correspongui amb el que hem subratllat en català. 
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L’últim cas que examinarem pertany a la categoria de CANVI TOTAL 

DE SIGNIFICAT: Sagarra tradueix “Here comes newer comfort” 

(V.vii.83) per “Mireu qui ve” (exemple 43). Siward diu aquestes 

paraules en veure aparèixer Macduff amb el cap de Macbeth. El 

consol és doble: d’una banda, Siward, Malcolm i Ross s’alegren de 

veure Macduff perquè moments abans no el trobaven i pensaven 

que el podien haver matat (com ha passat amb el jove Siward), i, de 

l’altra, s’assabenten que el tirà (Macbeth) ja és mort. L’opció de 

Sagarra no trasllada la mateixa idea. A més, en aquesta situació, la 

frase té un to familiar, d’estar per casa, que no s’adiu amb el to 

solemne de l’escena. 

 

3.4.6. Conclusions 
Com ja hem dit a 3.4.1, no hem analitzat tota l’obra de Macbeth, 

sinó unes escenes que, per les seves característiques lingüístiques i 

els personatges que hi surten, poden oferir una visió força àmplia de 

Macbeth. També comentàvem a 3.4.2 que ni hem usat totes les 

categories del nostre model d’anàlisi ni hem examinat totes i 

cadascuna de les divergències que hi ha a cada escena. A 

continuació oferim les conclusions a les quals hem arribat tot 

relacionant-les amb les categories estudiades. Quan donem els 

exemples d’aquest apartat, posem entre parèntesis el número 

d’exemple amb el qual es correspon (segons l’hem donat als 

apartats anteriors), per tal que, si el lector ho creu convenient, pugui 

buscar l’exemple en qüestió i veure’l comentat detalladament, de 

manera més contextualitzada. En cas que estigueu consultant la 

versió electrònica de la tesi, podeu clicar a sobre de qualsevol 
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exemple d’aquest apartat (3.4.6) i anireu a parar al lloc exacte en 

què hem comentat aquest cas. Per tornar a les conclusions, podeu 

clicar el símbol de la fletxa ↓, tal com es visualitza en el següent 

cas: (exemple 32)↓. 

 

Registre 

Fulquet (1996a: 242) i Oliva (1986: 39 i 1993b: 213-214) afirmen 

que Sagarra rebaixa el registre de l’original. Hem trobat un cas 

(exemple 31) en què Sagarra fa el contrari: apuja el registre de 

l’original, en traduir come per “acudiu” i no per “veniu”. Així 

mateix, en el monòleg de Lady Macbeth, Fulquet (1996a: 390 i 395) 

critica algunes opcions de Sagarra perquè les considera molt 

properes a la parla popular, cosa que és certa, però, com argumenten 

Clark i Mason (2015: 54-55) i Johnson (2003: 282), precisament 

aquesta és una de les característiques del fragment original, ja que 

s’hi barregen paraules de registre elevat amb paraules d’ús més 

comú. Aquestes són les expressions que Fulquet jutja com 

inapropiades, quan en realitat tot fa pensar que es corresponen amb 

el to de l’original (totes les cursives són nostres): 

 
 
Shakespeare (I.v.52) 

  
Sagarra (1959b: 299) 

And pall thee in the dunnest smoke 

of Hell (I.v.50) 

 

 Oh, vine, nit espessa, i 

embolica’t / amb el fum més sinistre 

de l’Infern (exemple 32) 

nor Heaven peep through the 

blanket of the dark 
 i el Cel fent-me d’espia entre les 

mantes / de les tenebres (exemple 

33) 
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D’altra banda, hem trobat dos casos en què Sagarra rebaixa el 

registre de l’original: 

 
 
Shakespeare (I.i.7 i V.iii.16) 

 
Sagarra (1959b: 285 i 372) 

There to meet with Macbeth  i allí Macbeth treurà [sic] el nas 

(exemple 1) 

Death of thy soul 
 

Així et rebentis (exemple 27) 

 

Convé destacar que, si bé és cert que al llarg de la traducció de 

Macbeth Sagarra apuja el registre del text en alguns moments, tot 

apunta que les afirmacions de Fulquet (1996a: 242) i Oliva (1986: 

39 i 1993b: 213-214) són certes: hi ha més casos en què Sagarra 

rebaixa el registre. Segurament la intenció de Sagarra no era 

rebaixar el registre en cap moment, però de vegades no ofereix una 

traducció literal del text original, sinó que es decanta per una opció 

més efectista, usant paraules o expressions que “tenen tres 

dimensions”, com diu Palau i Fabre (1962: 41-42). Són propostes 

que poden cridar més l’atenció de l’espectador, perquè tenen bona 

sonoritat o evoquen imatges potents. Podríem dir que, en utilitzar 

aquestes paraules i expressions, es produeixen dos efectes, un de 

negatiu i un de positiu. El negatiu és que, com hem dit, el registre 

queda alterat; el positiu, que l’opció de Sagarra pot resultar més 

atractiva que la d’altres traductors en alguns punts. Vegem-ho amb 

un parell d’exemples de Macbeth que no pertanyen a cap de les 

escenes analitzades (totes les cursives dels exemples són nostres): 
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1) 

Shakespeare (I.ii.10-12) 

worthy to be a rebel, for to that / the 

multiplying villainies of nature / do 

swarm upon him 

 

Sagarra (1959b: 286) 

tot un sac de rebel·lia, / car les vileses 

múltiples de l’home / borinen damunt 

seu com un eixam.  
 

 

TRADUCTORS ANTERIORS 

A SAGARRA 
 TRADUCTORS POSTERIORS A 

SAGARRA 

 
Montoliu (1908b [1907]) 

digne d’esser un rebel, car per 

això totes les vileses de natura en 

ell s’eixamen (p. 4) 

 

  
Pujol Cofan (1975: 11) 

ben digne de portar el nom de rebel, 

perquè està farcit de totes les 

dolenteries de la Natura  

Ruiz (1908: 9) 

digne d’esser un rebel, car 

s’ajusten a ell les nombroses 

fellonies de natura 

 

 Conejero et al. (1996: 9) 

i rebel amb raó, puix que en ell 

creixen / tots els vicis de 

Natura / entrellaçats  

Jordana (1928: 12) 

digne d’ésser rebel, perquè en 

això l’empeny la vilesa fecunda 

de la seva natura. 

 Oliva (2003: 533) 

digne de ser un rebel, ja que les 

múltiples vileses / de la natura 

formiguegen damunt seu  

 
  Desclot (2002b: 21-22) 

rebel amb prou raó, que per  

  això / les més grosses maldats de la 

natura / es congreguen en ell 

 

Desclot (2009: 14) 

rebel amb tota la raó, que per això 

les interminables maldats de la natura 

es concentren en ell 
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2) 
Shakespeare (IV.i.105-106) 

Be lion-mettled, proud, and take no 

care / who chafes, who frets, or 

where conspirers are 

 
Sagarra (1959b: 349) 

Sigues brau, / com un lleó, i amb tot 

orgull menysprea / el que lladri o 

conspiri contra tu  

 
 

 
TRADUCTORS ANTERIORS A 

SAGARRA 
 TRADUCTORS POSTERIORS A 

SAGARRA 

 
Montoliu (1908b [1907]: 66) 
Siguis brau i soberc com un lleó, i 

no hagis cura qui crida i qui gemega, 

ni ont hi ha conspiradors  

 

  
Pujol Cofan (1975: 43) 
Tingues la fermesa del lleó, sigues 

coratjós i no t’inquietis pels que 

criden, es mouen o conspiren 

contra tu.  

 
Ruiz (1908: 90) 

Sigues com un lleó, sigues fer; no 

t’inquietis a proposit d’aquells 

descontents que s’agiten o conspiren 

 Conejero et al. (1996: 85) 

Tinc l’orgull i el tremp del lleó i no 

t’ocupes de ningú / que t’enutge, 

s’enfuresca o conspire contra tu 

 
Jordana (1928: 62) 

Sigues superb com el lleó; no curis 

de qui s’enutja o neguiteja, no et 

capfiquis per cap conspirador  

 

  
Oliva (2003: 624) 

Tingues el tremp i orgull del 

lleó, / no facis cas dels que es 

revolten i conspiren  
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 Desclot (2002b: 116) 
Tingues tremp de lleó; i no facis 

cas / de qui conspiri, es mogui o alci 

el braç66 (a l’edició de 2009 [p. 116] 

la solució és la mateixa) 
 

Intensificació 

Aquesta és una de les categories de la qual hem trobat més 

exemples en examinar les escenes. Convé destacar que Sagarra té 

una tendència a intensificar la seva traducció. Observem que hi ha 8 

casos en què afegeix intensitat al seu text (exemples 16, 17, 18, 25, 

26, 35, 38 i 41) i 3 casos en què treu intensitat al text (exemples 19, 

36 i 37). La raó per la qual Sagarra produeix aquesta divergència és 

la mètrica, excepte en un parell de casos (un d’intensificació i l’altre 

de pèrdua d’intensitat) que es troben a l’escena del porter (en 

prosa). La resta de casos pertanyen a escenes en vers decasíl·lab. 

Així doncs, Sagarra usa el sufix —íssim i alguns mots 

intensificadors (tot, ben, tant i de debò) per acabar de formar el 

vers. El traductor empra dos tipus d’intensificadors segons la 

classificació de Renkema: intensificadors lèxics bàsics i 

intensificadors estilístics (Renkema 2001: pàgina 11 i 18 del 

document [les pàgines no estan numerades]). Convé destacar que 

dos dels tres exemples en què la traducció de Sagarra perd intensitat 

pertanyen al grup d’intensificadors estilístics, ja que el que fa 

Sagarra és no traduir un dels mots repetits (per emmotllar-se al 

                                                 
   66 Fixem-nos que la solució que presenta Desclot és l’única que va una mica en 

la línea de Sagarra, ja que no ofereix una traducció literal del text anglès i també 

és força visual. 
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decasíl·lab). En aquesta taula podem observar que hi ha més casos 

d’intensificació que de pèrdua d’intensitat: 

 

INTENSIFICACIÓ (+)  INTENSIFICACIÓ (–) 
Intensificadors estilístics 

1) 

Shakespeare (I.vii.8-10) 

that we but teach / bloody 

instructions, which being taught, 

return to plague th’inventor  

 
Sagarra (1959b: 302) 

i si ensenyem amb lletra 

sanguinària, / la lletra, de retop, va 

contra el mestre (exemple 17) 

 

 1) 

Shakespeare (I.v.53) 

to cry, ‘Hold, hold’  

 

Sagarra (1959b: 299) 
de les tenebres, que no em cridi: 

‘Atura’t’ (exemple 36) 

2)  

Shakespeare (I.v.46) 

Come to my woman’s breasts  

 
Sagarra (1959b: 299) 

Veniu, veniu, dintre els meus pits de 

dona (exemple 35) 

 

 2) 

Shakespeare (II.iii.12) 

Knock, knock, knock. Who is there?  

 
Sagarra (1959b: 314) 

Truca, truca! ¿Qui hi ha? (exemple 

37) 

3)  

Shakespeare (II.iii.11) 

O come in, equivocator  

 

Sagarra (1959b: 314) 

Passeu, passeu, senyor casuista! 

(exemple 38) 
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Intensificadors lèxics bàsics 
4) 

Shakespeare (I.vii.3-4) 

If the assassination / could trammel 

up the consequence  

 
Sagarra (1959b: 302) 

Si l’assassinat / pogués caçar totes 

les conseqüències (exemple 16) 

 

 3) 

Shakespeare (I.vii.18-20) 

that his virtues / will plead like 

angels, / trumpet-tongued 

against / the deep damnation of his 

taking-off  

 
Sagarra (1959b: 303) 
que les virtuts seves / com trompetes 

angèliques, durien / damnació 

damunt d’aquesta mort (exemple 19) 

5) 

Shakespeare (I.viii.21-25) 
And pity like a naked new-borne 

babe / [...] / shall blow the horrid 

deed in every eye, / that tears shall 

drown the wind  

 

Sagarra (1959b: 303) 

La pietat com nadaló tot 

nu, / [...] / bufaria l’hòrrid assassinat 

endins de cada ull, / i el vent es 

negaria amb tantes llàgrimes! 

(exemple 18) 
 

  

6) 

Shakespeare (III.i.20) 

we should have else desired your 

good advice  

 

Sagarra (1959b: 324) 

us hauríem demanat, / en el consell 
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d’avui, les meritíssimes / opinions 

(exemple 25) 

 
7) 

Shakespeare (III.i.38) 

I wish your horses swift, and sure of 

foot  

 

Sagarra (1959b: 324) 
doncs jo us desitjo / uns cavalls ben 

segurs i ben lleugers (exemple 26) 

 

  

8) 

Shakespeare (V.vii.71) 
The which no sooner had his 

prowess confirmed  

 

Sagarra (1959b: 382) 
Quan la seva bravesa ens ha 

provat / que ho era, i de debò 

(exemple 41) 

 

  

 

Paraula preferent 

Tots els mots recollits en aquesta categoria han de portar l’adjectiu 

“hipotètic” al davant. Tot i que hem examinat aquestes paraules a 

Macbeth i hem començat la recerca a Otel·lo i Antoni i Cleopatra, 

caldria fer un estudi més exhaustiu, tenint en compte altres 

traduccions de Shakespeare fetes per Sagarra, altres traduccions no 

shakespearianes i les seves obres de creació. El motiu principal pel 

qual considerem que una paraula és preferent és el nombre 

d’ocurrències. També és rellevant que, pel fet d’usar la paraula en 
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qüestió, Sagarra produeixi una divergència d’algun tipus (canvi 

total de significat, addició, etc.). Per això, hem descartat les opcions 

en què la solució de Sagarra era la traducció literal del mot que hi 

ha en el text anglès. A continuació donem les paraules preferents 

estudiades a les escenes, més una que hem comentat en comparar 

els textos de Sagarra (manuscrit, edició de bibliòfil i edició 

Alpha):67 agre (exemple 34), lligam i lligar / lligar-se (exemple 

24), plantar cara i punt / punta (exemple 42). Sobre aquesta última 

paraula preferent, destaquen les expressions al punt, a un punt, punt 

per punt, tan bon punt, fins aquest / aquell punt, en aquest punt, una 

punta, de punta a punta, que molt probablement Sagarra utilitzava 

quan li faltaven síl·labes per acabar de formar el vers decasíl·lab.  

 

A part de les paraules preferents que hem trobat a les escenes 

analitzades, com que hem fet una cerca a tot Macbeth i a Otel·lo i 

Antoni i Cleopatra, podem avançar alguns resultats que van en la 

mateixa direcció que apunta Carbonell (1981: 1247), per a qui 

Sagarra tenia predilecció per paraules relacionades amb els sentits 

corporals, els òrgans i les parts del cos. Així, per exemple, algunes 

“hipotètiques” paraules preferents de Sagarra són galta, llengua, 

orella i ungla, així com alguns derivats (unglada i orellut) i 

paraules compostes (galtaparades). També sembla tenir predilecció 

per alguns verbs, com ara afermar i desfermar, arrapar i 

desarrapar, bellugar, enfonsar, escorcollar (també el nom: 

escorcollaire), gosar, mastegar, restar i rondinar. Com a insults, 

hem observat que té tendència a emprar beneit i miserable. Altres 

                                                 
   67 Vegeu l’exemple 15 de l’apartat 3.3.2.2. 
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paraules “hipotèticament” preferents són galindaines, magarrufes i 

nafra, i l’expressió ni gota. D’altra banda, Sagarra usava algunes 

paraules força singulars, com ara nadaló (exemple 21) i grifany 

(vegeu el cas núm. 6 d’Otel·lo de l’apartat 3.4.4.2). Segurament, 

aquestes dues paraules les podríem trobar a més traduccions de 

Sagarra i a la seva obra de creació. També hem observat que usa el 

verb perfilar amb significats que no són els que donen els 

diccionaris (vegeu l’apartat 6.3.2.4 del capítol 6). 

 

Modificació, addició, supressió i canvi total de significat 
El primer que cal subratllar és que considerem que les addicions, 

supressions i canvis totals de significat que Sagarra ha produït a les 

escenes de les bruixes no alteren en absolut el sentit general del 

text. Aquestes divergències vénen provocades pel fet que Sagarra 

prioritzés la rima, la mètrica i les al·literacions per sobre del 

significat literal de cada paraula. Vegem aquests exemples (totes les 

cursives són nostres): 

 
 
ADDICIÓ 

Shakespeare (IV.i.14-15) 

Eye of newt, and toe of frog,  

Wool of bat, and tongue of dog  

  
 
Sagarra (1959b: 346) 
Ull de llangardaix verdós, 

granota, llengua de gos (exemple 

10) 

 
 
SUPRESSIÓ 

Shakespeare (IV.i.14-15) 

Eye of newt, and toe of frog,  

  
 
Sagarra (1959b: 346) 

Ull de llangardaix verdós, 



3. MACBETH: L’ORIGINAL ANGLÈS I LES VERSIONS DE SAGARRA 368 

Wool of bat, and tongue of dog  

 
granota, llengua de gos (exemple 

8) 

 
 
CANVI TOTAL DE SIGNIFICAT 

Shakespeare (IV.i.13) 
Fillet of a fenny snake  

In the cauldron boil and bake 

  
 

Sagarra (1959b: 346) 
Pell tendra de serp de riu, 

bull dins l’infernal lleixiu 

(exemple 12) 

 
 

No és rellevant que Sagarra afegeixi el mot verdós perquè així el 

pot fer rimar amb gos, ni que, en comptes de parlar del dit del peu 

d’una granota (toe of frog), es refereixi només a la granota. El 

mateix passa amb el canvi total de significat: què més dóna que la 

traducció de Sagarra no s’assembli al vers original, si fa rimar 

lleixiu amb riu i produeix al·literacions?68 El que podríem dir és 

Sagarra va ser força agosarat en usar lleixiu en aquest vers. En 

paraules de Palau i Fabre (1973: 66): “Sagarra havia usat molt 

sovint la llengua d’una manera molt semblant a com un pintor, i 

encara un pintor de tendència fauve, a la manera d’un Mir, usa els 

colors; amb una certa pasta i amb una certa gosadia”.  

 

De la mateixa manera, les dues modificacions que hem trobat no 

afecten gaire el sentit del text. Agafem l’exemple 39, en què 

                                                 
   68 Fixem-nos que, encara que els traductors estudiats a la tesi hagin traduït 

Macbeth en prosa, aquesta escena la tradueixen en vers, excepte Jordana, però hi 

inclou altres aspectes estilístics com les al· literacions, i Ruiz (tota la traducció és 

amb una prosa molt allunyada de cap efecte poètic).  
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Sagarra ha traduït “Here’s an English tailor come hither, for stealing 

out of a French hose” (II.iii.12-14) per “És un sastre anglès que ve 

aquí per haver escorcollat les butxaques d’unes calces franceses” 

(1959b: 314). Aquest fragment pertany a l’escena del porter (apartat 

3.4.4.5), que és en prosa; per tant, Sagarra no tenia restriccions 

mètriques. Com ja hem comentat, encara que pugui semblar un 

canvi total de significat, l’hem classificat com a modificació perquè 

tant el text original com la traducció de Sagarra arriben a la mateixa 

conclusió (el sastre s’apropia d’una cosa que no és seva) per vies 

diferents (en anglès quedant-se roba i en català robant diners de les 

butxaques). Segurament, Sagarra devia conèixer el significat 

d’aquesta frase, sobretot després de la traducció de Montoliu, en 

què hi ha una nota explicativa en aquest punt, i la traducció de 

Jordana. No sabem exactament quin va ser el motiu que el va portar 

a traduir-la d’aquesta manera, però el que és clar és que la imatge 

que proposa és molt visual. Si un no té a mà la nota a peu de pàgina 

(com és el cas del públic del teatre), no entén què vol dir això de 

robar d’unes calces. Ara bé, en dir “escorcollar les butxaques d’unes 

calces”, un pot imaginar-se el sastre regirant les butxaques de les 

calces del client. En definitiva, la hipòtesi és que no trasllada el 

significat exacte de l’original al català, no perquè no el sàpiga i el 

seu anglès sigui deficient, tal com argumenten Carbonell (1981: 

1261) i Oliva (document sense data: 3, nota 4), sinó perquè es 

decanta per una opció més teatral i més d’acord amb la seva manera 

d’escriure. 
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Ara bé, convé remarcar que de vegades aquestes modificacions, 

supressions, addicions i canvis totals de significat poden afectar el 

sentit del text original, especialment quan Sagarra modifica una 

imatge que forma part d’un entramat de metàfores. Si recordem 

l’exemple 28 de 3.4.4.3, veiem que Sagarra suprimeix un mot 

(linen) que a l’original serveix per subratllar la blancor (covardia) 

del criat de Macbeth i que es troba al costat d’altres al·lusions: 

cream-faced loon, goose-look, lily-livered boy, linen cheeks i whey-

face. El mateix passa amb la modificació de l’exemple 40, en què 

Sagarra tradueix “that go the primrose way to th’ everlasting 

bonfire” (II.iii.17-18) per “que vénen per un camí de roses 

primerenques a les penes eternes” (1959b: 313). La traducció de 

Sagarra conserva les al·lusions a l’infern mitjançant les “penes 

eternes”, però es perd la relació amb el foc i la calor, elements ben 

presents en aquest fragment. 

 

Mètrica 

En principi, Sagarra segueix la forma de l’original; és a dir: fa la 

distinció entre els fragments que són en vers i els que són en prosa. 

L’única excepció en tota l’obra es produeix en la conversa entre 

Lady Macduff i el seu fill (IV.ii.31-66). Tal com dèiem a 3.1, Brian 

Vickers (2005: 378-387) assenyala quins són els fragments en prosa 

dins de Macbeth i n’explica els motius. Aquesta escena entre mare i 

fill resulta còmica per la manera en què es fan retrets: “how wilt 

thou do for a father // Nay how will you do for a husband? // Why, I 

can buy me twenty at any market. // Then you’ll buy’em to sell 

again” (IV.ii.40-44). Després esdevé irònica, perquè parlen sobre 
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els homes honestos i els mentiders, i el fill conclou que hi ha força 

mentiders al món per vèncer els homes honestos. Seguidament, uns 

assassins (“els mentiders”) entren per matar Lady Macduff i el seu 

fill (“els honestos”). En totes les edicions consultades (Shakespeare 

sense data, 1992, 1998, 2008a i 2015), aquest fragment és en prosa; 

en canvi, en la traducció de Sagarra és en vers, tot i que amb molts 

versos compartits, la qual cosa dóna agilitat a l’escena. 

 

Una de les escenes més irregulars pel que fa a la forma en la 

traducció de Sagarra és la primera escena de les bruixes. Com hem 

comentat, de vegades els versos que Sagarra atribueix a una bruixa 

no corresponen amb els que veiem a les edicions més modernes 

(Shakespeare 1992, 1998, 2008a i 2015). Tampoc no coincideixen 

amb els que ofereix el llibre The Complete Works of William 

Shakespeare (sense data i amb una introducció de Barry Cornwall), 

que, segons Joan de Sagarra, feia servir el seu pare per llegir 

Shakespeare.69 Potser va ser una decisió de Sagarra, però existeix la 

possibilitat que aquest canvi sigui degut a l’edició anglesa que va 

usar per traduir Macbeth. D’altra banda, fixem-nos que de vegades 

Sagarra no sols vol reproduir el vers amb el mateix nombre de 

síl· labes, sinó que intenta traslladar el ritme accentual de l’original. 

Per exemple:  

 
 
Shakespeare (I.i.11) 
Fair is foul and foul is fair  

/x/x/x/ 

  
Sagarra (1959b: 285) 
El bell és lleig, el lleig és bell 

[x]/x/x/x/ (exemple 6) 

                                                 
   69 Conversa privada del 5 d’octubre de 2011. 



3. MACBETH: L’ORIGINAL ANGLÈS I LES VERSIONS DE SAGARRA 372 

 

Shakespeare (IV.i.10-11) 

Double, double, toil and trouble, 

/x/x/x/x 

Fire burn and cauldron bubble.  

/x/x/x/x 

 
Sagarra (1959b: 345) 
Au, treballa, canta i vola; 

/x/x/x/x 

canta, foc, i bull, cassola!  

/x/x/x/x  

(exemple comentat a 6.3.1.2) 

 
 

Un altre aspecte que cal remarcar és que Sagarra emprava versos 

compartits entre diversos personatges tal com feia Shakespeare, 

però no sempre en el mateix punt. A l’exemple 22 de l’apartat 

3.4.4.2, observem que a l’original hi ha un vers compartit entre 

Macbeth i Banquo que Sagarra no trasllada al català. Per contra, en 

l’exemple 23, Sagarra fa compartir uns versos que a l’original no 

estan compartits. Tal com explicàvem en analitzar els exemples, 

aquí també és probable que les divergències s’hagin donat arran del 

text anglès usat per Sagarra, ja que, com afirma Wright (1988: 103), 

de vegades els editors han de decidir si alineen una meitat de vers 

amb una meitat precedent o posterior. 

 

Per acabar, la divergència més produïda per Sagarra en aquest 

aspecte és la d’augmentar el nombre de versos. Considerem que 

això és una divergència perquè, idealment, la traducció hauria de 

tenir més o menys el mateix nombre de versos que el text original, 

però això depèn molt de les llengües de què es tracti. Tot i que, com 

Sagarra mateix afirma en el seu pròleg a Romeo i Julieta. Otel·lo. 

Macbeth (1959a: 10), la llengua catalana té un gran nombre d’aguts 

i monosíl·labs, en traduir de l’anglès, és quasi inevitable que o els 
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versos tinguin més síl· labes o el nombre de versos augmenti, 

especialment si es vol traslladar tot el que diu l’original. Aquesta és 

una de les crítiques que ha rebut Sagarra per part de Desclot (2002a: 

12), Fàbregas (1979: 204) i Oliva (1993b: 211-213) i, efectivament, 

com hem pogut comprovar, Sagarra allarga el nombre de versos: 

 
 

FRAGMENT DE 

L’ESCENA DE LES 

BRUIXES (IV.I.12-19) 

 

 
MONÒLEG DE 

MACBETH  

(I.VII.1-28) 

 
MONÒLEG DE LADY 

MACBETH  

(I.V.37-53) 

 
 

TOTAL 

 
Shakespeare: 8 versos 

 
Shakespeare: 27 

versos i mig 

 

 
Shakespeare: 17 

versos 

 
52 versos 

i mig 

 
Sagarra: 12 versos 

 

(exemple 14) 

 
Sagarra: 35 versos 

(últim comentari 

de 3.4.4.1) 

 
Sagarra: 23 versos 

(últim comentari 

de 3.4.4.4) 

 

 

70 versos 

 

Patró fònic (rima) 

Sagarra sempre trasllada la rima consonant de l’original a la seva 

traducció en català; per això, quasi no produeix divergències en 

aquest sentit. Ara bé, com comentàvem a l’exemple 7 de 3.4.3.1, 

una divergència de patró fònic (rima) es pot produir o perquè el 

traductor no rima una part que és rimada a l’original, o perquè fa 

exactament el contrari: rimar uns versos que a l’original no rimen. 

Aquesta és l’única divergència que hem trobat en analitzar les 

escenes, ja que Sagarra fa rimar els versos “I come 
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Graymalkin / Paddock calls” (I.i.8-9): “Ja vinc, Gris-

fregall / L’arbrat ens crida: Avall, avall!” (1959b: 285). 

 

Pel que fa als rebles i les rimes amb formes verbals idèntiques 

(Badia 1988: 62 i Oliva 1993b: 213), no n’hem observat gaires.70 

Un cas de forma verbal idèntica l’hem trobat en el vers “Acudiu, 

esperits que presidiu” (1959b: 299) (exemple 31). 

 

 

Patró fònic (al·literació) 
Aquesta categoria és molt similar a l’anterior. Sagarra quasi sempre 

reprodueix al·literacions tot seguint el text anglès. Ara bé, hem de 

subratllar dos aspectes. El primer és que, idealment, l’al·literació 

s’hauria de traslladar amb els mateixos sons que l’original. Com 

que de vegades Sagarra no ho fa, ho considerem una 

“pseudodivergència”. No és una divergència perquè som conscients 

que sovint no hi ha una altra solució que canviar els sons d’una 

llengua a una altra, però alhora no podem considerar que no hi ha 

cap divergència, perquè no sabem si hi ha una opció en què això 

sigui possible. El segon aspecte és que Sagarra empra molt la 

tècnica de la compensació. Potser no trasllada l’al·literació en el 

mateix vers que Shakespeare, però sí en un vers que Shakespeare no 

al·litera (vegeu l’exemple 15 de 3.4.3.2). Amb tot, el que és obvi és 

que Sagarra tenia molt en compte els sons de les paraules, i de 

                                                 
   70 Cal tenir en compte, però, que potser es podrien encabir en la categoria reble 

(que té clares connotacions negatives) alguns casos d’intensificació (tot, ben, tant, 

etc.) o paraula preferent (al punt, fins al punt, una punta, etc.). 
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vegades, especialment en les escenes de les bruixes, no dubtava a 

sacrificar el significat literal d’una paraula (o paraules) per tal 

d’aconseguir un vers més sonor (vegeu l’exemple 12 de 3.4.3.2). 
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4.1. Introducció  
Sagarra no va escriure mai que les seves traduccions s’inspiressin 

en les franceses, tot i que al seu prefaci a Romeo i Julieta. Otel·lo. 

Macbeth (1959a) reconeix la seva admiració per aquestes 

traduccions. Això significa que les ha llegides, que les valora molt 

positivament, i que és possible que poguessin influir en el seu text 

d’alguna manera:  

 
Comparant el meu treball amb versions franceses —les més 

perfectes, les més solvents— i amb el que d’autènticament 

responsable s’ha fet en castellà, veia clarament que era molt més 

factible traduir un vers blanc de Shakespeare dins un vers blanc 

català. (Sagarra 1959a: 10) 

 

El primer crític que tracta aquesta qüestió és Salvador Oliva, que 

comenta, en un article a La Vanguardia (1986: 39), que Sagarra “no 

tenia altre remei que seguir molt de prop les traduccions franceses”, 

ja que disposava de molt poc temps per fer les traduccions de 

Shakespeare (una cada mes).1 En un capítol de llibre també afirma: 

“Algunas veces, más que otras, es facilísimo descubrir que el fraseo 

de la traducción de Sagarra es idéntico al de distintas traducciones 

francesas” (1993b: 214). 

 

D’altra banda, hem de recordar que la llengua estrangera que se 

solia estudiar en l’època de Sagarra era el francès, no l’anglès, i, ja 

de bastant jove (als dotze anys), dominava força aquesta llengua, 

                                                           
   1 Segons Palau i Fabre (1973: 69), cobrava cinc mil pessetes per obra. 
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tant com per guanyar una medalla d’or al col·legi, tal com explica 

ell mateix a les seves Memòries:  

 

Arribà el tercer curs, que era el meu, i el P. Casals va dir: “Lingua 

gallica. Praemium consequutum est: Josephus Maria de Sagarra et 

de Castellarnau”. Quan vaig sentir el meu nom, em va semblar que 

feien broma, però vaig reaccionar i vaig anar a recollir la medalla 

daurada. (Sagarra 2012: 414) 
 

Lluís Permanyer també destaca el fet que Sagarra dominava 

sobretot el francès i l’italià, tot i que també sabia anglès i alemany:  
 

No és estrany que quan Ortega i Gasset li telefonà per proposar-li la 

corresponsalia d’“El Sol” a Berlín, ho acceptés immediatament i 

encantat de la vida. [...] El fet d’haver-se d’airejar per l’estranger li 

despertà l’interès per les llengües: Sagarra arribà a dominar 

l’anglès, l’alemany, però sobretot el francès i l’italià. (Permanyer 

1991: 36) 

 

4.2. Justificació de la tria 
Els dos traductors francesos que hem triat per comprovar si han 

influït en la traducció de Josep M. de Sagarra han estat François-

Victor Hugo i Maurice Maeterlinck. A continuació n’expliquem les 

raons.  

 

François-Victor Hugo, fill de Victor Hugo, va traduir les obres 

dramàtiques completes de Shakespeare al francès (1a edició: 1857-

1865; 2a edició, revisada: 1865-1873). Segons John Pemble (2005: 
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32-35), fins aleshores, en l’àmbit de les lletres franceses imperava la 

moral neoclàssica. Les obres de Shakespeare, d’una banda, trenquen 

la regla de les tres unitats, tot i que a França les unitats de temps i 

de lloc no s’exigien, però sí la d’acció. Les trames secundàries i les 

barreges de passatges còmics i tràgics eren considerades de mal 

gust. D’altra banda, les obres shakespearianes incloïen passatges 

escabrosos que podien escandalitzar el públic d’una cultura francesa 

que es volia caracteritzar per la vraisemblance (la veritat percebuda 

per la raó i el sentit moral; el vici s’havia de castigar i la virtut 

premiar), la convenance (l’autenticitat i la fidelitat històrica) i la 

bienséance (la honestedat). La violència, el vessament de sang i la 

lascívia, a més de les escenes en què es begués o mengés, no eren 

ben vistes ni acceptades. Tots aquests factors van contribuir al fet 

que l’obra de Shakespeare arribés a França d’una manera 

esbiaixada, sense presentar íntegrament tot el seu contingut per no 

ferir els gustos francesos, que estaven acostumats a autors clàssics 

com Pierre Corneille, Jean Racine o Jean-Baptiste Poquelin 

(Molière).  

 

En les traduccions franceses de Shakespeare anteriors a Hugo, es 

prescindia de les escenes vulgars, s’eliminaven personatges o es 

canviava el final de la història, com, per exemple, la versió que 

Jean-François Ducis va fer de Romeu i Julieta (1778), en què els 

amants no tenen cap contacte físic, se suprimeix la baralla entre les 

dues famílies, el ball, el balcó, la dida, Fra Llorenç i se substitueix 

el suïcidi final per un final feliç. Les traduccions shakespearianes 

d’Hugo trenquen amb tota una tradició de versions adaptades, que 
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van des de les de François-Marie Arouet (Voltaire), Pierre-Antoine 

de La Place, Pierre de Le Tourneur i Jean-François Ducis (segle 

XVIII), fins a les de François Guizot, Alfred de Vigny i Alexandre 

Dumas (segle XIX), entre d’altres, i pretenen mostrar Shakespeare 

tal com és, sense afegir ni suprimir res que no sigui a l’original: 

 

His translation was the most ambitious yet undertaken, and the one 

that remained longest in print. It survived for 140 years as France’s 

nearest equivalent to the German version of Schlegel and Tieck. 

[...] It was courageously faithful to the text in that it deleted 

nothing, concealed nothing, and resorted to paraphrase and 

substitutions only when exactness would have led to 

incomprehensibility. [...] The scabrous passages were unblushingly 

exposed; the obscenities were boldly rendered either by direct 

translation or by equivalent word-play, as indecent in French as in 

English. (Pemble 2005: 89-90) 
 

Victor Hugo va prologar les traduccions shakespearianes del seu fill 

i, en aquest pròleg, destaca les excel·lents aptituds que tenia el seu 

fill per fer aquesta tasca, ja que la traducció d’aquestes obres exigia 

un poeta, d’una banda, i un benedictí, de l’altra, i també afirma que 

és una obra de crítica, de filologia, de filosofia, d’història, que és 

“fidèle, sincère, opiniâtre dans la résolution d’obéir au texte; elle est 

modeste et fière [...] Pour ceux qui, dans Shakespeare, veulent tout 

Shakespeare, cette traduction manquait. On l’a maintenant” (Hugo 

1865: 29). 

 



4. SAGARRA I LES TRADUCCIONS FRANCESES PRECEDENTS 383 

Com que les traduccions de François-Victor Hugo van ser tan 

canòniques en el món francòfon, i van aspirar a una fidelitat 

absoluta, és possible que Sagarra s’hi fixés a l’hora de fer la seves 

traduccions de Shakespeare. A més, Josep M. Fulquet, a la seva tesi 

doctoral Cinc monòlegs shakespearians i una cançó: anàlisi 

comparativa i implicacions teòriques (1996a: 242), comenta que el 

text de François-Victor Hugo havia d’influir el de Sagarra (posa 

com a exemples Coriolà i Enric IV. Primera part), ja que 

necessitava el suport d’una llengua romànica si volia seguir el ritme 

de producció mensual que li imposaven. D’altra banda, a la 

introducció de Ricard III, Joan de Sagarra afirma que el seu pare 

llegia sovint el teatre shakespearià tant en anglès com en les 

versions franceses del fill de Victor Hugo o en les catalanes de 

Cèsar August Jordana (Sagarra 1969: 7). 

 

El segon traductor francès el text del qual compararem amb el de 

Sagarra és Maurice Maeterlinck, que va publicar la seva traducció 

de Macbeth el 1910. Partim dels comentaris de Salvador Oliva 

(1986 i document no datat) en què examina el fragment “Life’s but 

a walking shadow, a poor player / that struts and frets his hour upon 

stage, / and then is heard no more” (V.v.25-27). Segons Oliva, la 

solució de Sagarra per al verb to fret (“s’escalfa”) és errada, perquè 

segueix clarament la de Maeterlinck (“s’echauffe”). Josep M. 

Fulquet (1996a: 257) analitza un altre fragment on també sembla 

que hi ha una influència de Maeterlinck: “wherever, in your 

sightless substances, / you wait on nature’s mischief” (I.v.48-49). 
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Tant Maeterlinck com Sagarra han traduït wait on per “presidir”, 

opció errònia com veurem a l’apartat 4.4.1.  

 

A més, segons Joan de Sagarra,2 el seu pare tenia els dos volums de 

la Bibliothèque de la Pléiade amb les traduccions de les obres de 

Shakespeare al francès i se’ls llegia sovint. En l’època de Sagarra, 

la Pléiade va publicar dues edicions de les obres traduïdes de 

Shakespeare: una és de 1938 (Theâtre complet), i l’altra, de 1959 

(Œuvres complètes), que conté, a part de la traducció de les obres 

dramàtiques, la de l’obra poètica i una introducció de Henri 

Fluchère. És molt probable que Sagarra tingués l’edició de 1938, en 

què la majoria d’obres havien estat traduïdes per François-Victor 

Hugo, però no en el cas de Macbeth, traduïda per Maurice 

Maeterlinck. Pot ser que els volums que recorda Joan de Sagarra 

siguin els de 1959 (el traductor de Macbeth també és Maurice 

Maeterlinck), però, aleshores, no és possible que aquesta edició 

influís en el text sagarrià, perquè ell ja havia traduït Macbeth abans 

a l’edició de Calíope (1946?). Una altra possibilitat és que Sagarra 

s’hagués mirat la traducció de Maeterlinck en una edició individual. 

 

4.3. François-Victor Hugo 
Les traduccions de François-Victor Hugo (1980 [1a edició: 1857-

1865; 2a edició, revisada: 1865-1873]) es caracteritzen, com ja hem 

comentat, per la seva voluntat de fidelitat respecte al text de 

Shakespeare. Aquesta fidelitat, però, s’ha d’entendre d’una manera 

restringida, ja que Hugo intenta traslladar el sentit de l’obra de 
                                                           
   2 Conversa privada del 5 d’octubre de 2011.  
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Shakespeare al francès, però no pas la forma (ritme, rima i altres 

recursos formals), atès que la seva versió és en prosa i no pas en 

vers (excepte l’escena de les bruixes del quart acte, fins que apareix 

Macbeth). Segons André Gide, en el pròleg de l’obra completa de 

Shakespeare de la Bibliothèque de la Pléiade (1959: XIII), François-

Victor Hugo estava assedegat de fidelitat i si, per transmetre una 

imatge, havia d’allargar una frase, si, per salvar l’exactitud, havia de 

sacrificar el moviment, el ritme i la poesia, ho feia: tot perquè les 

seves traduccions permetessin comprendre els detalls del text 

anglès.  

 

Maeterlinck, en el seu pròleg de Macbeth (1910), reconeix algunes 

qualitats a la versió d’Hugo, però també diu que, a l’original, no hi 

ha cap vers que no sigui musical, que no tingui un ritme interior i 

profund i que, pel contrari, al text d’Hugo, hi ha un gran nombre de 

frases que no resisteixen la lectura en veu alta i que la major part 

moren, en cos i ànima, en boca de l’actor (1910: XXIV). I hi afegeix: 

“Il serait cependant nécessaire qu’on reconnût que la phonétique 

d’une traduction est aussi importante que sa fidélité textuelle” 

(1910: XXIV).  

 

4.3.1. Sagarra coincideix amb Hugo i Maeterlinck 
En aquest apartat, observem com la traducció de Sagarra coincideix 

amb la d’Hugo i la de Maeterlinck. Després de l’anàlisi comparativa 

d’aquest apartat, del següent (4.3.2) i del 4.4.1, tot basant-nos en les 

dades, expliquem la relació que hi ha entre les tres traduccions. 

Només hem trobat exemples d’algunes de les categories emprades 
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per a l’anàlisi, però no pas de totes. També cal esmentar que no hem 

fet la comparació d’alguns fenòmens, o bé perquè el text d’Hugo és 

en prosa (excepte la primera part de l’escena primera del quart acte, 

protagonitzat per les bruixes) i no presenta aquests aspectes, com 

ara la rima o la mètrica, o bé perquè només els estudiem quan 

comparem el text de Sagarra amb l’original (per exemple, la 

categoria “paraula preferent”).  

 

El quadre següent, que resumeix les dades de l’annex 1, mostra el 

nombre d’exemples trobats de cada categoria i els tants per cent 

respecte a les divergències. A l’hora de donar els percentatges, no 

hem tingut en compte els exemples de la categoria de “tria lèxica” 

ni de “tria semàntica en casos de polisèmia”, ja que no es produeix 

cap divergència. Tampoc no hem inclòs els de l’apartat “casos 

especials”, perquè són exemples que no compleixen les 

característiques de les altres divergències i per això no podem 

comptar-los com si fossin part del mateix grup. Això val tant per a 

la resta d’aquest capítol com per al capítol 5 i la primera part (les 

influències catalanes) del capítol 6. 

 

En donar els exemples, ens hem fixat en les dues edicions de 

Macbeth en vida de Sagarra, la de 1946[?] i la de 1959b, i el text del 

manuscrit. Si les tres versions coincideixen, només donem la 

traducció de l’edició de 1959b; si difereixen, les reproduïm totes 

tres i marquem les diferències en cursiva. En aquest cas, pot ser 

que, depenent dels canvis entre les versions, Sagarra coincideixi 

amb un traductor o amb un altre. Sempre que alguna opció dels tres 
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textos ha estat la mateixa que la d’un altre autor, l’hem recollit en 

l’apartat del traductor pertinent. Així, pot ser que el mateix exemple 

consti com a influència d’Hugo si considerem l’edició de 1946[?] o 

el manuscrit o com a influència de Maeterlinck si mirem l’edició de 

1959b, o viceversa.  

 

Cal remarcar que, als fragments de les edicions franceses, hem 

conservat els espais entre els signes de puntuació tal com els dóna 

Maeterlinck, però en el cas d’Hugo hem fet un petit canvi, ja que 

l’autor no és coherent al llarg del text. Hem optat per deixar un 

espai en blanc abans d’un signe d’interrogació o d’exclamació, dels 

dos punts, del punt i coma i del guió llarg. Per exemple, “qu’on ne 

vous trouve pas ici; fuyez avec vos petits” es converteix en “qu’on 

ne vous trouve pas ici ; fuyez avec vos petits”. Encara que la 

primera edició de les traduccions de Shakespeare d’Hugo sigui de 

1857-1865 i la segona de 1865-1873, l’edició a la qual vam tenir 

accés és de 1880.  

 
TAULA 1. SAGARRA COINCIDEIX  

AMB HUGO I MAETERLINCK 

Divergències respecte a l’original 

Registre 0 0 % 

Especificació  13 24,5 % 

Generalització 4 7,5 % 

Intensificació 1 1,9 % 

Modificació 8 15,1 % 

Addició 4 7,5 % 

Addició de metàfora 0 0 % 
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Supressió 1 1,9 % 

Supressió de metàfora 0 0 % 

Canvi total de significat 9 17 % 

Canvi de metàfora 1 1,9 % 

Explicitació 10 18,9 % 

Implicitació 0 0 % 

Ordre sintàctic 0 0 % 

Puntuació 2 3,8 % 

Total divergències 53 100 % 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 60 

Tria semàntica en casos de polisèmia 2 

Casos especials 

Modificació 7 

 

Una de les categories que presenta més exemples és la 

d’ESPECIFICACIÓ. El fet que hi hagi més del triple d’especificacions 

(13 [24,5 %]) que de generalitzacions (4 [7,5 %]) seguiria un dels 

patrons universals de traducció dels quals parlen Shoshana Blum-

Kulka (1986), Vilma Pápai (2004), Linn Øverås (1998) i Ria 

Vanderauwera (1985): la tendència a l’especificació i l’explicitació. 

Segons Toury (1995: 227), hi ha una relació clara entre 

l’explicitació d’alguns elements i la intel·ligibilitat d’un text, de 

manera que la majoria de traductors, independentment de les 

llengües que hi intervinguin, intenta facilitar la comprensió al lector 

de la llengua meta. És possible, doncs, que si comparéssim aquestes 

ocurrències amb les propostes d’altres traductors, també trobéssim 

alguna divergència d’especificació, però és poc probable que es 
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donés al mateix lloc i de la mateixa manera, com observem que 

passa en Sagarra, Hugo i Maeterlinck. 

  

En el primer exemple (1), veiem que els tres traductors trien un mot 

més específic per traduir hence. Segons l’OED, hence com a verb 

(accepció 1b) només significa “marxar”, sense especificar si en fer 

aquesta acció s’està fugint o no, i, segons el SW, vol dir “lluny 

d’aquí, d’aquest lloc”. Tot i això, en el context de l’escena, aquesta 

traducció és totalment plausible, i els traductors es limiten a fer 

palesa una característica d’aquesta “anada” que a l’original queda 

sobreentesa. Hi ha, però, un altre tipus d’especificació que sorgeix 

quan, en comptes de triar una paraula més específica, explicitem 

una part que és implícita a l’original, com mostra el segon exemple 

(2). Els tres traductors opten per afegir la paraula sang, quan, a 

l’original anglès, no apareix el mot blood, tot i que se suposa que 

les gotes de les quals parlen són de sang. 
       

1) 

Shakespeare: If you will take a homely man’s advice, / be not found here: 

hence with your little ones (IV.ii.70-71)  

Hugo: Si vous voulez suivre l’avis d’un homme qui parle net, qu’on ne 

vous trouve pas ici ; fuyez avec vos petits. (p. 70) 

Maeterlinck: Si vous voulez prendre l’avis d’un pauvre home, qu’on ne 

vous trouve pas ici; fuyez avec vos petits (p. 993) 

Sagarra: Si us val el consell d’un bon subjecte, / procureu que no us trobin 

aquí dins. / Fugiu amb la mainada. (p. 354-355)  
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2) 

Shakespeare: Meet we the med’cine of the sickly weal / and with him pour 

we in our country’s purge / each drop of us. (V.ii.27-29) 

Hugo: Allons trouver le médecin de la société malade ; et, réunis à lui, 

versons, pour purger notre pays, toutes les gouttes de notre sang. (p. 

84) 

Maeterlinck: Allons trouver le médecin de cet État malade et versons avec 

lui toutes les gouttes de notre sang pour guérir notre patrie. (p. 1002) 

Sagarra: Anem a trobar el metge d’aquest poble / que està malalt, i amb ell 

deixem que vagin / totes les gotes de la nostra sang per guarir nostra 

pàtria! (p. 371) 

 

A l’apartat de GENERALITZACIÓ, trobem casos contraris als 

anteriors i, per tant, es produeix una generalització d’algun tipus. 

Pot ser que la paraula triada pels traductors sigui més general 

(hiperònim) que la del text anglès (hipònim). Per exemple, segons 

una nota a peu de pàgina de l’edició individual anotada d’Oxford 

University Press (Shakespeare 1998: 122, nota referent al vers 15), 

largess to your offices significa: “liberal gifts to the castle 

functionaries; ‘office’ was used for the office-holder (OED 4c)”, de 

manera que el mot office en anglès designa un concepte més 

específic que gent / gens a l’exemple 3. També es produeix una 

generalització quan se suprimeix una paraula que es pot donar per 

suposada, que queda implícita i que no canvia gaire el significat del 

text. Així, a l’exemple 4, Shakespeare utilitza part, mentre que 

Sagarra, Hugo i Maeterlinck suprimeixen aquest mot. 
 

3) 

Shakespeare: And sent forth great largess to your offices. (II.i.14) 

Hugo: Et il a fait des grandes largesses à vos gens. (p. 28) 
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Maeterlinck: Et a fait des grandes largesses à vos gens. (p. 967) 

Sagarra: I a la gent de casa vostra / els ha fet tota mena de regals. (p. 307) 

 

4) 

Shakespeare: Accursèd be that tongue that tells me so, / for it hath cowed 

my better part of man (V.vii.47-48) 

Hugo: Maudite soit la langue qui me dit cela ! car elle vient d’abattre en 

moi le meilleur de l’homme. (p. 93) 

Maeterlinck: Maudite soit la langue que me l’a révélé! Elle vient d’abattre 

en moi le meilleur de ma force. (p. 1008) 

Sagarra: Oh, maleïda / sigui la llengua que m’ho ha revelat! / M’acaba 

d’esfondrar la millor força. (p. 381) 

 

Els exemples de la categoria d’INTENSIFICACIÓ es caracteritzen 

perquè tenen un grau d’intensitat superior o inferior al de l’original. 

A l’exemple següent hi ha una addició d’intensitat. Això es 

produeix mitjançant sufixos, prefixos o mots que Renkema (2001: 

9-10 del document [document no numerat]) denomina 

“intensificadors lèxics bàsics”: molt, realment, etc. A l’exemple 5, a 

part del canvi de plural (causes) a singular (cause / causa), veiem 

que hi ha un intensificador que no és a l’original: tan (català) i si 

(francès).   
 

5) 

Shakespeare: For their dear causes / would to the bleeding and the grim 

alarm / excite the mortified man. (V.ii.3-5) 

Hugo: Une cause si chère entraînerait à la charge sanglante et sinistre 

l’homme le plus mortifié. (p. 83) 

Maeterlinck: Une cause si chère entraînerait un mort même à cet appel aux 

armes farouche et meurtrier. (p. 1001) 
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Sagarra: Una causa tan volguda / fins als morts del carner arrossegaria / a 

l’alarma ferotge i sanguinària. (p. 370) 

 

Un dels apartats amb més exemples és el de MODIFICACIÓ (8 

[15,1 %]). Això potser vol dir que si, de vegades, Sagarra es fixava 

en les versions franceses, era perquè l’ajudessin a entendre el 

significat d’alguna paraula de l’original. Cal tenir en compte que, si 

bé Sagarra era un home de cultura amb una gran biblioteca i 

possibilitats per accedir a obres de consulta, les eines 

lexicogràfiques que existien aleshores i els estudis sobre 

Shakespeare eren bastant limitats en comparació amb els d’avui dia. 

Vegem el cas següent (exemple 6): en anglès nature’s copy es 

refereix a una còpia, però també a un contracte o llicència. El sentit 

del vers “but in them nature’s copy’s not eterne” podria ser: “Però 

el / la contracte / llicència d’ells amb la natura no és etern / a”. 

L’opció de Sagarra, Hugo i Maeterlinck s’allunya relativament del 

significat original en utilitzar la paraula imatge / image, i no còpia o 

contracte: 
 

6) 

Shakespeare: But in them nature’s copy’s not eterne. (III.ii.41) 

Hugo: Mais l’image de l’humanité n’est pas éternelle en eux. (p. 48) 

Maeterlinck: Mais en eux, l’image de la vie n’est pas éternelle. (p. 980) 

Sagarra: Però, en ells, la imatge / de la vida no és una cosa eterna. (p. 330) 

 

De vegades, podria ser que Sagarra s’ajudés de la solució del text 

francès per trobar un mot o expressió que li anés bé per a qüestions 

mètriques. Si ens fixem en l’exemple 7, veiem que Sagarra, com 

Hugo i Maeterlinck, ha traduït seas per “onades”. Sembla poc 
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probable que Sagarra no sabés el significat de seas, però no podia 

traduir-ho per “mars” en una expressió com “enrogiria els mars 

múltiples”, perquè li hauria quedat un vers coix de 7 síl· labes. La 

traducció de Sagarra (“enrogiria les onades múltiples”) és un 

decasíl·lab, com la majoria de versos, però també ho seria una opció 

com “enrogiria els múltiples mars”, si hi hagués una dialefa a 

“enrogiria els”. Potser Sagarra volia fer un vers femení, ja que els 

tres versos anteriors són masculins. No sabem la raó exacta per la 

qual Sagarra es va decidir per aquesta traducció, però el cert és que, 

encara que el significat no canvia notablement, en el seu text, i en 

els d’Hugo i Maeterlinck, es produeix un canvi respecte de 

l’original, ja que no és el mateix dir “la meva mà enrogiria les 

onades múltiples” que “la meva mà enrogiria els múltiples mars”; 

evidentment, la segona opció abraça unes dimensions molt més 

àmplies.  

   
7) 

Shakespeare: Clean from my hand? No─this my hand will rather / the 

multitudinous seas incarnadine / making the green one red. (II.ii.60-

62) 

Hugo: De ma main ? Non, c’est plutôt ma main qui donnerait son incarnat 

aux vagues innombrables, en faisant de l’eau verte un flot rouge. (p. 

32) 

Maeterlinck: De ma main? Non, c’est plutôt cette main qui empourprera 

les vagues innombrables faisant de la mer verte un océan rouge… (p. 

970) 

Sagarra:de la mà? No! La mà més aviat 10 síl·labes  

enrogiria les onades múltiples 10 síl·labes  

fent la mar verda de color vermell. 10 síl·labes  

(p. 313) 
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Hi ha algunes categories que poden afectar força el text traduït, 

perquè les solucions que presenten s’allunyen bastant del text 

original: les addicions (7,5 %), les supressions (1,9 %) i els canvis 

totals de significat (17 %). Aquests són els casos que més 

evidencien que hi hagut una influència d’uns traductors damunt els 

altres. L’exemple 8 mostra com Sagarra, Hugo i Maeterlinck han 

afegit mots que a l’original no hi eren (ADDICIÓ). En el text anglès, 

trobem el verb to swarm, que els tres traductors han canviat de 

categoria gramatical (transposició), ja que l’han convertit en nom, 

tot afegint també com un (català) i comme un (francès). Per al verb 

anglès to swarm, Hugo i Maeterlinck ja utilitzen el verb “grouiller”, 

i Sagarra, “borinar”. I l’exemple 9 mostra com els tres traductors 

han suprimit la mateixa part (SUPRESSIÓ). Seria molta coincidència 

que Sagarra i Maeterlinck haguessin afegit i suprimit exactament el 

mateix que Hugo sense haver-se’l mirat.  

 
8) 

Shakespeare: Worthy to be a rebel, for to that / the multiplying villainies 

of nature / do swarm upon him (I.ii.10-12) 

Hugo: Bien digne d’être un rebelle, tant les vilenies multiplies de la nature 

grouillent sur lui comme un essaim (p. 10) 

Maeterlinck: Digne d’être un rebelle, car les vilenies multiplies de la 

nature grouillent sur lui comme un essaim (p. 956) 

Sagarra: Tot un sac de rebel·lia, / car les vileses múltiples de l’home / 

borinen damunt seu com un eixam. (p. 286) 
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9) 

Shakespeare: And his report / hath so exasperate their king, that he / 

prepares for some attempt of war. (III.vi.38-40) 

Hugo: Cette nouvelle a tellement exaspéré le roi, qu’il fait des préparatifs 

de guerre. (p. 59) 

Maeterlinck: Ce rapport a tellement exaspéré le roi qu’il se prépare à faire 

la guerre. (p. 987) 

Sagarra: I això, que es diu, talment ha exasperat / el rei, que ja es prepara a 

fer la guerra. (p. 343) 

 

Els CANVIS TOTALS DE SIGNIFICAT són, potser, les divergències que 

més demostren una influència. Es pot donar el cas que dos 

traductors canviïn el significat de l’original, però quines són les 

probabilitats que ho facin de la mateixa manera si no han tingut 

contacte? A l’exemple 10, Sagarra, Hugo i Maeterlinck han traduït 

mansion per “gent” i “gens”, però ni a l’OED ni al SW no hi ha cap 

accepció que tingui aquest sentit. I a l’exemple 11, els tres 

traductors no han interpretat bé l’original. Lady Macbeth, 

somnàmbula, diu que Banquo ja està enterrat i no pot sortir de la 

seva tomba. Abans, ja ha fet al·lusió a la mort de Duncan (“who 

would have thought the old man to have had so much blood in 

him”) i a la mort de Lady Macduff (“The Thane of Fife, had a 

wife─where is she now? What, will these hands ne’er be clean?”). 

La dama de servei se sorprèn que encara hi hagi una mort més. La 

traducció d’even so? per “és de debò?”, “est-ce vrai?” i “serait-il 

vrai?” funciona en el context i no fa dubtar el lector, però la solució 

seria més aviat “i aquest també?” o “i això també?”, com ho 

tradueixen altres autors: “això també?” (Morera i Galícia 2006 

[1925]: 112), “això també?” (Jordana 1928: 79), “aquest també?” 
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(Oliva 2003: 652) i “això, també?” (Desclot 2002b: 148 i 2009: 

104). 

   
10)  
Shakespeare: To leave his wife, to leave his babes, / his mansion, and his 

titles, in a place / from whence himself does fly? (IV.ii.6-8) 

Hugo: Laisser sa femme, laisser ses enfants, ses gens et ses titres dans un 

lieu d’où il s’enfuit lui-même ! (p. 67) 

Maeterlinck: Abandonner sa femme, abandonner ses enfants, ses gens et 

ses titres en un lieu d’où lui-même s’évade! (p. 992) 

Sagarra: ¿Abandonar els fills i la dona, / la seva gent i els títols, en un 

lloc / del qual ell mateix fuig? (p. 352) 

 

11) 

Shakespeare: I tell you yet again Banquo’s buried; he cannot come out 

on’s grave. // Even so? (V.i.60-62) 

Hugo: Je vous le répète, Banquo est enterré, il ne peut pas sortir de sa 

tombe. // Serait-il vrai ? (p. 82) 

Maeterlinck: Je vous le répète… Banquo est enterré; il ne peut sortir de sa 

tombe… // Est-ce vrai? (p. 1001) 

Sagarra: Us ho repeteixo… Banquo està enterrat, no pot sortir de la seva 

tomba. // ¿És de debò? (p. 369) 

 

La categoria de CANVI DE METÀFORA conté exemples en què una 

metàfora de l’original es tradueix amb una altra metàfora diferent, 

no per problemes de coacció de la llengua d’arribada, sinó per una 

tria personal del traductor. El grau d’allunyament respecte al text 

original no és tan elevat com el canvi total de significat; les dues 

metàfores tenen relació i un significat similar. N’és un exemple el 

cas següent (12), en què Sagarra utilitza la mateixa metàfora que 
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Hugo i Maeterlinck. A l’original diu heart so white, que significa 

“heart so coward”; a la traducció, el significat es manté, però la 

metàfora varia una mica, ja que el cor, en comptes de ser “blanc” 

(white) és “pàl·lid” (pale). 

 
12) 

Shakespeare: I shame / to wear a heart so white. (II.ii.63-64) 

Hugo: J’aurais honte d’avoir le cœur aussi blême. (p. 32) 

Maeterlinck: J’aurais honte de porter un cœur aussi blême!... (p. 970) 

Sagarra: Em faria a mi una gran vergonya / traginar un cor tan pàl·lid. (p. 

313) 

 

Tal com vèiem amb l’especificació (passa el mateix amb les 

addicions), els exemples d’EXPLICITACIÓ (10 [18,9 %]) també són 

més nombrosos que els d’IMPLICITACIÓ (0 [0 %]). Això, 

generalment, és degut a la mateixa teoria ja comentada, segons la 

qual les traduccions solen tenir més elements explícits que implícits 

que pretenen ajudar el lector a comprendre millor el text original, 

però aquesta no és sempre la raó. A l’exemple 13, Sagarra, Hugo i 

Maeterlinck han traduït slain per “que ens ha mort” i “qui a tué”. En 

primer lloc, han canviat la categoria gramatical (de participi passat 

en funció d’adjectiu a una oració de relatiu) i, després, la paraula a 

la qual complementen, ja que en anglès slain modifica kings i, en 

les tres versions que analitzem, “que ens ha mort” i “qui a tué” 

modifica l’espasa.  

 
13) 

Shakespeare: And it hath been / the sword of our slain kings (IV.iii.86-87) 

Hugo: Elle est l’épée qui a tué nos rois. (p. 74) 
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Maeterlinck: Elle a été l’épée qui a tué nos rois. (p. 996) 

Sagarra: I ha estat l’espasa que ens ha mort els reis. (p. 359) 

 

A l’exemple 14, Sagarra, Hugo i Maeterlinck expliciten un element 

argumentatiu que queda sobreentès a l’original. No només 

l’expliciten tots tres, sinó que fan servir el mateix mot (quant a i 

quant à) d’entre una sèrie de possibilitats: en relació amb, pel que 

fa a, referent a, sobre, respecte a, etc., fet que evidencia que hi ha 

hagut una influència. 

 
14)  

Shakespeare: Lechery, sir, it provoques, and unprovokes: it provoques the 

desire, but it takes away the performance. (II.iii.26-27) 

Hugo: Quant à la paillardise, monsieur, il la provoque et la réprime; il 

provoque le désir et empêche l’exécution. (p. 34) 

Maeterlinck: Quant à la paillardise, monseigneur, il la provoque et la 

révoque: il provoque le désir mais empêche l’exécution (p. 971) 

Sagarra: Quant a la luxúria, senyor, es pot dir que la provoca i la revoca. 

Provoca el desig, però priva l’acompliment. (p. 314) 

 

L’última categoria en què hem trobat divergències és la de 

PUNTUACIÓ. Només hi ha, però, dos exemples, perquè es difícil que 

es presentin aquestes dues circumstàncies alhora: 1) que l’opció 

sigui la mateixa en els tres traductors; 2) que no només afecti un 

dels signes de puntuació del fragment analitzat, sinó que 

coincideixin tots i, si pot ser, que hi hagi un altre punt de similitud 

que indiqui que hi ha una influència francesa (un canvi d’ordre 

sintàctic, una tria lèxica similar, etc.). A l’exemple 15, Sagarra, 

Hugo i Maeterlinck canvien una coma de l’original per un signe 
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d’exclamació i un punt i coma per un punt. A més, tots tres tenen 

una divergència de generalització en el mateix punt de l’oració (han 

elidit part).  

 
15) 

Shakespeare: Accursèd be that tongue that tells me so, / for it hath cowed 

my better part of man; (V.vii.47-48) 

Hugo: Maudite soit la langue qui me dit cela ! car elle vient d’abattre en 

moi le meilleur de l’homme. (p. 93) 

Maeterlinck: Maudite soit la langue que me l’a révélé! Elle vient d’abattre 

en moi le meilleur de ma forcé. (p. 1008) 

Sagarra: Oh, maleïda / sigui la llengua que m’ho ha revelat! / M’acaba 

d’esfondrar la millor força. (p. 381) 

 

La categoria de TRIA LÈXICA és la que conté un nombre d’exemples 

més significatiu (60). Això és força rellevant, perquè en cap cas 

s’està produint una divergència respecte al text original. És una 

influència més lleu, sobretot comparada amb els canvis totals de 

significats, les supressions o les addicions, perquè el text meta 

encara té el mateix sentit que l’original. Hem trobat dues classes 

d’exemples. En una, la similitud de les solucions triades per 

Sagarra, Hugo i Maeterlinck podria ser una pura coincidència, com 

a l’exemple 16: ghosts es pot traduir per “fantasmes”, “espectres” o 

“ombres”, i tots tres han escollit l’última paraula, però això no vol 

dir que, per força, hi hagi hagut algun tipus d’influència. La 

traducció de ghosts per “ombres” no constitueix cap divergència, 

perquè el sentit és el mateix que l’original. Segons el DA, ombra 

pot tenir el sentit d’“espectre, fantasma”; i segons el DCVB 

significa: “allò que, segons els antics, sobreviu d’una persona; 
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espectre; record vivent d’algú” (s. v. ombra 4). En francès, tampoc 

hi ha cap divergència, perquè Le Grand Robert (LGR) defineix 

ombre a l’accepció 6 com “apparence d’une personne qui survit 

après sa mort → Âme, double, fantôme, mânes”. 

 
16) 

Shakespeare: My wife and children’s ghosts will haunt me still (V.vii.17) 

Hugo: Les ombres de ma femme et de mes enfants me hanteront toujours. 

(p. 92) 

Maeterlinck: Les ombres de ma femme et de mes enfants me hanteront 

toujours ! (p. 1007) 

Sagarra: Les ombres de la dona i dels meus fills / sempre em perseguiran! 

(p. 379) 

 

Dins d’aquesta mena de casos de tria lèxica més lleu, cal comentar 

l’exemple 17, en què Sagarra coincideix amb Hugo i Maeterlinck en 

la traducció de grieve, però només en l’edició del manuscrit i de 

1946[?], ja que a la de 1959b presenta una solució diferent, en la 

qual produeix una divergència d’especificació.  

 
17) 

Shakespeare: Damnèd fact, / how it did grieve Macbeth! (III.vi.10-11) 

Hugo: Exécrable action ! Combien elle a affligé Macbeth ! (p. 59) 

Maeterlinck: Crime damné! Qu’il affligea Macbeth! (p. 986) 

Sagarra: Un infame assassinat que afligeix molt a Macbeth! (1942: 102) 

¿Un infame assassinat que afligeix molt Macbeth? (1946?: 415) 

¿Un infame assassinat que de dol ha omplert Macbeth? (1959b: 341) 

 

En la segona classe de tries lèxiques, trobem exemples en què 

Sagarra, Hugo i Maeterlinck coincideixen en una traducció que, 
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difícilment, podria ser fruit d’una casualitat. La solució que tots tres 

donen de temple-haunting a l’exemple 18, tot i que és possible, és 

ben peculiar, considerant que l’expressió temple-haunting se sol 

traduir d’una manera més literal, com ara “moradora de temples” 

(Cebrià Montoliu 1908: 19), “visitadores dels temples” (Cèsar 

August Jordana 1928: 24), “morador de los templos” (Instituto 

Shakespeare 1982 [1979]: 60), “freqüentador d’esglésies” (Miquel 

Desclot 2002b: 42 i 2009: 29), o amb una expressió com “que 

invade los templos” (José María Valverde 1997 [1967-1968]: 133) 

o “que sempre ronda les esglésies” (Salvador Oliva 2003: 555). 
 

18) 

Shakespeare: This guest of summer, / the temple-haunting martlet, does 

approve, / by his loved mansionry, that the Heaven’s breath / smells 

wooingly here (I.vi.3-6) 

Hugo: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples prouve, par sa 

chère résidence, que l’haleine du ciel a ici des caresses embaumées 

(p. 23) 

Maeterlinck: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples, prouve, 

par ses chères demeures, que le souffle du ciel y embaume ses 

caresses. (p. 964) 

Sagarra: Aquest hoste estival, el falciot, / familiar dels temples, ens 

ensenya / pels llocs on s’acolleix, que el vent del cel / hi embauma 

els afalacs. (p. 300) 

 

També hi ha una categoria molt relacionada amb l’anterior en què 

una paraula o expressió de l’original té dos significats en el text de 

Shakespeare, però no existeix una sola paraula amb aquests dos 

significats en la llengua del traductor. En comptes d’explicitar els 

dos significats en una construcció més llarga, el traductor tria un 
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dels significats, per això l’anomenem “TRIA SEMÀNTICA EN CASOS 

DE POLISÈMIA”. Per exemple, shard-born beetle (exemple 19), 

segons una nota a peu de pàgina de l’edició individual anotada 

d’Oxford University Press (Shakespeare 1998: 150, nota referent al 

vers 45), significa: “1) born in dung (shard-beetle); 2) borne on 

wings that resemble broken pottery (shards)”. Sagarra, Hugo i 

Maeterlinck s’han decantat pel segon significat, mentre que altres 

autors ho han fet pel primer: “l’escarabat nascut dels fems” (Oliva 

2003: 599) i “l’escarabat merder” (Desclot 2002b: 90 i 2009: 60). 

 
19) 

Shakespeare: The shard-born beetle with his drowsy hums / hath rung 

night’s yawning peal, there shall be done / a deed of dreadful note. 

(III.ii.45-47) 

Hugo: L’escarbot aux ailes d’écaille ait de ses bourdonnements sourds 

sonné le carillon somnolent du soir, il sera fait une action d’un 

formidable éclat. (p. 49) 

Maeterlinck: L’escarbot aux ailes écailleuses n’ait de ses bourdonnements 

sourds sonné l’appel somnolent du soir, il sera fait ici un acte affreux 

et mémorable… (p. 980) 

Sagarra: El borinot d’ales d’escata / que amb el seu botzineig reclama el 

vespre, / aquí serà acomplert un espantós / i memorable fet. (p. 331) 

 

Finalment, hi ha un apartat de CASOS ESPECIALS els exemples del 

qual tenen una particularitat: Sagarra produeix una divergència per 

influència francesa, però ni Hugo ni Maeterlinck, que tenen la 

mateixa opció, no han comès cap imprecisió. La paraula francesa i 

catalana s’assemblen, però en francès el mot té una accepció que es 

correspon amb la del text anglès, i en català, no. Hi ha 7 casos 
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d’aquest tipus, si bé cal fixar-nos que, en realitat, 6 es produeixen a 

partir de la mateixa paraula: still. El significat més comú de still és 

“encara”, però també té altres accepcions, entre les quals es troba 

“sempre”. Això no obstant, en els contextos d’aquests casos, té el 

sentit d’“encara”, com s’exemplifica a continuació (20). Macbeth 

veu una daga amb el mànec apuntant cap a ell i la intenta agafar, 

però s’adona que no és real. Tot i que no la pot empunyar, encara 

(primer still de l’exemple 20) la veu. Després, es pregunta si són els 

sentits els que enganyen els seus ulls o viceversa, però torna a mirar 

cap a on ha vist la daga i s’adona que encara la veu (segon still de 

l’exemple 20) i, aquesta vegada, amb gotes de sang al mànec i a la 

fulla. La solució de Sagarra provoca una modificació que fa que el 

text es desviï lleugerament del sentit de l’original. Josep M. Jaumà 

(1980: 42) també s’adona que la traducció que Sagarra dóna de still 

en aquest fragment no és la més adequada: “En el monòleg en el 

qual Macbeth té la visió de l’arma assassina, l’adverbi still, que hi 

apareix dues vegades, és traduït, totes dues, per ‘sempre’, quan em 

sembla bastant clar que a la segona li escauria millor el sentit 

d’‘encara’”. 
   

20) 

Shakespeare: I have thee not, and yet I see thee still. / […] I see thee still; / 

and on thy blade and dudgeon gouts of blood, / which was not so 

before. (II.i.36-48) 

Hugo: Je ne te tiens pas, et pourtant je te vois toujours. […] Je te vois 

toujours, et, sur ta lame et sur ton manche, des gouttes de sang qui 

n’y étaient pas tout à l’heure… (p. 29) 
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Maeterlinck: Je ne te tiens pas et pourtant je te vois toujours. […] Je te 

vois toujours, et, sur ta lame et sur ton manche, des gouttes de sang 

qui ne s’y trouvaient pas… (p. 968) 

Sagarra: Jo no et tinc a desgrat de veure’t sempre. / […] Et veig sempre; i 

al mànec i a la fulla, / unes gotes de sang que abans no hi eren. (p. 

308-309) 

 

4.3.2. Sagarra coincideix amb Hugo i difereix de 

Maeterlinck 

 
TAULA 2. SAGARRA COINCIDEIX AMB  

HUGO I DIFEREIX DE MAETERLINCK 

Divergències respecte a l’original 

Canvi de metàfora 1 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 4 

 
Aquest és l’únic apartat que permetria assegurar que Sagarra va 

tenir influència directa de François-Victor Hugo en la traducció de 

Macbeth, no a través de Maurice Maeterlinck. Si hi haguessin 

moltes divergències, sobretot de canvis totals de significat, 

supressions o addicions en què Sagarra i Hugo coincidissin, 

significaria que les probabilitats de contacte entre els dos textos són 

molt altes, perquè aquest tipus de semblances és difícil que es doni 

per atzar.  En canvi, només hem trobat 5 exemples en què Sagarra té 

la mateixa solució que Hugo, però no que Maeterlinck, 4 dels quals 

pertanyen al grup de tria lèxica. Els exemples en què Sagarra i Hugo 

coincideixen (21, 22, 23, 24 i 25) no demostren que Sagarra seguís 
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la traducció d’Hugo, perquè, deixant de banda que el nombre 

d’exemples trobats és molt reduït, les similituds que s’observen 

podrien ser degudes a la casualitat i, a més, en 4 casos no 

constitueixen cap divergència respecte del text original. Això vol dir 

que Sagarra podria haver arribat a la mateixa solució que Hugo 

partint només del text anglès. Exemples de TRIA LÈXICA: 

 
21) 

Shakespeare: Look like th’innocent flower, / but be the serpent under’t. 

(I.v.64-65) 

Hugo: Ayez l’air de la fleur innocente, mais soyez le serpent qu’elle 

couvre. (p. 23) 

Maeterlinck: Ressemblez à la fleur innocente, mais soyez le serpent sous 

elle… (p. 964) 

Sagarra: Tingueu l’aire de la flor innocent, / però sigueu la serp darrera 

d’ella. (p. 300) 

 
22) 

Shakespeare: Put rancours in the vessel of my peace (III.i.66) 

Hugo: J’ai versé le remords dans la coupe de mon repos (p. 44) 

Maeterlinck: J’ai versé la haine dans le vase de ma paix (p. 977) 

Sagarra: L’odi he deixat anar dintre la copa del meu repòs (p. 325) 

 
23) 

Shakespeare: Why should I play the Roman fool and die / on mine own 

sword? (V.vii.31-32) 

Hugo: Pourquoi jouerais-je le fou romain et me tuerais-je de ma propre 

épée ? (p. 93)  

Maeterlinck: Pourquoi donc imiter les héros de la folie romaine et périr 

sur ma propre épée? (p. 1007) 
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Sagarra: Per què tinc d’imitar aquell boig de Roma / decantant-me damunt 

la pròpia espasa? (p. 380) 

 

L’exemple 24 és ben peculiar. Segons l’OED, slave vol dir: “one 

who is the property of, and entirely subject to, another person, 

whether by capture, purchase, or birth; a servant completely 

divested of freedom and personal rights” (accepció 1a), però també: 

“used as a term of contempt. Now arch. [archaic]” (accepció 1b). 

En aquest fragment, el capità explica al rei Duncan les proeses de 

Macbeth en el camp de batalla. Sembla que l’accepció més adient 

sigui l’1b, perquè en cap altre lloc de l’obra es parla d’esclaus i, 

com que s’estan referint a un enemic, és normal que el tractin amb 

menyspreu (contempt). A l’edició de 1946[?] (l’opció del manuscrit 

és igual), Sagarra té la mateixa traducció que Maeterlinck per a 

slave (“esclau” / “esclave”) i també coincideix amb ell en la tria 

lèxica de minion (“favorit” / “favori”); en canvi, en la de 1959b, 

coincideix amb Hugo, però només en la traducció de slave 

(“miserable” / “misérable”).  

 
24) 
Shakespeare: Like Valour’s minion carved out his passage / till he faced 

the slave (I.ii.19-20) 

Hugo: En vrai mignon de la valeur, s’est taillé un passage jusqu’à ce 

misérable (p. 10) 

Maeterlinck: Pareil au favori de la valeur, se tailla un passage jusqu’en 

présence de l’esclave. (p. 956) 

Sagarra: Igual que el favorit de la bravesa, / s’obri pas, fins a ser davant 

l’esclau (1946?: 357) 

 Igual que el favorit de la bravesa, / s’obrí pas fins davant el 

miserable (1959b: 286)  
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L’últim exemple (25) és el que crida més l’atenció, ja que Sagarra 

produeix la mateixa divergència que Hugo (tots dos han traduït 

present per “mut” i “muette”). Segons l’edició de Norton 

Shakespeare, present horror vol dir “terrible stillness” (p. 2592), i, 

l’edició individual anotada d’Oxford University Press explica, en 

una nota a peu de pàgina (Shakespeare 1998: 125, nota referent als 

versos 57-61), el significat d’aquest fragment: “[...] Thus if the earth 

hears his steps [Macbeth’s], the stones will prate and their echoes 

will unnerve him; his appeal in this way is for reassuring silence 

from the ‘sure and firm-set earth’ so that he can complete his walk 

to the murder while the time suits it (it is, of course, now or never)”. 

Altres traductors han optat per traduir present amb el sentit de 

“stillness” (que és, segons les edicions consultades, una traducció 

possible), com ara Oliva (la cursiva és nostra): “No fos cas que les 

pedres / revelin per on vaig, deixant aquest moment / sense el 

silenci que li escau tan bé” (2003: 566-567). Aquest és un dels 

casos que també podríem haver inclòs en la categoria de tria lèxica, 

però creiem que aquí hi ha una ADDICIÓ DE METÀFORA: els objectes 

poden ser silenciosos (una màquina, per exemple), però poden ser 

muts? Aquesta és una característica que, normalment, pertany als 

humans i als animals.  

 
25) 

Shakespeare: For fear / thy very stones prate of my whereabout, / and take 

the present horror from the time / which now suits with it. (II.i.58-

61) 
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Hugo: De peur que tes pierres mêmes ne jasent de mon approche, et ne 

retirent à ce moment la muette horreur qui lui va si bien ! (p. 29) 

Maeterlinck: De peur que tes pierres même ne proclament où je vais, et ne 

dissipent la silencieuse horreur exigée par cette heure. (p. 968) 

Sagarra: Per por que xerrin les pedres / allí on vaig, i no llevin l’horror 

mut / del moment, exigit per aquesta hora! (p. 309) 

 

Cal remarcar que no hem tingut en compte alguns exemples de 

PUNTUACIÓ que no ens han semblat prou clars, ja que podríem 

pensar que Hugo i Sagarra comparteixen una divergència de 

puntuació, però hi ha altres proves que apunten en una direcció 

diferent. L’exemple 26 n’és un cas, perquè, encara que Sagarra 

converteixi la coma de l’original en un punt i coma, com fa Hugo, 

la traducció de meet orienta el text sagarrià cap al de Maeterlinck. 

Podria haver-hi dues explicacions per a aquesta classe d’exemples. 

La primera és que la puntuació de Sagarra i la d’Hugo coincideixen 

per una pura qüestió d’atzar, o perquè el text anglès que usaven 

presentava la mateixa puntuació. La segona és que Sagarra tenia al 

davant el text anglès i les versions franceses d’Hugo i de 

Maeterlinck, però l’escàs nombre d’exemples trobats en aquest 

apartat i la categoria a la qual pertanyen fa que decantem la balança 

cap a la primera hipòtesi. 
 

26) 

Shakespeare: You may to me, and ’tis most meet you should. (V.ii.27-29) 

Hugo: Vous me les redire, à moi ; cela est de stricte convenance. (p. 80) 

Maeterlinck: Vous le pouvez à moi, il est même très utile que vous le 

fassiez. (p. 1000) 

Sagarra: M’ho podeu repetir a mi; fins fóra molt útil que ho féssiu. (p. 

367) 
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4.4. Maurice Maeterlinck 
Maeterlinck (1910: V-VII) explica en el seu pròleg les 

característiques que fan de Macbeth una obra mestra que supera 

Hamlet i El rei Lear. No deixa de sorprendre, però, que només 

traduís aquesta obra de Shakespeare. Christian Lutaud (1974-1975: 

21-22) afirma que l’admiració que Maeterlinck tenia per Macbeth 

era molt alta i que la va triar per una qüestió de gust personal (de 

fet, Macbeth va influir profundament en les obres de creació de 

l’autor belga).3 Ara bé, segons les memòries de Georgette Leblanc 

(1931: 237), companya sentimental de Maeterlinck i actriu que 

volia representar aquesta obra en el paper de Lady Macbeth, va ser 

ella qui, no satisfeta amb la traducció d’Hugo, va demanar a 

Maeterlinck que en modifiqués algunes frases. De mica en mica, 

però, per insistència d’ella, els canvis van anar en augment, a pesar 

de les múltiples reticències de Maeterlinck.4 Finalment, ell en va 

acabar fent una nova traducció.  

 

Maeterlinck va publicar la seva traducció de Macbeth el 1910, tot 

seguint la versió que el 29 d’agost de 1909 havia escrit per 

representar. El traductor comenta en el pròleg (1910: XXV-XXVI) 

que la seva traducció no té més mèrit que la de ser l’última de tota 

una sèrie de traduccions franceses, de manera que es pot aprofitar 

                                                           
   3 Per a més informació sobre aquest tema, vegeu l’extens article de Christian 

Lutaud (1974-1975).  

   4 Tal com confessa Leblanc (1931: 242), ella va passar molta angoixa pels 

nervis de Maeterlinck i de vegades es penedia d’haver-li exigit per primer cop a la 

vida un autèntic sacrifici. 
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de l’experiència del seus antecessors. Abans que res, l’esforç ha 

estat afegir a l’exactitud de la interpretació una certa fidelitat al 

ritme, als moviments i a la música. Segons l’autor, un treball així no 

és mai satisfactori, ja que sempre hi ha zones d’un bon poeta, i 

encara més del poeta per excel·lència, on cap traductor no pot 

penetrar; hi ha (segons Maeterlinck) alguns passatges dels quals cap 

versió no pot traslladar la fisonomia o la música.  

 

4.4.1. Sagarra coincideix amb Maeterlinck i difereix 

d’Hugo 
En aquest apartat, analitzem com les opcions de Sagarra 

coincideixen amb les de Maurice Maeterlinck i difereixen de les 

precedents de François-Victor Hugo. Convé destacar que, tal com 

hem fet a l’apartat de François-Victor Hugo, aquí tampoc no 

examinem la mètrica i la rima, ja que Maeterlinck només tradueix 

en vers els fragments de les bruixes, ni altres aspectes que només 

tenim en compte en comparar la traducció de Sagarra amb el text 

anglès, com ara les al·literacions o les paraules preferents.  

 

Com ja hem comentat, Maeterlinck va publicar Macbeth el 1910. A 

més, la seva traducció va ser inclosa en les obres traduïdes de 

Shakespeare al francès en l’edició de Gallimard tant el 1938 com el 

1959. Hem comparat aquestes dues edicions i són iguals. El text que 

fem servir és el de 1959, que és el que teníem a l’abast. A 

continuació presentem un quadre amb el total d’ocurrències que 

hem trobat: 
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De vegades, el traductor opta per una paraula o una expressió d’un 

REGISTRE diferent del de l’original. En els dos exemples d’aquest 

apartat, observem com Sagarra i Maeterlinck utilitzen una paraula 

ben semblant que, alhora, eleva el registre de l’original, com a 

l’exemple 27, en què tots dos tradueixen to call per “evocar” i 

“évoquer”. Fixem-nos que a l’original anglès el verb és to call i no 

TAULA 3. SAGARRA COINCIDEIX AMB 

MAETERLINCK I DIFEREIX D’HUGO 

Divergències respecte a l’original 

Registre 2 1,7 % 

Especificació  27 23,7 % 

Generalització 3 2,6 % 

Intensificació 5 4,4 % 

Modificació 18 15,8 % 

Addició 4 3,5 % 

Addició de metàfora 2  1,7 %  

Supressió 5 4,4 % 

Supressió de metàfora 1 0,9 % 

Canvi total de significat 11 9,6 % 

Canvi de metàfora 5 4,4 % 

Explicitació 8 7,1 % 

Implicitació 4 3,5 % 

Ordre sintàctic 10 8,8 % 

Puntuació 9 7,9 % 

Total divergències 114 100 % 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 70 

Tria semàntica en casos de polisèmia 4 

Casos especials 

Modificació 4 
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to evoke, i Maeterlinck i Sagarra podrien haver optat per “cridar” i 

“appeler” (com ha fet Hugo).  

 
27) 

Shakespeare: Call’em: let me see’em. (IV.i.77) 

Hugo: Appelez-les ! faites-les-moi voir. (p. 63) 

Maeterlinck: Évoquez-les! que je les voie!... (p. 989) 

Sagarra: Evoqueu-los; / deixeu-me’ls veure! (p. 348) 

 

Altres vegades, Maeterlinck i Sagarra especifiquen exactament el 

mateix mot, i de la mateixa manera. Aquesta categoria (la 

d’ESPECIFICACIÓ) té nombrosos exemples, que representen el 23,7 

% del total de divergències trobades, la categoria més nombrosa 

juntament amb les modificacions. Això és lògic si tenim en compte 

el que ja hem esmentat prèviament: sembla que les especificacions i 

les explicitacions són una estratègia del traductor (de qualsevol 

tipus de traductor) per apropar el text al lector de la llengua meta, 

tot i que això encara s’ha de demostrar amb estudis empírics que 

impliquin traduccions en diversos idiomes i de diferents èpoques, 

etc. A l’exemple 28, Maeterlinck especifica la paraula death de 

l’original en traduir-la per “cadavre”, i Sagarra, no només produeix 

una especificació en el mateix punt, sinó que tria la mateixa paraula 

que Maeterlinck. En un altre cas d’especificació (exemple 29), 

veiem com Sagarra i Maeterlinck han especificat una part que no 

apareix a l’original ni al text d’Hugo: “pàtria” i “patrie”. Podríem 

pensar que aquesta divergència és una addició, però en el fragment 

d’abans s’ha dit: “Bleed, bleed, poor country─ / great tyranny, lay 

thou thy basis sure, / for goodness dare not check thee” (IV.iii.31-
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33), o sigui que wear thou thy wrongs sí que es refereix a “pàtria”. 

És significatiu, però, que l’opció que trien tots dos per traduir 

country sigui la mateixa. 

 
28) 

Shakespeare: As we shall make our griefs and clamour roar / upon his 

death? (I.vii.79-80) 

Hugo: Quand nous ferons rugir notre douleur et nos lamentations sur sa 

mort ? (p. 27) 

Maeterlinck: Quand nous rugirons notre douleur et nos clameurs sur son 

cadavre? (p. 967) 

Sagarra: Si senten nostres crits / i nostres plors damunt del seu cadàver? 

(p. 305) 

 
29) 

Shakespeare: Wear thou thy wrongs / the title is affeered. (IV.iii.33-34) 

Hugo: Jouis de ton usurpation ; ton titre est consacré ! (p. 72) 

Maeterlinck: Porte tes maux, patrie! Car le bon droit a peur! (p. 995) 

Sagarra: Porta els mals a l’esquena, pàtria meva! / Perquè el dret és 

poruc! (p. 357) 

 

El contrari de l’especificació és la GENERALITZACIÓ. Encara que no 

hi ha gaires exemples d’aquest tipus, els que s’han trobat permeten 

observar que és el text de Maeterlinck, i no el d’Hugo, el que podria 

haver influït en el de Sagarra. En els exemples següents (30 i 31), 

Sagarra i Maeterlinck utilitzen un mot més general que a l’original: 

 
30) 

Shakespeare: A little water clears us of this deed. / How easy is it then! 

(II.ii.66-67) 
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Hugo: Un peu d’eau va nous laver de cette action. Comme c’est donc aisé 

! (p. 129) 

Maeterlinck: Un peau d’eau nous lavera de ceci, et dès lors, que tout est 

facile! (p. 970) 

Sagarra: Una mica d’aigua / ens rentarà d’això; i, des d’aleshores, / que 

fàcil serà tot! (p. 313)5  

 

 31) 

Shakespeare: You lack the season of all natures, sleep. (III.iv.142) 

Hugo: Vous avez besoin du cordial de toute créature, le sommeil. (p. 57) 

Maeterlinck: Vous avez besoin de ce qu’il nous faut à tous : le sommeil. 

(p. 985) 

Sagarra: El que us manca / és el mateix que ens manca a tots: dormir. (p. 

339) 

 

Una altra divergència consisteix a afegir intensitat 

(INTENSIFICACIÓ) al text mitjançant prefixos, sufixos o mots 

intensificadors com ara molt, massa, realment, etc. Tal com 

comentàvem a l’exemple 7, algunes d’aquestes divergències 

podrien ser degudes a la mètrica. A l’exemple 32, un vers com “I en 

tota la cristiandat” (edició de 1946[?]) o “I és cert que en la 

cristiandat” (edició de 1959b) no serien decasíl·labs, mentre que 

afegint-hi entera, solució idèntica a la de Maeterlinck, aquesta 

qüestió queda resolta. 
   

 

 

                                                           
   5 Sagarra i Maeterlinck també coincideixen en el canvi de temps verbal de 

clears (de present a futur) i en la traducció de then (“i, des d’aleshores” i “et dès 

lors”). 
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32) 

Shakespeare: An older and a better soldier none / that Christendom gives 

out. (IV.iii.191-192) 

Hugo: Pas de plus vieux ni de meilleur soldat que lui dans la chrétienté. (p. 

78) 

Maeterlinck: Il n’est pas dans la chrétienté tout entière de plus vieux ni de 

meilleur soldat… (p. 998) 

Sagarra: I en tota la cristiandat entera 10 síl·labes 

 no hi ha més vell ni hi ha millor soldat. 10 síl·labes (1946?: 439) 

 És cert que en la cristiandat entera 10 síl·labes 

 no hi ha més vell ni hi ha millor soldat. 10 síl·labes (1959b: 364) 

 

Un apartat en què els exemples són molt nombrosos és el de 

MODIFICACIÓ, com ja hem esmentat abans (15,8 %). Segons Kitty 

van Leuven-Zwart (1990: 87-88), setanta estudiants de postgrau han 

aplicat el seu mètode, la majora en textos de ficció en prosa, i uns 

pocs casos, en textos dramàtics (García Lorca, Strindberg) i textos 

filosòfics (Ortega y Gasset). Els idiomes amb els quals han treballat 

han estat, generalment, l’espanyol i l’holandès, però també han 

analitzat traduccions holandeses que partien de textos en anglès, 

alemany, francès i rus, i els resultats han demostrat que les 

divergències semàntiques, sobretot les especificacions i 

modificacions (entre altres),6 són molt abundants. 

 

En els casos de modificació, hi ha un canvi de significat, que potser 

no és percebut com a tal en el context, perquè no hi ha res que faci 

sospitar el lector, però a la traducció no es diu exactament el mateix 

                                                           
   6 No donem els noms de les altres categories a què es refereix Leuven-Zwart, 

perquè no les utilitzem ni expliquem en aquesta tesi. 
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que a l’original. L’exemple 33 és una mica especial i val la pena 

comentar-lo. Sagarra, igual que Maeterlinck, ha traduït jewel per 

“felicitat”, que és un dels significats que té en aquest fragment, però 

també en té un altre que és summament important per tot el que 

comporta: jewel com a joia, referint-se a la corona. Sagarra podria 

haver salvat els dos significats amb la paraula joia, com fa Hugo, ja 

que, segons el DGLC, significa: “gran alegria, viva impressió de 

plaer; joiell” (el DA no recull aquest mot). Es perd, doncs, una part 

del significat, tot i que la traducció conserva encara una relació 

bastant propera a l’original. Com que existeix una paraula amb els 

dos significats, no hem classificat aquest exemple a la categoria de 

“tria semàntica en casos de polisèmia”. I, encara que també es pot 

entendre com una supressió de metàfora, aquí el significat del text 

varia. 

 
33) 

Shakespeare: Mine eternal jewel / given to the common enemy of man 

(III.i.67-68) 

Hugo: Mon éternel joyau, je l’ai donné à l’ennemi commun du genre 

humain (p. 44) 

Maeterlinck: J’ai livré mon éternel bonheur à l’ennemi commun du genre 

humain (p. 977-78) 

Sagarra: I jo he llençat la meva / felicitat eterna a l’enemic / comú dels 

homes. (p. 325-26) 

 

A l’exemple 34, Sagarra es desvia de l’original, clarament influït 

per Maeterlinck, perquè la seva traducció no és adequada al sentit ni 

a la unitat de l’obra. En aquest exemple, tots dos tradueixen “the 

instruments of darkness” per “l’agent de les tenebres”. A simple 
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vista, sembla que el significat no canviï, que només s’hagi passat 

d’un plural a un singular, però aquesta modificació és important pel 

fet que Banquo està parlant amb Macbeth i s’està referint a les tres 

bruixes (no només a una) quan diu “the instruments of darkness”, de 

manera que aquesta relació queda desdibuixada en el text de 

Sagarra i Maeterlinck. 

 

 34)  

Shakespeare: To win us to our harm, / the instruments of darkness tell us 

truths (I.iii.124-125) 

Hugo: Pour nous attire à notre perte, les instruments des ténèbres nous 

dissent des vérités (p. 17) 

Maeterlinck: L’agent des ténèbres nous dit des vérités ; il nous séduit (p. 

960) 

Sagarra: L’agent de les tenebres / ens canta veritats. Ens sedueix (p. 293) 

 

Les categories d’addició i supressió també demostren una clara 

influència del text de Maeterlinck sobre el de Sagarra. Potser la 

SUPRESSIÓ és una mica més subtil; podria ser casualitat, tot i que 

costa de creure que sigui fortuït que els dos traductors suprimeixin 

la mateixa paraula o expressió, com passa a l’exemple 35. Però: 

quines són les possibilitats que Sagarra i Maeterlinck afegeixin la 

mateixa paraula (ADDICIÓ) que no ha quedat sobreentesa a 

l’original? N’és un cas l’exemple 36, en què tots dos afegeixen 

“revoltat” / “revolté” entre comes.  
   

35) 

Shakespeare: We will establish our estate upon / our eldest, Malcolm, 

whom we name hereafter / the Prince of Cumberland (I.iv.38-40) 
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Hugo: Nous voulons léguer notre empire à notre aîné, Malcolm, que nous 

nommons désormais prince de Cumberland (p. 20) 

Maeterlinck: Nous voulons léguer notre royaume à notre aîné, Malcolm, 

que nous nommons prince de Cumberland (p. 962) 

Sagarra: Deixem nostre reialme / a Malcolm, nostre hereu, i que el fem 

Príncep / de Cumberland. (p. 296) 

 

36)  

Shakespeare: ’Tis two or three that bring you word: / Macduff is fled to 

England. (IV.i.156-157) 

Hugo: Ce sont deux ou trois cavaliers, monseigneur, qui vous apportent la 

nouvelle que Macduff s’est enfui en Angleterre. (p. 66) 

Maeterlinck: Ce sont deux ou trois cavaliers, monseigneur, qui apportent 

la nouvelle que Macduff, révolté, a fui en Angleterre. (p. 991) 

Sagarra: Dos o tres cavallers dient que Macduff, / revoltat, ha fugit cap a 

Anglaterra. (p. 351) 

 

Molt relacionades amb aquestes categories trobem l’ADDICIÓ DE 

METÀFORA i la SUPRESSIÓ DE METÀFORA. En el primer cas 

(exemple 37), Sagarra i Maeterlinck tradueixen el verb make per 

“sembraves” i “semais”, la qual cosa transforma el llenguatge no 

metafòric de l’original en llenguatge metafòric a la traducció. El 

contrari passa a l’exemple 38, en què a l’original tenim una 

metàfora, ja que to grapple aquí voldria dir “lligar”, com ho 

tradueixen Oliva (2003: 594) i Desclot (2002b: 84 i 2009: 57), i 

Sagarra i Maeterlinck desfan la metàfora en traduir grapples per 

“assegura” i “assure”. 

 
37) 

Shakespeare: Nothing afeard of what thyself didst make / strange images 

of death. (I.iii.96-97) 
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Hugo: Impassible devant tous ces spectres étranges que tu fais toi-même. 

(p. 16) 

Maeterlinck: Impassible devant toutes ces images de la mort que tu semais 

toi-même… (p. 960) 

Sagarra: Impàvid, entremig de les imatges / de la mort, que sembraves tu 

mateix. (p. 292) 

 
38) 

Shakespeare: Grapples you to the heart and love of us (III.i.106) 

Hugo: Et vous attachera notre cœur et notre affection (p. 45-46) 

Maeterlinck: Et vous assure notre reconnaissance et notre amour (p. 978) 

Sagarra: I us assegura / el nostre agraïment i el nostre amor. (p. 327) 

 

Un altre tipus de divergència en què la influència de Maeterlinck és 

evident és el CANVI TOTAL DE SIGNIFICAT: Maeterlinck entén 

malament l’original anglès i Sagarra comet exactament el mateix 

error que ell. A l’exemple 39, Maeterlinck tradueix course per 

“source” i Sagarra cau en el mateix error en traduir course per 

“deu”. Al DA es troba dèu (amb accent) amb el significat de “fuente 

[sic], manantial. Ex.: s’han eixugat totes les dèus” (s. v. dèu 2). 

Segons el DCVB: “font natural; corrent d’aigua subterrània” (s. v. 

deu 2). Aquesta interpretació és errònia, com comenta l’edició 

francesa de Macbeth en una nota (Maeterlinck 1959: 970, n. 1).  
   

39) 

Shakespeare: Sleep that knits up the raveled sleeve of care, / the death of 

each day’s life sore labour’s bath, / balm of hurt minds, great nature’s 

second course, / chief nourisher in life’s feast. (II.ii.36-39) 

Hugo: Le sommeil qui démêle l’écheveau embrouillé du souci, le 

sommeil, mort de la vie de chaque jour, bain du labeur douloureux, 
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baume des âmes blessées, second service de la grande nature, 

aliment suprême du banquet de la vie ! (p. 31) 

Maeterlinck: Le sommeil qui dévide l’écheveau embrouillé de soucis!... Le 

sommeil, mort de la vie de chaque jour, bain du travail douloureux, 

baume des esprits blessés, seconde source de la grande nature, 

aliment suprême du festin de la vie… (p. 970) 

Sagarra: El son sap desfer l’espessa troca / dels maldecaps. El son, mort de 

la vida / de cada dia, bany dels fatigats, / bàlsam de les ferides de la 

ment, / deu secundària de la natura, / i cap dels aliments en el festí / 

de la vida. (p. 311-312) 

 

Com ja hem esmentat al principi del capítol, Salvador Oliva (1986 i 

document electrònic no datat) presenta un exemple (40) de la 

influència de Maeterlinck en la traducció de Sagarra, que també 

pertany a aquesta categoria: 

 

La traducció de Sagarra, per exemple, està calcada de la francesa 

(Maurice Maeterlick). L’actor que “s’escalfa” damunt de l’escenari 

ve de s’échaufe amb el sentit d’“acalorar-se”. Perquè és obvi que 

aquesta hora d’escalfament sobre l’escenari que indica Sagarra, no 

és res que tingui a veure amb l’excitació sexual de l’actor, sinó que 

prové d’una mala traducció generalitzada de to fret, entès com a 

verb intransitiu (que voldria dir “neguitejar-se”), quan de fet és 

transitiu i his hour n’és l’objecte directe (i el sentit real és 

“consumir la seva hora” ─sinècdoque per “la coberta de la el [sic] 

seu temps”─ sobre l’escena), cosa que és molt diferent d’escalfar-se 

durant una hora dalt de l’escenari. (Oliva [sense data]: 7-8) 

 

Com bé observa Salvador Oliva, la solució de Sagarra és “calcada” 

de la de Maeterlinck, i això fa que es desviï del sentit de l’original. I 
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quin és aquest sentit? L’OED dóna la següent definició de to fret a 

l’accepció 9a: “to distress oneself with constant thoughts of regret 

or discontent; to vex oneself, chafe, worry. Often with additional 

notion of giving querulous and peevish expressions to these 

feelings. Also, to fret and fume, and fret it out, and const.[rued with] 

about, after, at, over, upon”. A més, inclou a l’accepció 9b (que té 

el mateix significat que 9a) l’exemple de Macbeth que estem 

comentant: “quasi-trans. With away, out. [...] a1616 SHAKESPEARE 

Macbeth (1623) V. v. 24 A poore Player, That struts and frets his 

houre vpon the Stage”. Seguint en la mateixa línia que l’OED, el 

SW defineix to fret a l’accepció 4 de la manera següent: “to distress 

oneself, worry, express discontent” i també dóna el mateix exemple 

de Macbeth. Per consegüent, no sembla tan clara l’opció que 

proposa Salvador Oliva: traduir “frets his hour” per “consumir la 

seva hora”. De fet, aquest sembla un fragment difícil de comprendre 

per als traductors catalans, ja que les traduccions consultades tenen 

solucions força diferents (en tots els casos, les cursives són nostres): 

“un pobre còmic que fa gatzara i fatxenda la seva hora en l’escena” 

(Montoliu 1908: 93); “un pobre còmic / que té una hora d’estrèpit a 

l’escena” (Morera i Galícia 2006 [1925]: 121-122); “un mal actor 

que gambadeja i frisa durant una hora a l’escenari” (Jordana 1928: 

86), i “un trist actor que s’escarrassa un temps a l’escenari” 

(Miquel Desclot 2002b: 161 i 2009: 112). 

 
40) 
Shakespeare: Life’s but a walking shadow, a poor player / that struts and 

frets his hour upon stage, / and then is heard no more. (V.v.24-26) 
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Hugo: La vie n’est qu’un fantôme errant, un pauvre comédien qui se 

pavane et s’agite durant son heure sur la scène et qu’ensuite on 

n’entend plus (p. 89) 

Maeterlinck: La vie n’est qu’une ombre qui passé, un pauvre histrion qui 

se pavane et s’échauffe une heure sur la scène et puis qu’on n’entend 

plus… (p. 1005) 

Sagarra: La vida és sols una ombra passatgera, / un trist comediant que 

gasta fums / i s’escalfa damunt de l’escenari / una hora, i no se’l sent 

piular mai més. (p. 376) 

 

L’exemple (41), que analitza Josep M. Fulquet a la seva tesi 

doctoral (1996a), també és un canvi total de significat i demostra 

clarament com la traducció de Maeterlinck va influir la de Sagarra. 

Tots dos tradueixen wait on per “presidir”, però a l’OED no s’ha 

trobat cap accepció que tingui aquest significat. Tampoc hi ha cap 

definició al SW que es pugui traduir per “presidir”. A més, tant 

l’edició d’Oxford University Press (Shakespeare 1998: 113, nota 

referent al vers 49) com la tercera edició d’Arden (Shakespeare 

2015: 158, nota referent al vers 50) defineix aquest verb amb el 

significat de “presidir”. En paraules de Fulquet: “un ésser no vist 

que [...] ‘presideix els crims de la natura’ [...], quan el verb to wait 

on significa més aviat ‘ajudar’, ‘prestar el seu concurs (a algú) en 

un afer o treball, etc.’ (DGLC), no pas ‘presidir’” (1996a: 257). 

D’altra banda, el DA dóna el significat següent de presidi: “ajuda, 

protecció” (s. v. presidi). El DCVB dóna el mateix significat que el 

DA, però el DGLC només defineix presidi com a “lloc on es tenen 

els delinqüents condemnats a treballs forçats”. Potser Sagarra va 

usar el verb presidir tenint en compte la definició de presidi que 

donen el DA i el DCVB. De totes maneres, a cap dels tres 
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diccionaris (DA, DGLC i DCVB), hem trobat el verb presidir amb 

el significat que li atribueix Sagarra. 
 

 41) 

Shakespeare: Wherever, in your sightless substances, / you wait on 

nature’s mischief. (I.v.48-49) 

Hugo: Quel que soit le lieu où, invisibles substances, vous aidez à la 

violation de la nature. (p. 22) 

Maeterlinck: Quel soit le lieu d’où vos invisibles substances président au 

crime de la nature (p. 963) 

Sagarra: D’onsevulla que el vostre ésser no vist / presideix tots els crims 

de la natura! (p. 299) 

 

Un altre canvi total de significat és el que produeixen Sagarra i 

Maeterlinck a l’exemple 42. En aquest fragment, Macbeth explica a 

Lady Macbeth que els criats de la cambra del rei Duncan, mig 

embriagats, mig adormits, quan s’han adonat de la seva presència, 

han cridat God bless us, a la qual cosa ell no ha pogut respondre. 

Els criats han dit això en adonar-se de la intenció de Macbeth, ja 

que han entès que estaven a punt de morir. En canvi, en la traducció 

de Sagarra de 1946[?], i en la de Maeterlinck, els criats desitgen que 

Macbeth sigui beneït (en el manuscrit aquesta paraula està ratllada i 

no s’entén si hi diu “ens” o “us”). Aquest fet pot donar una idea 

equivocada del caràcter dels personatges. Sembla que els criats 

siguin tan devots que demanen a Déu que beneeixi el seu assassí. 

Això no obstant, Sagarra es devia adonar de l’error, perquè la 

traducció de 1959b ja no inclou aquesta divergència. 
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42) 

Shakespeare: One cried ‘God bless us’ […] I could not say ‘Amen’ / when 

they did say ‘God bless us’. (II.ii.25-28) 

Hugo: L’un a crié : Dieu nous bénisse ! […] Je n’ai pu dire : Amen ! 

Quand ils ont dit : Dieu nous bénisse ! (p. 31) 

Maeterlinck: L’un a crié: « Dieu vous bénisse! » […] Je n’ai pu dire : « 

Amen! » quand ils ont dit: « Dieu vous bénisse! » (p. 969) 

Sagarra: L’un ha cridat : “Que Déu us beneeixi!” / […] No he pogut 

contestar “Amén” / quan ells han dit: “Que Déu us beneeixi!” 

(1946 [?]: 382) 

L’un ha cridat : “Que Déu ens beneeixi!” / […] No he pogut 

contestar “Amén” / quan ells han dit: “Que Déu ens beneeixi!” 

(1959b: 311) 

 

Pel que fa a la categoria de CANVI DE METÀFORA, trobem un 

exemple en què Sagarra, influït per Maeterlinck, tradueix una 

metàfora de l’original per una metàfora diferent en el text 

d’arribada, sense que el significat canviï gaire. A l’exemple (43), en 

anglès i en la versió francesa d’Hugo es diu que la vida de Macbeth 

“is fallen into the sere” / “est en proie à la sécheress” (“ha caigut / 

entrat en la sequedat”); en canvi, Sagarra i Maeterlinck transformen 

aquesta “sequedat” en “tardor”, la qual cosa no divergeix gaire de 

l’original si tenim en compte el context. El criat acaba de dir a 

Macbeth que s’acosten deu mil soldats per atacar el castell. 

Macbeth reacciona dient que aquest atac o bé li portarà sort, o bé 

serà la seva fi. L’apropament a la mort es pot relacionar amb la 

metàfora 1) de Shakespeare i Hugo: caure en la sequedat, on les 

fulles es tornen grogues; o amb la metàfora 2): la vida de Macbeth 



4. SAGARRA I LES TRADUCCIONS FRANCESES PRECEDENTS 425 

va cap a la tardor (on les fulles també són grogues), estació de l’any 

que precedeix la mort (l’hivern).  

 
43) 

Shakespeare: My way of life / is fall’n into the sere, the yellow leaf 

(V.iii.22-23) 

Hugo: Le printemps de ma vie est en proie à la sécheresse, aux feuilles 

jaunes (p. 86) 

Maeterlinck: Le chemin de ma vie incline vers l’automne, et ses feuilles 

jaunies (p. 1003) 

Sagarra: El meu camí de vida / s’inclina a la tardor, i les fulles grogues 

(p. 372) 

 

Dues categories més que demostren la influència del text de 

Maeterlinck sobre el de Sagarra són l’explicitació (7,1 %) i la 

implicitació (3,5 %). La relació que tenen aquestes dues categories 

és semblant a la que es produeix entre l’especificació i la 

generalització, en què la primera conté més casos que la segona. A 

l’exemple 44, l’original anglès fa servir una paraula, enrage, mentre 

que Sagarra i Maeterlinck utilitzen una expressió que demana més 

mots (EXPLICITACIÓ): “fiqueu-hi ràbia” i “emplissez-le de rage”.  
 

44)  

Shakespeare: Let grief / convert to anger; blunt not the heart, enrage it. 

(IV.iii.228-229) 

Hugo: Que la douleur se change en colère ; n’émoussez pas votre cœur, 

enragez-le ! (p. 79) 

Maeterlinck: Que la douleur se transforme en colère, n’émoussez pas le 

cœur, emplissez-le de rage! (p. 999) 
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Sagarra: I que la pena es torni còlera; / no ensopiu vostre cor; fiqueu-hi 

ràbia! (p. 366) 

 

La divergència contrària a l’explicitació és la IMPLICITACIÓ. A 

l’exemple 45, veiem com Sagarra, igual que Maeterlinck, utilitza 

només un mot (“renovà”) quan Shakespeare i Hugo fan servir una 

expressió més llarga (“began a fresh” i “a commencé un autre”).  
  

 45) 

Shakespeare: With furbished arms and new supplies of men / began a 

fresh assault. (I.ii.32-33) 

Hugo: Avec des armes fraîchement fourbies et de nouveaux renforts, a 

commencé un autre assaut. (p. 10) 

Maeterlinck: Avec des armes bien fourbies et des renforts de troupes 

fraîches, renouvelait l’assaut. (p. 956) 

Sagarra: Amb armes netes / i tropes fresques renovà l’assalt. (p. 287) 

 

De vegades, Sagarra i Maeterlinck tenen estructures sintàctiques 

que s’assemblen molt, sobretot les que suposen un canvi d’ordre 

respecte a l’original, com a l’exemple 46, en el qual, a més a més, hi 

ha un exemple de tria lèxica, ja que tots dos han traduït refrain per 

una paraula similar: “contindria” i “contenir”. Com podem 

observar, Hugo també canvia l’ordre de l’original, però no de la 

mateixa manera que els altres dos traductors (i no coincideix en la 

tria lèxica de refrain). Sovint, la divergència d’ORDRE SINTÀCTIC 

està relacionada amb la de puntuació, ja que solen aparèixer en la 

mateixa frase, com a l’exemple 47, en què el canvi d’ordre sintàctic 

està marcat en negreta i el de puntuació està subratllat. En aquest 
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exemple, també hi ha una influència de tria lèxica de Maeterlinck en 

Sagarra. 
  

46) 

Shakespeare: Who could refrain, / that had a heart to love, and in that 

heart, / courage, to make’s love known? (II.iii.118-120) 

Hugo: Qui est donc l’être qui, ayant un cœur pour aimer et du courage au 

cœur, eût pu s’empêcher de prouver alors son amour ? (p. 38)  

Maeterlinck: Qui donc, ayant un cœur fait pour aimer et dans ce cœur le 

courage de crier son amour, eût pu se contenir? (p. 974)  

Sagarra: Qui, doncs, tenint un cor / per estimar, i en aquest cor la 

força / per cridar el seu amor, es contindria? (p. 318)  

 
 47) 

Shakespeare: Let your remembrance apply to Banquo, / present him 

eminence, both with eye and tongue (III.ii.33-34) 

Hugo: Que vos attentions se concentrent sur Banquo ; conférez-lui la 

prééminence par vos regards et par vos paroles. (p. 48) 

Maeterlinck: Que vous attentions s’attachent à Banquo! Montrez-lui par 

vos paroles et vos regards qu’il est au premier rang (p. 980) 

Sagarra: I feu-li força compliments a Banquo! / Mostreu-li amb les 

mirades i amb els mots / que ell és del primer rengle. (p. 330) 

 

Cal esmentar que, igual que a l’apartat de François-Victor Hugo, no 

hem comptat els exemples que hem trobat de divergències 

estilístiques de PUNTUACIÓ si no hi havia algun element més de 

convergència dins del mateix fragment. Un canvi de puntuació no 

és suficient per demostrar la influència d’un autor sobre un altre. 

L’única excepció es donaria si es trobessin molts exemples en què 

ambdós traductors canviessin de la mateixa manera i quasi 

sistemàticament la puntuació de l’original. L’exemple 48 no 
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l’hauríem inclòs en aquesta categoria si no hi hagués, a més del 

canvi d’un punt per una exclamació, una supressió (marcada en 

negreta). 
 

48) 

Shakespeare: Thou’rt mad to say it. (I.v.30) 

Hugo: Tu es fou de dire cela. (p. 21) 

Maeterlinck: Tu es fou! (p. 963) 

Sagarra: Ets boig! (p. 298) 
 

Fins ara hem vist que Sagarra ha produït algunes divergències 

respecte a l’original de la mateixa manera que Maeterlinck. Ara bé: 

també hi ha exemples en què no es dóna cap divergència, però en 

els quals es manifesta que Sagarra va tenir ben present la traducció 

de Maeterlinck quan va fer la seva traducció de Macbeth. La 

categoria de TRIA LÈXICA és la que presenta el nombre 

d’ocurrències més alt: 70. Tal com vèiem en la mateixa categoria de 

l’apartat de François-Victor Hugo, hi ha exemples en els quals la 

similitud pot ser una coincidència, com a l’exemple 49. Sagarra i 

Maeterlinck tradueixen cease per “aturar” i “arrêter”, una de les 

opcions que tindria un traductor per traslladar la paraula original al 

català o al francès. Si només hi haguessin exemples d’aquest tipus, i 

no gaires, no podríem assegurar que hi ha una influència francesa de 

Maeterlinck. Tanmateix, hi ha un altre tipus d’exemple en què 

sembla més difícil pensar que es tracti d’una coincidència, ja que el 

resultat de Maeterlinck i Sagarra és idèntic en més d’una paraula i 

hi ha un canvi de punt de vista: en el text de Shakespeare i Hugo “es 
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coronen els pensaments amb actes” i en la traducció de Maeterlinck 

i Sagarra, “els actes coronen els pensaments” (exemple 50). 

 
49) 

Shakespeare: Things at the worst will cease, or else climb upward / to 

what they were before. (IV.ii.24-25) 

Hugo: Quand une situation est au pire, il faut qu’elle cesse ou qu’elle se 

relève (p. 68) 

Maeterlinck: Les choses arrivées au pis s’arrêtent ou remontent où elles 

étaient naguère. (p. 992) 

Sagarra: Totes les coses / en arribar en el punt pitjor s’aturen / i reculen al 

lloc on abans eren. (p. 353) 

 

50) 

Shakespeare: And even now / to crown my thoughts with acts─be it 

thought and done (IV.i.163-164)  

Hugo: Aujourd’hui même, pour couronner ma pensée par un acte, que 

la résolution prise soit exécutée (p. 67) 

Maeterlinck: Et maintenant, pour que les actes couronnent ma pensé, que 

ce soit dit et fait (p. 992) 

Sagarra: I perquè els fets coronin el que penso, / tot, des d’ara, serà 

pensat i fet. (p. 351) 

 

L’última categoria és la de TRIA SEMÀNTICA EN CASOS DE 

POLISÈMIA. En aquest cas, el traductor no especifica els dos 

significats que té l’original anglès, sinó que en tria un, com a 

l’exemple 51. Segons l’OED, rooky significa: “full of, abounding 

in, consisting of, rooks” (els rooks són una espècie de corbs), però 

el SW també dóna una altra accepció (la marquem en cursiva): 
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“filled with rooks, black, dark”. Com veiem, l’opció de Sagarra és 

igual que la de Maeterlinck.  

 
51) 

Shakespeare: The crow makes wing to th’ rooky wood (III.ii.54) 

Hugo: Le corbeau vole vers son boit favori (p. 49) 

Maeterlinck: Le corbeau gagne de l’aile le bois sombre (p. 981) 

Sagarra: El corb ja vola cap al bosc ombriu (p. 331) 

 

Per acabar, hi ha dos exemples de CASOS ESPECIALS (classificats en 

la categoria de modificació) en què Sagarra s’ha fixat clarament en 

la traducció de Maeterlinck, però Maeterlinck no ha comès cap 

imprecisió. Això passa perquè, tot i que la paraula que utilitzen tots 

dos és semblant, en francès pot tenir el significat de l’original, però 

en català no. A l’exemple 52, Macbeth es queixa de la pal·lidesa del 

missatger, que mostra por i covardia, i llavors li diu que es punxi / 

pessigui (prick) les galtes per posar-les vermelles (no que se les 

“escorxi”), a veure si així li torna la valentia. En francès, écorcher 

pot significar “escorxar”: “llevar l’escorxa o escorça; llevar la pell” 

(DGLC, s. v. escorxar), però també vol dir “blesser en entamant 

superficiellement la peau”, segons el diccionari LGR.  

 
52) 

Shakespeare: Go prick thy face, and over-red thy fear, / thou lily-livered 

boy. (V.iii.14-15) 

Hugo: Va, pique-toi le visage, et farde de rouge ta peur, marmot au foie de 

lis ! (p. 85) 

Maeterlinck: Va! Écorche-toi le visage afin d’enluminer ta peur! marmot 

au foie de lis! (p. 1003) 
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Sagarra: Doncs vés, / escorxa’t la ganyota, i fes vermella / la teva por! 

Covard, fetge de sucre! (p. 372) 

 

4.5. Conclusions 
Basant-nos en l’anàlisi contrastiva, podem observar que, dels 319 

exemples trobats (suma dels exemples de les taules 1, 2 i 3 d’aquest 

capítol), només n’hi ha 5 (exemples 21, 22, 23, 24 i 25 d’aquest 

capítol) que puguin estar causats per una influència directa de la 

traducció de François-Victor Hugo en la de Sagarra, mentre que els 

altres 314 serien d’influència maeterlinckiana. A més, 4 d’aquests 5 

exemples pertanyen a una categoria en què no es produeix cap 

divergència: la tria lèxica. Com ja hem vist en els altres apartats, 

dins de la tria lèxica hi ha casos en què la influència és més o menys 

evident. Doncs bé, els exemples a què ens referim mostren una 

influència més lleu, la qual cosa significa que aquestes similituds 

podrien ser una casualitat.  

 

Ara bé, a la taula 1 de l’apartat 4.3.1 es recullen 122 exemples en 

què Sagarra, Maeterlinck i Hugo coincideixen. Això és molt 

rellevant ja que evidencia que Maeterlinck va tenir influències del 

text d’Hugo i aquestes influències van passar també al text de 

Sagarra a través de la traducció de Maeterlinck, és a dir: 

indirectament. Aquesta afirmació també es basa en el fet que 

Maeterlinck no només coneixia la traducció de François-Victor 

Hugo, sinó que, per dur a terme la seva tasca, va partir del text 

d’aquest traductor: 
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Avant tout il me fallait une nouvelle traduction, — celle de 

François Victor Hugo, la meilleure que nous avions à cette époque, 

ne me satisfaisait pas. Je commençai par solliciter de Maeterlinck 

des retouches, des arrangements, puis, avec un peu de diplomatie, 

j’obtins de lui une traduction complète. Ce travail fut d’ailleurs 

passionnant. J’écrivais à mon frère : « Chaque jour nous travaillons. 

Maeterlinck suit le texte anglais, pendant que je lis à haute voix les 

diverses interprétations des traducteurs de Macbeth. D’abord il dit 

la phrase en la construisant presque selon la forme française, puis il 

la redit en déchirant le vêtement français qui ne lui va pas — il la 

répète en disloquant de plus en plus le premier sens qui s’était 

présenté ; et alors au dessus d’un tas de mots qui tombent au hasard, 

comme des coques vides, la vraie pensée du poète jaillit, énorme, 

immense, intraduisible. » (Leblanc 1931: 237)  

 

En aquest paràgraf queda ben reflectida la manera de treballar de 

Maeterlinck i la seva companya. Tenien en compte: 1) el fet que la 

nova traducció fos representable; i 2) les traduccions anteriors, 

sobretot la d’Hugo, perquè consideraven que era la millor de 

l’època, tot i que a Leblanc no li agradava prou. La traducció de 

Maeterlinck sorgeix, doncs, si més no en part, de la insatisfacció 

vers la traducció d’Hugo. Tot i que es van basar, sens dubte, en la 

traducció d’Hugo, la van “arreglar” al seu gust. Dit d’una altra 

manera: van partir d’aquest text i el van modificar en els llocs que 

creien convenients. Això és el que Harold Bloom, referint-se a la 

creació poètica, anomena clinamen, un fenomen d’influència 

literària que defineix així:  
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Clinamen […] [occurs when a poet] swerves away from his 

precursor, by so reading his precursor’s poem as to execute a 

clinamen in relation to it. This appears as a corrective movement 

in his own poem, which implies that the precursor poem went 

accurately up to a certain point, but then should have swerved, 

precisely in the direction that the new poem moves. (Bloom 1997: 

14) 

 

Hi ha proves suficients per assegurar que Sagarra coneixia la 

traducció francesa de Maurice Maeterlinck i que, de vegades, 

adoptava les mateixes solucions que ell. És possible que Sagarra 

s’hagués fixat en aquest text francès per dos motius. El primer és 

circumstancial: com que tenia poc temps per fer les traduccions de 

Shakespeare, potser va buscar una traducció d’una llengua que 

conegués bé i que li servís de suport per poder guanyar temps. 

L’altre motiu és textual, concretament, mètric. És clar que Sagarra 

no necessita ningú per fer versos perquè li surten a raig, però, de 

vegades, l’opció que tenia Maeterlinck li anava bé per poder fer un 

vers decasíl·lab. Això pot explicar, en part, que Sagarra cometés 

imprecisions lèxiques, com hem vist a l’exemple 7, explicitacions 

(secció 9 de l’annex 1 i secció 11 de l’annex 2) o divergències 

d’intensificació (exemple 32 d’aquest capítol i secció 4 de l’annex 

2). No hem d’oblidar que per a Sagarra era molt important traduir 

en vers el que Shakespeare havia escrit en vers i conservar, sempre 

que podia, el mateix nombre de síl· labes. 

 

En resum: la traducció sagarriana de Macbeth (1959b [1946?]) té 

influència directa de la de Maurice Maeterlinck (1959 [1910]), i 



4. SAGARRA I LES TRADUCCIONS FRANCESES PRECEDENTS 434 

només indirecta de la de François-Victor Hugo (1880 [1a edició: 

1857-1865; 2a edició, revisada: 1865-1873]). Tanmateix, hem de 

subratllar que aquesta és la conclusió pel que fa a Macbeth, però 

això no significa que en altres obres no hi pugui haver influències 

directes de François-Victor Hugo, sobretot si Sagarra tenia l’edició 

de la Bibliothèque de la Pléiade, ja que la majoria de traduccions 

franceses d’aquesta edició les va fer aquest traductor. 
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5.1. Introducció  
Com hem comentat a l’apartat 4.1, al seu prefaci a Romeo i Julieta. 

Otel·lo. Macbeth (1959a), Josep M. de Sagarra afirma que ha 

comparat les seves traduccions amb les franceses i “amb el que 

d’autènticament responsable s’ha fet en castellà” (1959a: 10). A 

quines traduccions castellanes es refereix Sagarra? Sembla que n’ha 

llegit algunes, però quines? Han afectat el seu text? En relació amb 

aquestes qüestions, Josep M. Jaumà va escriure en un article: 

 

A mi m’havia arribat la insinuació (com podrem comprovar, ben 

injusta) que Sagarra es recolzava molt en la versió en prosa 

castellana d’Astrana Marín (publicada el 1930). Puc assegurar que 

no és així en absolut. A la comprovació vers per vers que he fet de 

la traducció i l’original de Macbeth, són mínimes les coincidències 

d’expressió entre Sagarra i Astrana, i ben bé podrien ser casuals. 

(1980: 35) 

 

Com veurem en aquest capítol, Jaumà anava una mica 

desencaminat: sí que hi ha moltes coincidències entre la traducció 

de Sagarra i la de Luis Astrana Marín, però no perquè el traductor 

castellà influís sobre Sagarra. 

 

D’altra banda, quan un traductor ha de traduir una obra d’aquestes 

característiques, és molt comú que es miri les traduccions que s’han 

fet en la seva llengua o en una llengua propera (en aquest cas, el 

castellà). Terenci Moix n’és un exemple, ja que al seu pròleg a 

Hàmlet (1980: 41) reconeix que ha consultat moltes traduccions en 

diferents llengües: la catalana de Morera i Galícia; les franceses de 
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Marcel Schwob, Eugène Morand, André Gide i Deroquigny; les 

castellanes de Moratín, Astrana Marín, Álvaro Custodio, Madariaga 

i Buero Vallejo; les italianes de Vicenzo Errante i Ludovici, i, a 

través del seu amic Heinrich Saberin, les alemanyes de Schlegel i 

Flatter. Això no significa que, per força, sempre hi hagi d’haver una 

influència de l’obra consultada en l’obra traduïda.  

 

5.2. Justificació de la tria 
Encara que no sapiguem amb certesa a quines traduccions 

castellanes es refereix Sagarra, no podem fer una comparació del 

seu text amb tots els precedents en castellà; això suposaria un estudi 

massa extens que no podríem abraçar en aquesta tesi, ja que hi ha 

vint traduccions de Macbeth en castellà des del 1803 (data de la 

primera traducció castellana) fins al 1944 (dos anys abans que 

Sagarra publiqués la seva traducció en edició de bibliòfil).1 Per 

això, hem hagut de triar dos traductors de Macbeth que, pels 

arguments que donem a continuació, podrien haver influït en la 

versió de Sagarra: Magí Morera i Galícia (1919) i Luis Astrana 

Marín (1920c). 

 

Magí Morera i Galícia era, d’una banda, amic de Sagarra: “Després 

de sopar, vaig anar al Ritz a sospesar l’emoció del meu gran amic 

don Magí Morera i Galícia, que seia amb una colla de parlamentaris 

dels nostres” (Sagarra 2012: 994); i, de l’altra, un traductor de 
																																																													
   1 Per a una llista exhaustiva de les traduccions i adaptacions de Macbeth al 

castellà, i els respectius traductors, des del 1803 fins al 2010, vegeu Gregor i 

Pujante (2011: 379-383).	
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Shakespeare molt reconegut en l’àmbit de les lletres catalanes. 

Segons Helena Buffery (2010: 59), la publicació de les traduccions 

de Morera i Galícia va marcar un punt important en la història de la 

traducció shakespeariana a Catalunya. La raó del seu èxit 

s’atribueix, en part, al fet que el traductor es mogués en cercles 

polítics i culturals relacionats amb el Noucentisme, i també que la 

publicació de les quatre obres que va traduir (Coriolà [1918], 

Hàmlet [1920], Romeu i Julieta [1923] i El marxant de Venècia 

[1924]) fos a càrrec de la Biblioteca Literària, dirigida per Josep 

Carner. El mateix Carner (1917) va elogiar les traduccions de 

Morera i Galícia, igual que van fer Joan Maragall (1910), Carles 

Riba (1918)2 o Josep Vallverdú (1982), entre altres. Sagarra, com a 

periodista i crític teatral, també les havia llegides i n’havia donat la 

seva opinió. Vegem-ne un exemple en aquest fragment d’un article 

de la revista La Publicitat (19-III-1925): 

 

La traducció d’El Marxant de Venècia és fidel i perfecta des d’un 

punt de vista lingüístic i retòric. Els vers, però, un xic 

hiperbatonitzat, i sec a estones, fa que certs moments no siguin 

absolutament teatrals. Allò que en una lectura és de fàcil 

comprensió, damunt d’un escenari s’enfosqueix i adquireix 

dificultats per a l’orella de l’espectador. Manca un punt d’oli a 

aquesta traducció de don Magí, que per altra banda és, com totes les 

seves, una admirable aportació a les nostres lletres, i un dels 

																																																													
		 2 Els textos de Carner, Maragall i Riba sobre Morera i Galícia es poden trobar a 

Obra poètica completa (2001) de Magí Morera i Galícia. Edició d’Olívia Gassol i 

Bellet. Pròleg d’Enric Bou. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, p. 419-

423.	
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esforços més sòlids i més lloables del nostre renaixement. (Sagarra 

1987: 430) 

 

Deixant de banda els aspectes negatius que Sagarra pogués veure en 

les versions de Morera i Galícia i les diferències que els separen 

com a traductors, tots dos tenen un punt de convergència que cal 

comentar. Ramon Esquerra (2009: 163) classifica les traduccions de 

Morera i Galícia com a traduccions poètiques. En la mateixa línia 

trobem Carles Riba, que va escriure un article arran de la traducció 

del Coriolà de Morera i Galícia amb el títol “Elogi del poeta 

traductor” a La Veu de Catalunya (31-VIII-1918). I és que Morera i 

Galícia també era poeta, com ho era Sagarra. Josep Vallverdú 

(1982) comenta que Morera i Galícia traduïa Shakespeare amb “el 

to de la passió”, i explica que és el mateix atractiu que va empènyer 

Sagarra: 

 

Si Shakespeare ha perviscut tant en el teatre com en els poemes és 

degut al fet que ell no abandona mai el to de la passió. I aquest és, 

pel cap baix, el secret del teatre, el secret d’arribar al públic i 

d’interessar el lector. La violència aliada a la delicadesa, la tendresa 

de bracet amb la ferotgia, i una punta de declamació constant, ¿què 

més podia desitjar Magí Morera i Galícia? (1982: 19) 

 

Vint-i-dos anys més tard, Miquel Desclot, en el seu pròleg de 

Romeu i Julieta (2004), també defineix les traduccions d’aquesta 

obra de Magí Morera i Galícia i de Josep M. de Sagarra com a 

poètiques i, a més a més, dramàtiques: “Fins ara, Romeu i Julieta es 

podia llegir en català en quatre versions diferents. D’aquestes 
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quatre, n’hi ha dues amb gran ambició poètica i dramàtica: les dels 

poetes Magí Morera i Galícia i Josep M. de Sagarra” (2004: 37). És 

a dir: Desclot situa Morera i Galícia i Sagarra en el mateix “grup”, 

en el qual ell també s’inclou. No seria estrany, doncs, que Sagarra 

hagués consultat el text de Morera i Galícia, encara que fos en 

castellà. 

 

L’altre traductor que podria haver influït en el text sagarrià és Luis 

Astrana Marín. Va ser el primer autor que va traduir tota l’obra de 

Shakespeare al castellà (Obras completas de William Shakespeare, 

1929), tot i que, abans d’aquesta data, ja s’havien publicat obres de 

Shakespeare de diversos traductors, com ara les de Ramón de la 

Cruz i Leandro Fernández de Moratín (segle XVIII), les de Teodoro 

de la Calle, José García de Villalta, Francisco Nacente i Guillermo 

Macpherson (segle XIX) i les de Cipriano Montoliu, Jacinto 

Benavente i Rafael Martínez Lafuente (segle XX), entre moltes 

altres.3 Ara bé, moltes d’aquestes traduccions no s’havien fet partint 

del text original en anglès, com, teòricament, es van fer les 

d’Astrana, sinó que eren refoses de traduccions italianes i franceses 

(sobretot de les de Jean-François Ducis).4 

 

																																																													
   3 Per a una llista exhaustiva de les obres de Shakespeare traduïdes al castellà, i 

els respectius traductors, des del 1772 fins al 2004, vegeu Campillo Arnaiz (2005: 

446-487).	

   4 Per a més informació sobre la influència de les traduccions de Jean-François 

Ducis en algunes traduccions castellanes, vegeu Gregor i Pujante (2011: 11-35).	
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Les traduccions d’Astrana van tenir una importància cabdal en el 

món de les lletres hispàniques. Gilda Calleja (1987: 333) explica 

que això és degut a dues raons. La primera, el fet de ser el primer 

traductor al castellà de les obres completes de Shakespeare, ja l’hem 

esmentat al paràgraf anterior, i la segona és que les seves versions 

shakespearianes han estat la font d’on han begut força traductors 

posteriors, sovint sense mencionar el nom d’Astrana. Segons Haro 

Tecglen (1985: 88), molts traductors no adaptaven Shakespeare, 

sinó Astrana. A més, durant molts anys, les traduccions d’Astrana 

van ser un punt de referència per a un gran nombre d’espanyols, que 

coneixien Shakespeare de la seva mà: 

  

La publicación de sus Obras completas por la editorial Espasa-

Calpe marcó un hito editorial, y las muchas reediciones que de ellas 

se hicieron puso a disposición del público unas traducciones que, 

pese a sus defectos, permitieron a varias generaciones de españoles 

tener acceso a las obras del dramaturgo inglés. (Campillo Arnaiz 

2005: 71-72) 

 

Als anys cinquanta, van augmentar les traduccions d’obres 

shakespearianes, però, tot i això, les d’Astrana encara eren les més 

conegudes i les que gaudien de més èxit. Eduardo Pujals (1985: 82) 

considera que les versions shakespearianes més importants del segle 

XX són tres: les d’Astrana Marín, les de José María Valverde i les de 

Josep M. de Sagarra.  

 



5. SAGARRA I LES TRADUCCIONS CASTELLANES PRECEDENTS 

	

443 

Atès que Astrana va ser un traductor tan significatiu en la cultura 

castellana de l’època,5 podria ser que Sagarra s’hagués fixat en el 

seu text. Tanmateix, segons Joan de Sagarra,6 al seu pare no li 

agradaven gens les traduccions d’Astrana, la qual cosa vol dir que, 

almenys, les devia haver llegit. 

 

5.3. Magí Morera i Galícia 
Morera i Galícia va publicar la seva traducció de Macbeth al 

castellà el 1919 a l’editorial Tipografía Artística.7 L’autor també va 

traduir Macbeth cap al català el 1925, però no es va publicar fins al 

2006 (en edició de bibliòfil, a cura de Manuel Jorba; i el 2008 en 

edició comercial), de manera que és poc probable que Sagarra hi 

tingués accés. De tota manera, quan hem fet la comparació de les 

obres d’aquest capítol, també hem tingut en compte aquesta versió 

catalana, per veure si hi havia alguna similitud amb el text de 

Sagarra, i si el text català de Morera i Galícia s’assemblava al 

castellà. Les dues preguntes tenen respostes negatives: d’una banda, 

el text de Sagarra no té cap influència del de Morera i Galícia, i, de 

l’altra, la versió catalana de l’autor lleidatà no és gaire semblant a la 

																																																													
   5 És sorprenent, però, que hi hagi tan pocs estudis crítics sobre les traduccions 

shakespearianes de Luis Astrana Marín. Entre els més destacats hi ha els de 

Sánchez (1999) i Campillo Arnaiz (2005).   	

   6 Conversa privada del dia 5 d’octubre de 2011.	

   7 Ens manquen dades significatives sobre aquesta publicació, com ara qui va 

encarregar la traducció a Morera i Galícia i per què. La recerca d’aquest tema, a 

través de documents i de la consulta a algunes persones (per exemple, a Laura 

Campillo Arnaiz), ha estat infructuosa. 
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castellana.8 Tot i que diversos autors han elogiat Morera i Galícia 

com a traductor de Shakespeare, com hem vist a l’apartat anterior, 

Alfons Par (1935) el critica en diversos comentaris:  

 

El principal enemigo shakespeariano de Morera es su acusada 

personalidad como exquisito poeta lírico, de la que nunca acierta a 

despojarse por completo […] Morera y Galicia tenía imaginación 

exuberante que le favoreció en gran manera como poeta, pero le 

perjudicó, por no querer dominarla, como traductor y crítico. […] 

En cuanto a Hámlet [sic], la observación de Morera proviene de que 

nunca quiso entender la frase to be or not to be en su significado 

recto e insustituible de ser o no ser, y siempre se empeñó en 

interpretarla como vivir o no vivir, a pesar de mis advertencias 

personales y de haberle dejado buenos estudios de eminentes 

críticos ingleses para dejarse convencer. (1935: 216 i 226-229) 

 
A continuació oferim un parell d’exemples en què Sagarra i Astrana 

coincideixen amb Maeterlinck i Hugo, mentre que Morera i Galícia 

adopta una altra solució, tant en català com en castellà. No hem 

recollit tots els exemples d’aquest tipus, perquè, després de fer un 

buidatge exhaustiu de les dues traduccions, hem arribat a la 

conclusió que el text de Morera i Galícia no té cap similitud amb el 

de Sagarra (hauríem de reproduir els dos textos sencers com a prova 

d’aquesta no-semblança). 
 

																																																													
   8 S’hauria de fer un estudi més profund per comprovar la relació que tenen la 

traducció catalana i castellana de Magí Morera i Galícia. Aquí només les hem 

analitzades en relació amb el text de Sagarra.	
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1) 

Shakespeare: I pray you speak not; he grows worse and worse, / question 

enrages him (III.iv.118-119) 

Hugo: Je vous en prie, ne lui parlez pas ; il va de pire en pire ; toute 

question l’exaspère. (p. 56) 

Maeterlinck: Je vous en prie, ne parlez pas! Il va de plus en plus mal. 

Toute question l’exaspère. (p. 985) 

Astrana: ¡Os suplico que no le habléis! Va de mal en peor. Toda pregunta 

le exaspera. (p. 1365) 

Morera i Galícia: No habléis, amigo, / que aún se pondrá mucho peor; le 

exaltan / las preguntas. (p. 114) 

 Jo vos prego, / no parleu. Son desfici s’empitjora. / Com més li 

pregunteu, més s’enrabia. (p. 74) 

Sagarra: Us ho prego, no li digueu res. / Va de mal en pitjor. Tota 

pregunta / l’exaspera. (p. 338) 

 

2) 

Shakespeare: Strange things I have in head, that will to hand, / which must 

be acted, ere they may be scanned. (III.iv.140-141) 

Hugo: J’ai dans la tête d’étranges choses qui réclament ma main, et 

veulent être exécutées avant d’être méditées. (p. 57) 

Maeterlinck: J’ai, dans la tête, d’étranges choses qui aboutiront à ma main 

et qu’il faut accomplir avant qu’on les médite. (p. 985) 

Astrana: Siento en la cabeza extrañas cosas que quieren pasar a mi mano y 

que hay que cumplir antes que se mediten. (1920c: 104) 

 Siento en la cabeza extrañas cosas que quieren pasar a mi mano y que 

hay que cumplir antes que puedan meditarse. (1929b: 1365) 

Morera i Galícia: Extrañas cosas / siento aquí que hay que hacer; el 

cuándo y cómo / hay que pensarlo bien. (p. 116) 

 Estranyes coses penso, que demanen / que les faci la mà ans que 

desgranen. (p. 75) 

Sagarra: Les coses rares que jo tinc al cap / les vull dintre de la mà, i han 

d’ésser fetes / abans que meditades. (p. 339) 
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5.4. Luis Astrana Marín 
Luis Astrana Marín va publicar la seva traducció de Macbeth el 

1920. En el pròleg, es mostra disconforme amb totes les traduccions 

que s’han fet fins aleshores: “Unas en versos duros, otras en prosa 

incorrecta y casi todas versiones de malas versiones francesas” 

(1920c: 9). El seu objectiu és fer una versió en prosa rítmica i oferir 

tota la informació de l’original. Aquest mateix pròleg el trobem 

també a les edicions de Macbeth de 1927, 1932, 1940, 1943, 1944 i 

1957. 

 

Bastant més extensa és la seva introducció a les Obras completas de 

William Shakespeare de 1929 (les de les edicions de 1941 i 1951 

són iguals que aquesta), en la qual repeteix la idea de discrepància 

envers les traduccions shakespearianes precedents en castellà. 

Campillo Arnaiz (2005: 417), a la seva tesi doctoral, mitjançant una 

idea de Jorge Luis Borges9 (un traductor pot traduir contra un altre), 

comenta que un dels objectius d’Astrana és fer unes traduccions que 

s’allunyin completament de les dels seus predecessors. 

 

Per dur a terme la seva tasca, Astrana s’ha basat en el text de The 

Complete Works of William Shakespeare, editat per W. J. Craig 

(Londres, 1913). Astrana opta per traduir les obres en prosa i no en 

vers perquè opina que cap versió en vers no és bona, ja que la 

mètrica i la rima impedeixen ser fidels a l’autor. De tota manera, ha 

traduït en vers algunes cançons i passatges que haurien perdut 
																																																													
   9 Vegeu “Los traductores de las 1001 noches” (1997 [1974]). Dins: Historia de 

la eternidad. Madrid: Alianza Editorial, p. 117-153.	
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intensitat en prosa, com ara l’escena de les bruixes de l’acte quart 

de Macbeth, però, en aquests casos, sempre n’ha donat també una 

traducció literal a peu de pàgina.    

 

La fidelitat és molt important per a Astrana, que reconeix que ha 

traduït alguna paraula que semblava sobrera a l’original 

(segurament per raons de mètrica) per tal d’oferir-ne un calc. Pretén 

que la seva versió sigui literal, però també literària, i creu que un 

traductor ha d’intentar situar-se en un terme mig entre la literalitat-

fidelitat i l’expressió de la pròpia llengua, tot i que sembla que ell es 

decanta per la primera opció: 

 

En cuanto a nosotros, admiradores somos hasta la idolatría de 

William Shakespeare, pero no sus esclavos; aunque, desde luego, es 

preferible un traductor literal a un traductor infiel, y antes se peca 

por esto que por aquello. Más vale que se tengan las perlas sueltas 

del collar —aun sin intención de hacer el collar—, que éste sea 

falso. (1929a: XXV) 

 

Pel que fa a la llengua, Astrana vol donar a les seves traduccions un 

gust clàssic, del segle XVI i principis del XVII, però sense alguns 

aspectes que siguin desagradables per a les orelles dels espanyols 

del segle XX (hipèrbatons, cacofonies, paraules en desús, etc.), i 

alhora vol usar un estil prosístic de la darreria dels anys vint: “En 

estos ordres viejos echemos vino nuevo, pero echemos vino bueno” 

(1929a: XXV). Creu que hi ha moltes versions castellanes que no 

resisteixen una lectura en veu alta i que moririen en boca dels 

actors. Podríem inferir, doncs, que ell pensava que les seves 
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versions eren aptes per representar? Potser sí, però no ho diu enlloc; 

només declara: “Y es preciso reconocer que la fonética de una 

traducción es tan importante como su fidelidad textual” (1929a: 

XXVI). D’altra banda, Purificación Sánchez (1999: 486) conclou a la 

seva tesi doctoral que Astrana i Valverde proporcionen versions de 

les obres shakespearianes dirigides al lector, mentre que les de 

Macpherson són més per a l’escena.  

 

5.4.1. Sagarra coincideix amb Hugo, Maeterlinck i 

Astrana 
En aquest apartat analitzem alguns casos en què Sagarra i Astrana 

tenen similituds (tots els casos es troben recollits a l’annex 3). Ara 

bé, als exemples també hi hem afegit les opcions franceses de 

François-Victor Hugo i Maurice Maeterlinck, per demostrar que 

tots quatre coincideixen. Tal com passava al capítol de les 

influències franceses, no hem trobat exemples de totes les 

categories d’anàlisi, i tampoc no hem examinat alguns fenòmens, 

perquè la traducció d’Astrana és en prosa (exceptuant-ne l’escena 

primera del quart acte, protagonitzada per les bruixes), i, per tant, en 

la resta del text no hi ha rima ni mètrica. Tampoc no hem estudiat 

les paraules preferents, ja que és un aspecte que només ens interessa 

en el text de Sagarra respecte de l’original.  

 

Pel que fa als exemples, igual que en el capítol 4, reproduïm els tres 

textos de Macbeth vida de Sagarra (manuscrit, edició de bibliòfil i 

edició de l’Editorial Alpha) si tenen opcions diferents; si no, la 

traducció que donem és la de 1959b. Marquem les diferències entre 



5. SAGARRA I LES TRADUCCIONS CASTELLANES PRECEDENTS 

	

449 

un text i un altre en cursiva. D’altra banda, amb data anterior a 

l’última edició de Macbeth de Sagarra que fem servir (1959b), hi ha 

diverses edicions de les traduccions d’Astrana. Hem comparat totes 

les que hem trobat vers per vers i hem classificat per grups les que 

eren iguals: 1) edicions de 1920c, 1927, 1932, 1940, 1943 i 1957; 2) 

edicions de 1929b, 1941 i 1951; 3) edició de 1944. Aquesta última 

edició és bastant similar a les de 1929b, 1941 i 1951, però conté 

algunes variants i per això la tractem a part. Els fragments dels 

exemples són de l’edició de 1929b (i no hi posem la data), perquè és 

la de les obres completes i, segurament, és l’edició que Sagarra 

devia tenir a l’abast. També podria haver consultat la de 1941 o 

1951, que també consten de les obres completes i són iguals que la 

de 1929b. Quan hi ha una edició que divergeix de la de 1929b, 

també la incloem a l’exemple i marquem les diferències entre les 

variants de les diverses edicions en cursiva. Només podrem, però, 

tenir dues dates més, la de 1920c (no caldrà donar també les de les 

versions de 1927, 1932, 1940, 1943 i 1957, perquè són iguals que la 

de 1920c) i la de 1944. Si les edicions coincideixen, l’opció que surt 

a l’exemple és la de 1929b. 

 

A més, hem de recordar que, als fragments de les edicions 

franceses, els espais que hi ha entre els signes de puntuació varien 

d’Hugo a Maeterlinck. Els de Maeterlinck els hem reproduït tal 

qual, però com que Hugo no és coherent al llarg del text, els hem 

homogeneïtzats. Hem optat per deixar un espai en blanc abans d’un 

signe d’interrogació o d’exclamació, dels dos punts, del punt i coma 

i del guió llarg. Per exemple, “qu’on ne vous trouve pas ici; fuyez 
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avec vos petits” es converteix en “qu’on ne vous trouve pas ici ; 

fuyez avec vos petits”. 

 

 
  

TAULA 1. SAGARRA COINCIDEIX AMB  

HUGO, MAETERLINCK I ASTRANA 

Divergències respecte a l’original  

Registre 0 0 % 

Especificació  9 36 % 

Generalització 0 0 % 

Intensificació 1 4 % 

Modificació 4 16 % 

Addició 2 8 % 

Addició de metàfora 0 0 % 

Supressió 0 0 % 

Supressió de metàfora 0 0 % 

Canvi total de significat 3 12 % 

Canvi de metàfora 0 0 % 

Explicitació 5 20 % 

Implicitació 0 0 % 

Ordre sintàctic 0 0 % 

Puntuació 1 4 % 

Total divergències 25 100 % 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 34 

Tria semàntica en casos de polisèmia 1 

Casos especials 

Modificació 1 
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Aquest apartat conté pocs exemples, perquè és difícil que els quatre 

traductors (Sagarra, Hugo, Maeterlinck i Astrana) coincideixin en la 

traducció. Tot i així, és molt important tenir en compte aquests 

casos per veure la influència que uns traductors exerceixen sobre els 

altres i, especialment, com es relacionen amb el text de Sagarra. 

 

En el capítol anterior vèiem que les especificacions eren més 

nombroses que les generalitzacions. Dèiem que sembla que això 

respon a una tendència general que empeny el traductor a facilitar al 

lector la comprensió del text. En aquest subapartat, la categoria 

d’ESPECIFICACIÓ és la més profusa, amb un 36 % de les 

divergències trobades. En canvi, no hi ha ni un sol exemple de 

GENERALITZACIÓ (0 %). 

 

Com podem observar a l’exemple 3, tant Sagarra, en les dues 

edicions (1946[?] i 1959b), com Astrana especifiquen el lloc on els 

missatges dirigits al rei “escampaven els elogis”, mentre que a 

l’original només diu before him. A més a més, tots dos coincideixen 

amb el lloc que especifiquen. És a dir: podrien haver produït una 

especificació en què cadascun parlés d’un lloc diferent, com ara “als 

seus peus” (Sagarra) i “delante de sus ojos” (Astrana). D’altra 

banda, les opcions de Sagarra i Astrana són iguals que les d’Hugo i 

Maeterlinck. El mateix passa a l’exemple 4, en què tots quatre 

coincideixen a mostrar al lector que, quan Malcolm parla 

d’England, s’està referint al rei d’Anglaterra. Podríem pensar que 

aquesta és una divergència obligatòria, que s’ha de produir per tal 

que s’entengui l’original, però si fos així, altres traductors també 
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s’haurien vist forçats a fer-la, i no és el cas (les cursives són nostres 

en tots dos casos): “penso també que força mans s’alçarien per mon 

dret; i aquí de la graciosa Inglaterra tinc ofrena de bons mils 

d’homes” (Montoliu 1908b: 75); “tampoc dubto / de que allí hi hagi 

mans que per mi lluitin; / i aquí, Anglaterra me n’ha fet ja oferta / 

de bon milers” (Morera i Galícia 1925: 97). 

 
3) 

Shakespeare: And every one did bear / thy praises in his kingdom’s great 

defence / and poured them down before him. (I.iii.98-100) 

Hugo: Et chacun d’eux rapportait tes prouesses dans cette grandiose 

défense de son royaume, et les versait à ses pieds. (p. 16) 

Maeterlinck: Et chacun d’eux apportait tes louanges dans cette grandiose 

défense de son royaume et les répandait à ses pieds… (p. 960) 

Astrana: Y cada uno de los mismos aportaba tus elogios en esta grandiosa 

defensa de su reino y los deponía a sus pies. (p. 1341) 

Sagarra: I tots eren per tu un desfet d’elogis / en l’enorme defensa del 

reialme, / que li venien a escampar-se als peus. (1946?: 363) 

 I cada un d’ells portava els teus elogis / en l’enorme defensa del 

reialme, / i anaven escampant-los als seus peus. (1959b: 292) 

 
4) 

Shakespeare: I think withal / there would be hands uplifted in my right; / 

and here from gracious England have I offer / of goodly thousands. 

(IV.iii.41-44) 

Hugo: Je crois aussi que bien des bras se lèveraient pour ma cause ; et ici 

même le gracieux roi d’Angleterre m’en a offert des meilleurs, par 

milliers. (p. 72) 

Maeterlinck: Je crois aussi que bien des mains se lèveraient pour défendre 

mes droits et du gracieux roi d’Angleterre me vient l’offre de 

quelques bons milliers d’hommes. (p. 995) 
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Astrana: Creo también que muchas manos se alzarían para defender mis 

derechos; y aquí, el gracioso rey de Inglaterra acaba de ofrecerme 

algunos millares de bravos (1929b: 1374) 

 Creo también que muchas manos se alzarían para defender mis 

derechos; y aquí, el venerable rey de Inglaterra acaba de ofrecerme 

algunos millares de bravos (1944: 138) 

Sagarra: I també crec / encara que moltes mans s’aixecarien / a favor dels 

meus drets; i el graciós / rei d’Anglaterra m’ofereix l’ajuda / de 

milers d’homes. (p. 357-358) 

 

En la categoria d’INTENSIFICACIÓ, només hem trobat un exemple 

en què els quatre traductors coincideixen. L’exemple 5 ja l’hem 

comentat al capítol 4 (exemple 5), però el tornem a donar, 

incorporant-hi la traducció d’Astrana, per demostrar que el 

traductor castellà té exactament la mateixa solució que Sagarra, 

Hugo i Maeterlinck. 

 
5) 

Shakespeare: For their dear causes / would to the bleeding and the grim 

alarm / excite the mortified man. (V.ii.3-5) 

Hugo: Une cause si chère entraînerait à la charge sanglante et sinistre 

l’homme le plus mortifié. (p. 83) 

Maeterlinck: Une cause si chère entraînerait un mort même à cet appel aux 

armes farouche et meurtrier. (p. 1001) 

Astrana: Causas tan queridas excitarían a un muerto a esta llamada a las 

armas feroces y asesinas. (1929b: 1380) 

 Causas tan queridas excitarían a un hombre entregado a la 

mortificación a esta llamada a las armas feroces y sangrientas. (1944: 

156) 

Sagarra: Una causa tan volguda / fins als morts del carner arrossegaria / a 

l’alarma ferotge i sanguinària. (p. 370) 
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Una de les categories que sol presentar força ocurrències és la de 

MODIFICACIÓ (a l’apartat 4.3.1 constitueixen un 15,1 % de les 

divergències i al 4.4.1, un 15,8 %). Per això sorprèn una mica que 

els exemples d’aquesta categoria en aquest subapartat no siguin 

gaire abundants, tot i que val la pena comentar-ne un parell. Com 

hem explicat anteriorment, les modificacions no són especificacions 

ni generalitzacions, ni tampoc arriben a ser un canvi total de 

significat, però sí que s’allunyen lleugerament de l’original.  

 

A l’exemple 6, Sagarra, Hugo, Maeterlinck i Astrana tradueixen 

wooingly per una paraula similar en català, francès i castellà: 

“embauma”, “embaumées” / “embaume” i “embalsama”. El 

significat de wooingly segons l’OED i el SW és “enticingly, 

alluringly, temptingly” (SW). En català embaumar significa: 

“embalsamar, omplir de bona olor” (DCVB) (aquest mot no està 

recollit al DA ni al DGLC); en francès embaumer vol dir “remplir, 

imprégner (qqch.) d’une odeur suave […] parfumer emplir d’une 

impression agréable” (LGR); i en castellà, embalsamar: “perfumar, 

aromatizar” (DRAE). Per tant, el significat no és ben bé el mateix, 

ja que l’adjectiu en anglès no està tan centrat en l’olor com en la 

sensació d’atracció cap a aquest aire “temptador”.  

 
6) 

Shakespeare: This guest of summer, / the temple-haunting martlet, does 

approve, / by his loved mansionry, that the Heaven’s breath / smells 

wooingly here (I.vi.3-6) 
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Hugo: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples prouve, par sa 

chère résidence, que l’haleine du ciel a ici des caresses embaumées 

(p. 23) 

Maeterlinck: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples, prouve, 

par ses chères demeures, que le souffle du ciel y embaume ses 

caresses. (p. 964) 

Astrana: Ese huésped de verano, la golondrina familiar de los templos, 

prueba por sus adorados albergues que el hálito de los cielos 

embalsama aquí el ambiente. (1920c: 40)  

        Ese huésped del verano, el vencejo, familiar de los templos, prueba 

por sus adorados albergues que el hálito de los cielos embalsama 

aquí el ambiente. (1929b: 1345) 

Sagarra: Aquest hoste estival, el falciot, / familiar dels temples, ens 

ensenya / pels llocs on s’acolleix, que el vent del cel / hi embauma 

els afalacs. (p. 300) 

 

A l’exemple següent (7), good es converteix en “valent”, “brave” i 

“bravo” en català, francès i castellà. En el SW no hem trobat cap 

accepció que pugui tenir aquest significat; en canvi, l’OED diu: “of 

state of mind, courage, spirits” (vegeu s. v. good 3c). Tot i que és 

una possible interpretació donades les circumstàncies (anglesos i 

escocesos estan a punt d’entrar en guerra), aquesta traducció no 

s’adequa gaire a les imatges contraposades de l’original que tant 

caracteritzen Macbeth, ja que es perd l’oposició entre Macduff, que 

representa el bé, i Macbeth, que representa el mal. A més, no és la 

primera vegada que el nom de Macduff va acompanyat de l’adjectiu 

good: “Here comes the good Macduff” (II.iv.20), anuncia Ross a 

l’home ancià. No hem d’oblidar que, fins i tot abans que Macduff 

sàpiga que Macbeth ha mort la seva dona, els seus fills i tots els 

seus criats, ja diu de Macbeth: “Not in the legions / of horrid Hell 
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can come a devil more damned / in evils, to top Macbeth” 

(IV.iii.54-57). Al final de l’obra, Macduff és qui mata Macbeth (el 

bé guanya el mal). Sembla, doncs, que les opcions de Sagarra, 

Hugo, Maeterlinck i Astrana s’allunyen una mica del sentit de 

l’original. 

 
7)  

Shakespeare: The English power is near, led on by Malcolm, / his uncle 

Seyward, and the good Macduff. (V.ii.1-2) 

Hugo: Les forces anglaises approchent, conduites par Malcolm, son oncle 

Siward, et le brave Macduff. (p. 83) 

Maeterlinck: L’armée anglaise approche, conduite par Malcolm, son oncle 

Siward et le brave Macduff. (p. 1001) 

Astrana: El ejército inglés avanza mandado por Málcom, su tío Siward y el 

bravo Mácduff. (1920c: 153) 

El ejército inglés avanza mandado por Malcolm, su tío Siward y el 

bravo Macduff. (1929b: 1380) 

Sagarra: Les forces d’Anglaterra ja s’acosten, / conduïdes per Malcolm i el 

seu oncle / Siward i el valent Macduff. (p. 369-370) 

 

Les divergències que més demostren les influències entre els 

traductors són les addicions, les supressions i els canvis totals de 

significat. Hi ha pocs exemples d’aquestes categories (no hi ha cap 

SUPRESSIÓ), però són molt rellevants, perquè veiem que els quatre 

traductors han comès la mateixa desviació i que, d’una manera o 

d’una altra, els seus textos han estat en contacte. 

 

A l’exemple 8, la probabilitat que cada traductor (Sagarra, Hugo, 

Maeterlinck i Astrana) hagi afegit, pel seu compte, exactament la 
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mateixa informació (ADDICIÓ) és molt reduïda. A l’original, el rei 

Duncan no diu: “he is full so valiant as you say” (les cursives són 

nostres), com podríem pensar si llegíssim les versions dels quatre 

traductors. No sabem què és el que ha dit Banquo al rei, perquè és 

una intervenció que no existeix en el text. Suposem que ha dit 

alguna cosa bona de Macbeth, però no ha de ser necessàriament que 

és valent. El rei fa referència a aquesta característica de Macbeth, 

potser repetint el que li ha dit Banquo, però potser no. 

 
8) 

Shakespeare: True, worthy Banquo; he is full so valiant / and in his 

commendations I am fed (I.iv.55-56) 

Hugo: C’est vrai, digne Banquo, il est aussi vaillant que tu le dis. Je me 

nourris des éloges qu’il reçoit (p. 20) 

Maeterlinck: C’est vrai, noble Banquo, il est aussi vaillant que tu le dis. Je 

me nourris des éloges qu’on lui décerne (p. 962) 

Astrana: Es cierto, noble Banquo; tiene la valentía de que me hablas. Me 

nutro de los elogios que le conciernen (p. 1343-1344)  

Sagarra: Certíssim, noble Banquo; / és tan valent com dius. Jo 

m’alimento / dels elogis que rep (p. 297) 

 

Pel que fa als CANVIS TOTALS DE SIGNIFICAT, observem que els 

quatre traductors tenen una solució idèntica que els allunya del text 

original i els apropa entre ells. A l’exemple 9, Sagarra, igual que 

Hugo, Maeterlinck i Astrana (en la traducció de 1920c, i, per 

extensió, en la de 1927, 1932, 1940, 1943 i 1957), tradueix 

discomfort de manera errònia. Primer, com passa també a l’exemple 

7 d’aquest capítol, hi ha una contraposició: comfort / discomfort. 

Com ja hem comentat, aquestes oposicions són essencials a 
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Macbeth, en què es juga contínuament amb els contraris: “Fair is 

foul, and foul is fair” (I.i.11); “Cannot be ill, cannot be good” 

(I.iii.132); “And nothing is / but what is not” (I.iii.142-143), entre 

altres. A diferència de l’exemple 7, en què good pot voler dir tant 

“valent” com “bo”, no hi ha cap accepció de discomfort que 

signifiqui “alarma”. Astrana, en les seves versions posteriors, ha 

esmenat l’error i ho ha traduït per “desaliento”, cosa que l’allunya 

de les traduccions franceses en aquest punt, però torna a tenir-hi una 

coincidència en traduir swells per “desbordar” (com Sagarra i 

Maeterlinck).  

 
9) 

Shakespeare: From that spring, whence comfort seemed to come / 

discomfort swells. (I.ii.27-28) 

Hugo: De ce qui semblait être une source de joie jaillissent les alarmes. 

(p. 10)  

Maeterlinck: De cette source d’où semblait venir le secours, débordent les 

alarmes. (p. 956) 

Astrana: De los acontecimientos que parecían prometernos la paz 

nacieron las alarmas. (1920c: 16-17)  

De la fuente de donde parecía venir el aliento se desbordó el 

desaliento. (1929b: 1337) 

De aquella fuente de donde parecía venir el aliento se desbordó el 

desaliento. (1944: 25) 

Sagarra: De la font d’on semblava venir ajuda, / va desbordar l’alarma. 

(p. 286) 

 

L’exemple 10 és un cas especial que val la pena comentar. En 

anglès els llavis de les bruixes són skinny, és a dir, prims o secs 

(l’OED recull aquest exemple a l’accepció 3: “of a person, animal, 
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or body part: lacking flesh, esp. to an unusual or unattractive 

degree; thin, lean; scrawny”), mentre que en els textos de Sagarra, 

Hugo, Maeterlinck i Astrana tenen les característiques d’un 

pergamí. És a dir: o bé del color groguenc / marronenc que solen 

tenir els pergamins, o bé arrugats com el pergamins. Aquest canvi 

comporta una addició de metàfora, però no classifiquem aquest 

exemple com a tal, perquè, en aquesta tesi, les addicions, 

supressions o canvis de metàfora mantenen el significat de 

l’original, o una relació molt propera, i en el cas que ens ocupa la 

traducció no té el mateix significat que l’original. 
 

10) 

Shakespeare: By each at once her choppy finger laying / upon her skinny 

lips (I.iii.44-45) 

Hugo: Chacune de vous placer son doigt noueux sur ses lèvres de 

parchemin… (p. 14) 

Maeterlinck: Chacune de vous placer un doigt gercé sur ses lèvres 

parcheminées. (p. 958) 

Astrana: Cada una de vosotras llevarse un dedo rígido a los labios 

apergaminados (1920c: 23) 

Cada una de vosotras llevarse un dedo agrietado a sus labios de 

pergamino. (1929b: 1340) 

Sagarra: Com cadascuna posa el dit / argelagós al pergamí del llavi. (p. 

290) 

 

En relació amb l’EXPLICITACIÓ i la IMPLICITACIÓ, tornem a 

comprovar que el primer fenomen és més comú que el segon (20 % 

d’explicitacions, 0 % d’implicitacions). Recordem que en la 

categoria d’explicitació incloem exemples de dos tipus: 1) la 
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traducció utilitza més paraules que l’original per dir el mateix, tot i 

que a la llengua d’arribada també existeix una manera més reduïda 

de dir-ho, i 2) la traducció explicita algun element argumentatiu que 

es podria sobreentendre a l’original. L’exemple 11 ja el trobem 

comentat al capítol 4 (apartat 4.3.1, exemple 13), però el tornem a 

donar aquí per afegir-hi la versió d’Astrana, que coincideix amb la 

de Sagarra, Hugo i Maeterlinck. En aquest cas, hi ha una 

explicitació del primer tipus. En canvi, l’explicitació de l’exemple 

12 és del segon tipus, ja que els quatre traductors han explicitat un 

element argumentatiu que no és a l’original. A més a més, tots 

quatre han triat el mateix connector textual: quant à, en cuanto a i 

quant a. 

 
11) 

Shakespeare: And it hath been / the sword of our slain kings (IV.iii.86-87) 

Hugo: Elle est l’épée qui a tué nos rois. (p. 74) 

Maeterlinck: Elle a été l’épée qui a tué nos rois. (p. 996) 

Astrana: Ha sido la espada que ha asesinado a nuestros reyes. (p. 1375) 

Sagarra: I ha estat l’espasa que ha mort els nostres reis. (p. 359) 

 
12) 

Shakespeare: The right valiant Banquo walked too late. (III.vi.5) 

Hugo: Quant au vaillant Banquo, il s’est promené trop tard ? (p. 59) 

Maeterlinck: Quant au très vaillant Banquo, il s’est promené trop tard. (p. 

986) 

Astrana: En cuanto al valiente Banquo, paseó demasiado tarde… (p. 

1366) 

Sagarra: I quant a Banquo, / sembla que es passejava tard. (p. 341) 
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Per acabar, comentem també l’únic exemple de divergència de 

PUNTUACIÓ (13). És difícil trobar exemples d’aquesta categoria en 

els quals els quatre traductors coincideixin. No podem acceptar 

canvis mínims que podrien haver-se produït per casualitat, com ara 

l’exemple 14, que no hem classificat a l’apèndix perquè no té prou 

punts en comú per acceptar-lo com a influència. Només hi ha una 

variació d’una coma per un punt i coma, però no hi ha cap element 

més de coincidència. En canvi, a l’exemple 13, Sagarra, Hugo, 

Maeterlinck i Astrana han suprimit les dues comes de l’original i 

han canviat el punt final per una exclamació, però, a més a més, 

tenen la mateixa tria lèxica (marcada en negreta) per traduir sprites. 

 
13) 

Shakespeare: As from your graves rise up, and walk like sprites, / to 

countenance this horror. (II.iii.81-82) 

Hugo: Levez-vous comme de vos tombeaux et avancez comme des 

spectres pour être à l’avenant de cette horreur ! (p. 36) 

Maeterlinck: Sortez donc de vos tombes et marchez comme des spectres 

pour tenir tête à cette horreur! (p. 973) 

Astrana: ¡Salid de vuestras tumbas y corred los mismo que espectros para 

contemplar este horror! (p. 1353) 

Sagarra: Sortiu com de les tombes i marxeu / com espectres que puguin 

plantar cara / a aquest horror! (p. 316-317) 

 

14) 

Shakespeare: Who was the Thane, lives yet, / but under heavy judgement 

bears that life (I.iii.109-110) 

Hugo: Celui qui était thane de Cawdor vit encore ; mais un lourd jugement 

pèse sur sa vie (p. 16) 
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Maeterlinck: Celui qui était thane de Cawdor vit encore; mais un lourd 

jugement pèse sur cette vie (p. 960) 

Astrana: El que era thane de Cawdor vive todavía; pero un terrible fallo 

pesa sobre esa vida (p. 1341) 

Sagarra: qui ha estat senyor / de Cawdor; però, greu sentència 

pesa / damunt la seva vida (p. 292) 

 

La categoria que conté més exemples (34) és la de TRIA LÈXICA. 

Això significa que la traducció de François-Victor Hugo va marcar 

unes tries lèxiques per sobre d’unes altres. Sagarra tradueix settled 

per “resolt” a l’exemple 15, igual que Hugo (“résolu”), Maeterlinck 

(“résolu”) i Astrana (“resuelto”). Un d’aquests traductors podria 

haver optat per “decidit”, “décidé” o “decidido”. El mateix passa a 

l’exemple 16, ja que els quatre traductors tradueixen enrages per 

una paraula molt similar en els tres idiomes: “exaspera” (català), 

“exaspère” (francès) i “exaspera” (castellà). 
 

15) 

Shakespeare: I am settled, and bend up / each corporal agent to this 

terrible feat. (I.vii.80-81) 

Hugo: Me voilà résolu : je vais tendre tous les ressorts de mon être vers 

cet acte terrible (p. 27) 

Maeterlinck: Je suis résolu! Je tends tous les ressorts de mon être vers cet 

acte terrible. (p. 967) 

Astrana: ¡Estoy resuelto! Voy a tender todos los resortes de mi ser para 

esta terrible hazaña. (p. 1348) 

Sagarra: Estic resolt! I tots els meus recursos / corporals van de cara al fet 

terrible. (p. 305) 
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16) 

Shakespeare: I pray you speak not; he grows worse and worse, / question 

enrages him (III.iv.118-119) 

Hugo: Je vous en prie, ne lui parlez pas ; il va de pire en pire ; toute 

question l’exaspère. (p. 56) 

Maeterlinck: Je vous en prie, ne parlez pas! Il va de plus en plus mal. 

Toute question l’exaspère. (p. 985) 

Astrana: ¡Os suplico que no le habléis! Va de mal en peor. Toda pregunta 

le exaspera. (p. 1365) 

Sagarra: Us ho prego, no li digueu res. / Va de mal en pitjor. Tota 

pregunta / l’exaspera. (p. 338) 

 

Per acabar, a l’exemple 17, veiem un cas de TRIA SEMÀNTICA EN 

CASOS DE POLISÈMIA. Sagarra ha traduït el mateix significat que 

Hugo, Maeterlinck i Astrana. Tots quatre han escollit, d’entre els 

dos significats que té l’original, el mateix: “metge”, però med’cine 

també pot significar “medicina” segons l’OED i el SW. 
 

17) 

Shakespeare: Meet we the med’cine of the sickly weal / and with him 

pour we in our country’s purge, / each drop of us. (V.ii.27-29) 

Hugo: Allons trouver le médecin de la société malade ; et, réunis à lui, 

versons, pour purger notre pays, toutes les gouttes de notre sang. (p. 

84) 

Maeterlinck: Allons trouver le médecin de cet État malade et versons avec 

lui toutes les gouttes de notre sang pour guérir notre patrie. (p. 1002) 

Astrana: Vayamos en busca del médico de este Estado enfermo, y 

derramemos con él hasta la última gota de nuestra sangre para curar a 

nuestra patria. (p. 1381) 

Sagarra: Anem a trobar el metge d’aquest poble / que està malalt, i amb ell 

deixem que vagin / totes les gotes de la nostra sang per guarir nostra 

pàtria! (p. 371) 
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Hi ha un CAS ESPECIAL de modificació (exemple 18) que ja hem 

comentat a l’apartat 4.3.1 (exemple 20), en què Sagarra tradueix 

still per “sempre” en un context en el qual potser és més adequat 

traduir-ho per “encara”. Sagarra podria haver-se guiat per les 

traduccions franceses, que utilitzen “toujours”. Tot i que en francès 

toujours pot tenir el significat d’“encara”, per la qual cosa ni 

Maeterlinck ni Hugo no produeixen cap divergència, el significat 

més comú és “sempre”. Si ens fixem en l’opció d’Astrana de 

l’exemple següent, veiem que ell també ha triat “siempre” en 

comptes de “todavía”. 

 
18) 

Shakespeare: I have thee not, and yet I see thee still. (II.i.36) 

Hugo: Je ne te tiens pas, et pourtant je te vois toujours. (p. 29) 

Maeterlinck: Je ne te tiens pas et pourtant je te vois toujours. (p. 968) 

Astrana: ¡No te tiento, y, sin embargo, te veo siempre! (p. 1349) 

Sagarra: Jo no et tinc a desgrat de veure’t sempre. (p. 308) 

 

5.4.2. Sagarra coincideix amb Maeterlinck i Astrana, 

però difereix d’Hugo 
En aquest apartat analitzem els exemples en què Sagarra coincideix 

amb Maeterlinck i Astrana, però difereix d’Hugo. L’anàlisi 

funciona exactament igual que a l’apartat anterior: hi ha algunes 

categories de les quals no s’han trobat exemples. D’altra banda, no 

hem estudiat ni la mètrica ni la rima (totes les traduccions són en 

prosa, llevat d’alguns fragments de les bruixes i del text de 

Sagarra), ni les paraules preferents. 
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El primer exemple (19) en què Sagarra coincideix amb Maeterlinck 

i Astrana, però difereix d’Hugo, és de REGISTRE. En realitat, tots 

tres utilitzen la mateixa tria lèxica, cosa que no implica forçosament 

una divergència, però en aquest cas la paraula escollida fa que el 

registre de la traducció sigui una mica més elevat que el de 

l’original. Comparem les opcions de Sagarra, Maeterlinck i Astrana 

amb la d’alguns traductors (les cursives són nostres en tots els 

TAULA 2. SAGARRA COINCIDEIX AMB MAETERLINCK 

I ASTRANA, PERÒ DIFEREIX D’HUGO 

Divergències respecte a l’original 

Registre 2 4 % 

Especificació  13 26 % 

Generalització 0 0 % 

Intensificació 1 2 % 

Modificació 7 14 % 

Addició 2 4 % 

Addició de metàfora 2 4 % 

Supressió 1 2 % 

Supressió de metàfora 1 2 % 

Canvi total de significat 7 14 % 

Canvi de metàfora 2 4 % 

Explicitació 4 8 % 

Implicitació 2 4 % 

Ordre sintàctic 4 8 % 

Puntuació 2 4 % 

Total divergències 50 100 % 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 24 

Tria semàntica en casos de polisèmia 2 
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casos): “puguem retrobar vianda a les nostres taules” (Montoliu 

1908b: 60); “puguem tornar a trobar vianda a taula” (Morera i 

Galícia 1925: 78); “puguem tornar a posar aliments a la taula” 

(Oliva 2003: 616), “poder tornar el menjar a les nostres taules” 

(Desclot 2002b: 107) i “puguem retornar el menjar a les taules” 

(Desclot 2009: 72). 

 
19) 

Shakespeare: Give to our tables meat (III.vi.34) 

Hugo: Nous puissions de nouveau mettre le couvert sur notre table (p. 59) 

Maeterlinck: Nous puissions restituer les aliments à nos tables (p. 987) 

Astrana: Podamos restituir el alimento a nuestras mesas. (p. 1367)  

Sagarra: Puguem restituir a les nostres taules / els aliments (p. 342) 

 

La categoria més nombrosa d’aquest subapartat és la 

d’ESPECIFICACIÓ (26 %). Fins ara, hem comprovat que aquest 

fenomen és un dels més destacats en les comparacions que hem dut 

a terme (no hi ha cap ocurrència, en aquest subapartat, del fenomen 

contrari: la GENERALITZACIÓ). És bastant freqüent que 

s’especifiqui un pronom (exemple 20) o es doni informació que a 

l’original queda sobreentesa (exemple 21). En aquests exemples, 

Sagarra i Astrana tenen la mateixa especificació que Maeterlinck. 

 
20) 

Shakespeare: Yet it was said / it should not stand in thy posterity (III.i.3-4) 

Hugo: Cependant elles ont dit que ta postérité n’hériterait pas de tout cela 

(p. 42) 

Maeterlinck: Mais il a été dit que le titre ne resterait pas dans ta 

postériorité (p. 976) 
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Astrana: Sin embargo, ellas dijeron que el título no quedaría en tu 

prosperidad (p. 1357) 

Sagarra: Però ha estat dit que en els teus descendents / no restaria el títol 

(p. 323) 

 
21) 

Shakespeare: Worthy Macduff and we / shall take upon’s what else 

remains to do, / according to our order. (V.vi.4-6) 

Hugo: Le digne Macduff et nous, nous nous chargerons du reste, 

conformément à notre plan. (p. 91) 

Maeterlinck: Le digne Macduff et nous, nous nous chargerons de ce qui 

reste à faire conformément à notre plan de bataille. (p. 1006) 

Astrana: El esforzado Mácduff y nosotros nos encargaremos de lo que 

resta por hacer, conforme a nuestro plan de batalla. (1920c: 166) 

 El esforzado Macduff y nosotros nos encargaremos de lo que resta 

por hacer, conforme a nuestro plan de batalla. (1929b: 1384) 

Sagarra: I jo i el valent Macduff, / ens encarregarem de fer la resta, / 

segons el nostre pla de la batalla. (p. 378) 

 

Un altre fenomen freqüent en les traduccions que analitzem és la 

INTENSIFICACIÓ. Hem trobat un cas d’addició d’intensitat, però cap 

cas de supressió d’intensitat. A l’exemple 22, Sagarra, Maeterlinck i 

Astrana afegeixen intensitat al text, tot i que no ho fan de la mateixa 

manera. La solució d’Astrana és calcada de la de Maeterlinck en 

totes les edicions estudiades, perquè tots dos afegeixen “lleno de” i 

“plein de”. Sagarra intensifica el text mitjançant la paraula “molt”. 

Encara que utilitzen paraules diferents, produeixen una divergència 

d’intensificació en el mateix punt: el tirà no està només “confiat”, 

com diu a l’original, sinó “molt confiat”. L’exemple evidenciaria 

molt més el contacte entre els textos si, a més, coincidissin en el 
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mot intensificador (seria l’ideal). De totes maneres, malgrat que 

sigui una similitud lleu, hem volgut recollir aquest cas. 

 
22) 

Shakespeare: We learn no other but the confident tyrant / keeps still in 

Dunsinan (V.iv.8-9) 

Hugo: Tout ce que nous apprenons, c’est que le tyran se tient toujours dans 

Dunsinane avec confiance (p. 88) 

Maeterlinck: Nous ne savons rien, sinon le tyran, plein de confiance, tient 

toujours dans Dunsinane (p. 1004) 

Astrana: No sabemos más sino que el tirano, lleno de confianza, espera en 

Dunsinane y sostendrá nuestro asedio. (1920c: 161) 

 No sabemos más sino que el tirano, lleno de confianza, permanece 

todavía en Dunsinane y quiere esperar allí nuestro asedio. (1929b: 

1383)  

Sagarra: No sabem pas altra cosa, / fora de que el tirà, molt refiat, / es 

manté sempre dins de Dunsinane. (1946?: 452) 

I ignorem tota altra cosa, / si no és que el tirà, molt refiat, / es manté 

sempre dins de Dunsinane (1959b: 374) 

 

De vegades, Sagarra s’allunya una mica del significat del text 

original de la mateixa manera que ho fan Maeterlinck i Astrana. La 

seva opció encara té relació amb el text anglès, però no significa 

exactament el mateix (MODIFICACIÓ). A l’exemple 23, tots tres han 

traduït lack per “reclamen” (català), “réclament” (francès) i 

“reclaman” (castellà), un verb amb més força que no pas l’original. 

En aquest cas, la traducció d’Hugo sembla més adequada, ja que, 

segons el SW i l’OED (en el qual es recull aquest exemple en 

concret), lack significa: “to perceive the absence of, to miss” (vegeu 

s. v. lack 2c). L’exemple 24 mostra just el contrari: a part de la 
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diferència de significat respecte a l’original, la paraula triada per 

Sagarra, Maeterlinck i Astrana no és tan dura com la de 

Shakespeare; no és el mateix “condemnar” que “sentir vergonya”. 

 
23) 

Shakespeare: My worthy lord, / your noble friends do lack you. 

(III.iv.84-85) 

Hugo: Mon digne seigneur, vous nobles amis ont besoin de vous. (p. 55) 

Maeterlinck: Digne seigneur, vos nobles amis vous réclament… (p. 984) 

Astrana: Mi digno señor, vuestros nobles amigos os reclaman… (p. 100) 

Sagarra: Digne senyor, que els hostes us reclamen! (p. 336) 

 
24) 

Shakespeare: Who then shall blame / his pestered senses to recoil, and 

start, / when all that is within him does condemn / itself for being 

there? (V.ii.24-25) 

Hugo: Qui blâmerait ses sens surmenés de se révolter et de bondir, quand 

tout ce qui est en lui se reproche d’y être? (p. 84) 

Maeterlinck: Qui blâmera ses sens exaspérés s’ils reculent et sursautent, 

quand tout ce qui est en lui a honte de s’y trouver? (p. 1002) 

Astrana: ¿Quién censurará sus sentidos exasperados, si retroceden y se 

rebelan, cuando todo lo que en él existe siente vergüenza de 

hallarse? (1920c: 154) 

 ¿Quién censurará entonces sus sentidos exasperados, por retroceder 

y sobresaltarse, cuando todo lo que en él existe siente vergüenza de 

hallarse allí? (1929b: 1381) 

Sagarra: ¿Qui dirà mal dels seus desesperats / sentits, si li reculen i li 

salten, / quan tot allò que es troba dintre seu / té vergonya de ser-hi? 

(p. 370) 
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És bastant obvi que els textos de Sagarra i Astrana s’assemblen al 

de Maeterlinck. Els casos més clars sempre són els d’addició, 

supressió i canvi total de significat, que mostren les coincidències 

més flagrants. En els exemples següents, els tres autors han afegit o 

suprimit la mateixa part. Prescindir dels mots in doing it 

(SUPRESSIÓ) a l’exemple 25 encara podria ser una casualitat. Potser 

els traductors ho trobaven redundant i pensaven que no calia dir-ho 

en el text d’arribada perquè ja se sobreentén (és un exemple que 

frega la generalització), però l’ADDICIÓ a l’exemple 26 d“el banc”, 

“le banc” i “el potro” és bastant difícil que s’hagi produït per atzar. 

Aquest exemple és similar a l’exemple 22, en què es produeix una 

divergència si bé no exactament amb la mateixa paraula. La 

similitud encara hauria estat més palesa si Astrana hagués optat per 

“banco”. Tanmateix, seria molta casualitat que haguessin afegit un 

mot tan semblant en el mateix lloc, sobretot quan, a més, 

comparteixen altres similituds en el mateix fragment, com ara el 

canvi total de significat en traduir to lie per “viure”, “vivre” i 

“vivir” (hem subratllat aquests mots a l’exemple). 

 
25) 

Shakespeare: Away, and mock the time with fairest show (I.vii.82) 

Hugo: Allons, et jouons notre monde par la plus sereine apparence. (p. 27) 

Maeterlinck: Allons! et que de beaux dehors se jouent des yeux du 

monde... (p. 9667) 

Astrana: ¡Vamos! Y que se trasluzcan los más risueños semblantes a los 

ojos del mundo... (p. 1348) 

Sagarra: Anem; i un bell aspecte, que se’n burli / dels ulls del món (p. 

305) 
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26) 

Shakespeare: Better be with the dead, / whom we, to gain our peace, have 

sent to peace, / than on the torture of the mind to lie / in restless 

ecstasy. (III.ii.21-24) 

Hugo: Mieux vaudrait être avec le mort que nous avons envoyé reposer 

pour gagner notre repos, que d’être soumis par la torture de l’esprit à 

une infatigable angoisse. (p. 48) 

Maeterlinck: Soyons avec le mort que, pour gagner la paix, nous avons 

envoyé dans la pax, plutôt que de vivre ainsi sur le banc de torture de 

l’esprit dans une angoisse sans repos. (p. 980) 

Astrana: ¡Más vale yacer con el difunto, a quien por ganar la paz enviamos 

a la paz, que vivir así, sobre el potro de tortura del espíritu, en una 

angustia sin tregua! (p. 1360) 

Sagarra: Val més restar amb el mort, / el qual nosaltres, per guanyar la 

pau, / que hem enviat a dormir en pau, que viure / sobre el banc de 

tortura de nostra ànima / en un esverament sense repòs. (p. 330) 

 

A l’exemple 27, tant Sagarra com Maeterlinck i Astrana han traduït 

mortality per “destí dels homes”, “destinée humaine” i “destino 

humano”. Aquesta traducció no té el mateix significat que l’original 

(mortality: “mortal nature, human life” [SW]); per tant, produeixen 

un CANVI TOTAL DE SIGNIFICAT. A Macbeth li han comunicat 

l’assassinat de Duncan, que ha estat obra seva, i, per dissimular i fer 

veure que està afectat, parla de la vida (o el món) dels homes; diu 

que no és seriosa, que els homes són joguines, i que la fama i la 

gràcia no existeixen. A l’exemple 28, Sagarra i Maeterlinck canvien 

el significat del verb to school. Astrana també ho fa, però les 

versions de 1929b, 1941, 1944 i 1951 tenen una solució més 

semblant a la de Maeterlinck (“faites-vous à vous-même la leçon” / 

“daos a vos misma la lección”) que les de 1920c, 1927, 1932, 1940, 
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1943 i 1957 (“faites-vous à vous-même la leçon” / “instruíos vos 

misma”). Què vol dir “feu-vos a vós mateixa la lliçó”? A quina lliçó 

es refereix? Lady Macduff acaba de fer un monòleg on critica el seu 

marit perquè l’ha abandonat a ella i els seus fills i ha fugit d’una 

manera precipitada i fora de raó. Potser el que Sagarra, Maeterlinck 

i Astrana van entendre és que Ross diu a Lady Macduff que no actuï 

ella també fora de raó i precipitadament. Tanmateix, el sentit no és 

que ella s’apliqui aquesta lliçó, sinó que es controli, que es calmi, 

com diu la definició del SW referida a aquest passatge: “control, 

correct, teach wisdom to”. Per contra, la traducció d’Hugo és força 

fidel, ja que régenter recull el sentit de “controlar”. 
	 	 	

27) 

Shakespeare: For from this instant / there’s nothing serious in mortality 

(II.iii.94-95) 

Hugo: Dès cet instant, il n’y a plus rien de sérieux dans ce monde mortel 

(p. 37) 

Maeterlinck: Mais, de cet instant, il n’est plus rien de sérieux dans la 

destinée humaine (p. 973) 

Astrana: Mas desde este instante no hay nada serio en el destino humano 

(p. 1354) 

Sagarra: Però, des d’ara no hi ha res que pesi / en el destí dels homes. (p. 

317) 

 

28) 

Shakespeare: My dearest coz, / I pray you school yourself. (IV.ii.14-15) 

Hugo: Ma chère petite cousine, je vous prie, régentez-vous vous-même. 

(p. 67) 

Maeterlinck: Ma chère cousine, je vous prie, faites-vous à vous-même la 

leçon. (p. 992) 
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Astrana: Mi querida prima, instruíos vos misma. (1920c: 124) 

Mi muy querida prima, os lo suplico, daos a vos misma la lección. 

(1929b: 1372) 

Sagarra: Estimada cosina, jo us ho prego: / feu-vos a vós mateixa la lliçó. 

(p. 353) 

 

Pel que fa a l’ADDICIÓ DE METÀFORA, la SUPRESSIÓ DE METÀFORA 

i el CANVI DE METÀFORA, cal destacar que la majoria d’exemples 

coincideixen amb els que s’han trobat en la comparació del text de 

Sagarra amb el de Maeterlinck (apartat 4.4.1). No hi ha gaires 

exemples, però són suficients per afirmar que hi ha una influència 

de Maeterlinck en Sagarra i Astrana. És gairebé impossible que 

afegeixin la mateixa metàfora a la traducció (exemple 29 [ex. 37 del 

capítol 4]), que suprimeixin la mateixa metàfora (exemple 30 [ex. 

38 del capítol 4]) o que facin el mateix canvi de metàfora (exemple 

31 [ex. 43 del capítol 4]). 

 
29) 

Shakespeare: Nothing afeard of what thyself didst make / strange images 

of death. (I.iii.96-97) 

Hugo: Impassible devant tous ces spectres étranges que tu fais toi-même. 

(p. 16) 

Maeterlinck: Impassible devant toutes ces images de la mort que tu semais 

toi-même… (p. 960) 

Astrana: Impasible ante las extrañas imágenes de muerte que tú mismo 

sembrabas. (p. 1341) 

Sagarra: Impàvid, entremig de les imatges / de la mort, que sembraves tu 

mateix. (p. 292) 
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30) 

Shakespeare: Grapples you to the heart and love of us (III.i.106) 

Hugo: Et vous attachera notre cœur et notre affection (p. 45-46) 

Maeterlinck: Et vous assure notre reconnaissance et notre amour (p. 978) 

Astrana: Os asegura nuestro afecto y agradecimiento (p. 1359) 

Sagarra: I us assegura / el nostre agraïment i el nostre amor. (p. 327) 

 
31) 

Shakespeare: My way of life / is fall’n into the sere, the yellow leaf 

(V.iii.22-23) 

Hugo: Le printemps de ma vie est en proie à la sécheresse, aux feuilles 

jaunes (p. 86) 

Maeterlinck: Le chemin de ma vie incline vers l’automne, et ses feuilles 

jaunies (p. 1003) 

Astrana: El camino de mi vida declina hacia el otoño de amarillentas 

hojas (p. 1382) 

Sagarra: El meu camí de vida / s’inclina a la tardor, i les fulles grogues 

(p. 372) 

 

Quant a les EXPLICITACIONS i les IMPLICITACIONS, els resultats 

segueixen els patrons que ja hem anat veient; o sigui: hi ha més 

explicitacions (7,1 %) que no pas implicitacions (3,5 %). En aquests 

casos també veiem que Sagarra, Maeterlinck i Astrana tenen 

solucions idèntiques, com a l’exemple 32, en què tots tres expliciten 

la mateixa conjunció, o a l’exemple 33, en què han dit el mateix que 

a l’original amb un verb que requereix menys paraules 

(implicitació). 
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32) 

Shakespeare: Let’s make us med’icines of our great revenge, / to cure this 

deadly grief. (IV.iii.214-215) 

Hugo: Faisons de notre grande vengeance un remède qui guérisse cette 

mortelle douleur. (p. 79) 

Maeterlinck: Et qu’une grande vengeance soit le remède qui guérisse cette 

doleur mortelle… (p. 999) 

Astrana: Y que una gran venganza sea el remedio que cure este mortal 

dolor. (p. 1378) 

Sagarra: I que una gran venjança / porti la cura a aquest dolor mortal. (p. 

365) 

 

33) 

Shakespeare: Our separated fortune / shall keep us both the safer 

(II.iii.140-141) 

Hugo: En séparant nos fortunes, nous serons plus en sûreté. (p. 39) 

Maeterlinck: Nos fortunes séparées nous protégeront mieux. (p. 974) 

Astrana: Separadas nuestras suertes, nos protegerán mejor. (p. 1355) 

Sagarra: Així si reparem [sic] nostres fortunes / millor ens protegiran. (p. 

319-320) 

 

També hi ha canvis d’ORDRE SINTÀCTIC i de PUNTUACIÓ que 

evidencien força aquesta influència entre els textos. En els exemples 

34, Sagarra, Maeterlinck i Astrana col·loquen “en matar llur pare 

bondadós”, “en tuant leur excellent père” i “al matar a su excelente 

padre” al mig de l’oració, mentre que l’original anglès i la traducció 

d’Hugo ho posen al final. A l’exemple 35, a més d’una divergència 

de puntuació, que s’ha produït en canviar un punt per una 

exclamació, hi ha un exemple de tria lèxica al final de l’oració: 

“batre”, “battre” i “batir” (hem senyalat aquests mots en negreta). 



5. SAGARRA I LES TRADUCCIONS CASTELLANES PRECEDENTS 

	

476 

 
34) 

Shakespeare: Who cannot want the thought, how monstrous / it was for 

Malcolm and for Donalbain / to kill their gracious father? (III.vi.8-

10) 

Hugo: Comment se refuser à voir tout ce qu’il y a eu de monstrueux de la 

part de Malcolm et de Donalbain à tuer leur auguste père ? (p. 59) 

Maeterlinck: Qui peut s’empêcher de penser que Malcom et Donalbain, en 

tuant leur excellent père, commirent un forfait monstrueux? (p. 

986) 

Astrana: ¿Quién no puede tener el pensamiento de que Malcolm y 

Donalbain, al matar a su excelente padre, cometieron una acción 

monstruosa? (p. 1366) 

Sagarra: ¿I qui ens priva de pensar-nos / que Donalbain i Malcolm, en 

matar / llur pare bondadós, no van fer un crim / de monstres? (p. 

341) 

 
35) 

Shakespeare: Let us be beaten if we cannot fight. (V.vi.8) 

Hugo: Je veux être battu, si nous ne savons pas leur tenir tête. (p. 91) 

Maeterlinck: Que je sois battu si nous ne savons pas nous battre! (p. 

1006) 

Astrana: Y que sea yo batido si no nos sabemos batir! (p. 1384) 

Sagarra: I que jo sigui batut / si és que no ens sabem batre! (p. 378) 

 

La categoria que conté més exemples és la de TRIA LÈXICA (24), en 

què podem trobar coincidències més subtils, com a l’exemple 36, o 

similituds en expressions que criden més l’atenció, com a l’exemple 

37, en el qual les opcions de Sagarra i Astrana són gairebé 

idèntiques a la de Maeterlinck.  
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36) 

Shakespeare: Whiles I stood rapt in the wonder of it, came missives from 

the King, who all-hailed me Thane of Cawdor (I.v.5-7) 

Hugo: J’étais encore ravi par la surprise quand sont arrives des messagers 

du roi qui m’ont proclamé thane de Cawdor (p. 21) 

Maeterlinck: Tandis que je demeurais frappé de stupeur, survinrent des 

messagers du roi qui me proclamèrent thane de Cawdor (p. 963) 

Astrana: Mientras permanecía absorto de estupor, llegaron mensajeros del 

rey, que me proclamaron thane de Cawdor (p. 1244) 

Sagarra: Mentre restava palplantat d’estupor, vingueren uns enviats del rei 

i em proclamaren senyor de Cawdor (p. 297) 

 
37) 

Shakespeare: With bare-faced power sweep him from my sight / and bid 

my will avouch it (III.i.119-120) 

Hugo: Je pourrais le balayer de ma vue de vive force, et mettre la chose 

sur le compte de ma volonté (p. 46) 

Maeterlinck: Ma puissance à visage découvert pourrait le balayer de ma 

vue sans autre excuse que ma seule volonté (p. 979) 

Astrana: Y aunque con mi autoridad pudiera a cara descubierta barrerle de 

mi vista sin otra excusa que mi voluntad soberana (p. 1359) 

Sagarra: La meva força / amb cara descoberta, bé podria / per a sempre 

escombrar-me’l dels meus ulls / sense altra excusa que la voluntat 

(p. 328) 

 

Per acabar aquest apartat, oferim una prova ben clara de les 

similituds que es troben en els textos de Sagarra, Maeterlinck i 

Astrana. A l’exemple 38, en primer lloc, hi ha una tria lèxica 

idèntica: “porta els mals”, “porte tes maux” i “porta tus males”. 

Després, tots tres han produït una especificació en afegir el mot 

“pàtria”, “patrie” i “patria”. A més a més, expliciten un element 
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argumentatiu (“perquè”, “car” i “porque”) i tornen a coincidir en la 

tria lèxica de title (“dret”, “droit” i “derecho”). En darrer lloc, tenen 

la mateixa TRIA SEMÀNTICA EN CASOS DE POLISÈMIA. En una nota 

a peu de pàgina del text anglès, s’explica el següent d’affeered: “1) 

Confirmed (a legal term); 2) ‘affeared’ (F’s spelling),10 frightened 

(of pressing his claim)” (Shakespeare 1998: 184, nota referent al 

vers 34). Sagarra, Maeterlinck i Astrana (en totes les versions 

excepte la de 1944) trien el segon significat, mentre que Hugo es 

decanta pel primer, i Astrana també en la traducció de 1944.  

 
38) 

Shakespeare: Wear thou thy wrongs / the title is affeered. (IV.iii.33-34) 

Hugo: Jouis de ton usurpation ; ton titre est consacré ! (p. 72) 

Maeterlinck: Porte tes maux, patrie! Car le bon droit a peur! (p. 995) 

Astrana: ¡Porta tus males, patria, porque el derecho legítimo siente 

miedo! (1929b: 1374) 

¡Porta tus males, patria, porque el derecho legítimo lo aprueba! 

(1944: 137) 

Sagarra: Porta els mals a l’esquena, pàtria meva! / Perquè el dret és 

poruc! (p. 357) 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
			10 F significa “First Folio” (publicat el 1623).	
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5.4.3. Sagarra i Astrana coincideixen, però difereixen 

d’Hugo i de Maeterlinck  

 
Els exemples que es recullen en aquest apartat són els únics que 

podrien demostrar que Sagarra va seguir el text d’Astrana, ja que les 

solucions coincideixen entre elles, però difereixen de les d’Hugo i 

Maeterlinck. Hem trobat 8 exemples dels quals 6 són tries lèxiques 

que no constitueixen cap divergència respecte al text anglès. D’altra 

banda, l’ESPECIFICACIÓ de l’exemple 39, que només es produeix en 

l’edició de 1959b, podria haver-se donat per casualitat. Fixem-nos 

que Desclot també utilitza aquest verb, que és més precís que 

l’original, en les dues edicions (les cursives són nostres): “em van 

cenyir corona infructuosa” (2002b: 82) “em van cenyir a mi amb 

corona infructuosa” (2009: 55).  

 
39) 

Shakespeare: Upon my head they placed a fruitless crown (III.i.60) 

Hugo: Elles m’ont placé sur la tête une couronne infructueuse (p. 44) 

Maeterlinck: Elles placèrent sur ma tête une couronne sans fruits (p. 977) 

Astrana: Sobre mi cabeza han ceñido ellas una corona infructífera (p. 

1358) 

TAULA 3. SAGARRA COINCIDEIX AMB ASTRANA, 

PERÒ DIFEREIX D’HUGO I MAETERLINCK 

Divergències respecte a l’original 

Especificació 2 

Total de divergències 2 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 6 
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Sagarra: Damunt el cap m’han dut una corona / sense fruit (1946?: 398) 

El meu cap han cenyit d’una corona / sense fruit (1959b: 325) 

 

Pel que fa a les TRIES LÈXIQUES, algunes també podrien ser fruit de 

l’atzar, com l’exemple 40. En canvi, l’exemple 41 és més sospitós, 

perquè Sagarra té la mateixa opció que Astrana (1929b) en la 

traducció de unkindeness (“descortès” i “descortés”) i en la de 

mischance (“desgràcia” i “desgracia”). Tot i això, estem parlant 

d’un sol exemple, i ens en caldrien molts més (sobretot de 

modificació, canvi total de significat, addició de metàfora, etc.) per 

afirmar que el text d’Astrana va influir sobre el de Sagarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
40) 

Shakespeare: He chid the Sisters / when first they put the name of king 

upon me (III.i.57-58) 

Hugo: Il a apostrophé les sœurs, quand elles m’ont décerné le nom de roi 

(p. 44) 

Maeterlinck: Il gourmanda les sœurs fatales lorsque d’abord elles me 

décernèrent le nom de roi (p. 977) 

Astrana: Él increpó primero a las brujas cuando me dieron el título de rey 

(p. 1358) 

Sagarra: Ell increpà les bruixes, quan van dar-me / el nom de rei (p. 325) 

 
41) 

Shakespeare: Who may I rather challenge for unkindness / than pity for 

mischance. (III.iv.42-43) 

Hugo: Puissé-je voir à l’accuser d’une incivilité plutôt qu’a le plaindre 

d’un malheur ! (p. 53) 

Maeterlinck: Puissé-je avoir à lui reprocher une incivilité plutôt qu’à 

déplorer un accident. (p. 983) 
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Astrana: A quien más quiero culpar de negligente que deplorar por una 

desgracia! (1920c: 96) 

 A quien más querría culpar de descortés que deplorar por una 

desgracia! (1929b: 1363) 

Sagarra: Més val poder-li dir que és descortès, / que haver de deplorar 

alguna desgràcia... (p. 335) 

 

5.5. Conclusions 
Després de la comparació de la traducció de Sagarra amb les 

castellanes de Morera i Galícia i Astrana, podem afirmar el següent: 

1) la traducció de Sagarra no va rebre influències de la castellana de 

Morera i Galícia; 2) la traducció de Sagarra té 145 (suma de les 

taules 4, 5 i 6) coincidències amb la d’Astrana.  

 

Quant a la primera afirmació, cal remarcar que és una mica 

sorprenent que Sagarra no s’hagués mirat la traducció del seu amic i 

compatriota, encara que estigués escrita en castellà. Com ja hem 

comentat, la traducció catalana de Macbeth de Morera i Galícia es 

va publicar anys més tard; potser, si hagués estat publicada en 

l’època en què Sagarra preparava la seva traducció de Macbeth, sí 

que se l’hauria mirada. 

 

Respecte a la segona afirmació, tot i els 145 exemples de similitud 

entre el text sagarrià i el d’Astrana, concloem que Sagarra no va 

tenir influència d’Astrana. Només hi ha 8 exemples en què Sagarra i 

Astrana coincideixen entre ells i difereixen d’Hugo i Maeterlinck. A 

part que el nombre d’exemples és molt reduït, les categories a les 

quals pertanyen aquests casos (2 especificacions i 6 tries lèxiques) 
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són de les que mostren una influència més lleu. D’altra banda, i com 

veurem a l’apartat 6.2.1.4, hi ha 4 exemples en què Sagarra, 

Montoliu i Astrana coincideixen.11 Al capítol 6 demostrem que 

Sagarra va tenir influència de Montoliu. Suposem, doncs, que els 

casos en què Sagarra coincideix amb Astrana i Montoliu, 

segurament li vénen a través de Montoliu i no d’Astrana. Fixem-nos 

que, dels 8 casos trobats en aquest capítol en què Sagarra i Astrana 

coincideixen, podríem restar-n’hi 4, amb la qual cosa només 

quedarien 4 coincidències (sense que cap altre traductor tingui la 

mateixa opció) entre Sagarra i Astrana, que serien 1 especificació i  

3 tries lèxiques.12 En la resta d’exemples d’aquest capítol (145 ‒ 8 = 

137), queda clar que tant Sagarra com Astrana segueixen el text de 

Maeterlinck. El quadre següent resumeix els casos de coincidències 

que s’han trobat entre els traductors analitzats en aquest capítol: 

 

 

 

 

 

 

 

Com podem veure al punt número 1 del quadre, hi ha 61 exemples 

en què les opcions de Sagarra i Astrana són iguals que les d’Hugo.   

																																																													
   11 Vegeu la secció 27 (exemple 2) i la secció 28 (exemples 1,2 i 6) de l’annex 3 

i la secció 9 (exemple 1) i la secció 10 (exemples 1, 2 i 3) de l’annex 4. 

   12 Vegeu la secció 27 (exemple 1) i la secció 28 (exemples 3, 4 i 5) de l’annex 

4. 

1. Hugo, Maeterlinck, Astrana i Sagarra  61 

2. Maeterlinck, Astrana i Sagarra 76 

3. Astrana i Sagarra 8 

Total de coincidències 145 
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Ara bé, tal com explicàvem al capítol 4, aquesta influència no és 

directa. Maeterlinck es va fixar en la traducció d’Hugo i en va 

adoptar algunes solucions, i, com que Sagarra i Astrana han tingut 

en compte el text de Maeterlinck, també les han traslladat als seus 

textos. En definitiva: tant Sagarra com Astrana tenen influència 

directa de Maeterlinck i indirecta d’Hugo,13 i cap influència entre 

ells, com es mostra a l’esquema següent: 

 

 

Com podem afirmar que Sagarra i Astrana tenen influència de 

Maeterlinck, i no entre ells, si en els exemples d’aquest capítol tots 

tres tenen la mateixa opció? És a dir: com sabem que les influències 
																																																													
   13 No deixa de sorprendre que Astrana tingués tantes influències de 

Maeterlinck, sobretot quan el mateix autor va escriure un llibre anomenat Las 

profanaciones literarias. El libro de los plagios, en el qual analitza alguns plagis 

que hi ha hagut entre autors, i comenta: “[Parla d’autors eminents] Y los que 

dieron honra y prez a la patria aun después de muertos hubieron de sufrir los 

ataques injustos de sus imitadores y plagiarios” (1920a: 20-21). Agraïm a Laura 

Campillo que ens descobrís aquest llibre.	
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maeterlinckianes en el text de Sagarra no li van arribar a través 

d’Astrana? Fixem-nos en el total d’exemples del capítol 4 en què 

les versions de Sagarra i Maeterlinck són iguals: 314 (taules 1 i 3 

del capítol 4). Si en restem els 137 exemples d’aquest capítol (no 

incloem els 8 en què Sagarra coincideix amb Astrana però no amb 

Maeterlinck), encara tenim 177 exemples en els quals Sagarra 

coincideix amb Maeterlinck, però Astrana té una traducció diferent. 

També hem trobat casos a l’inrevés: Astrana té similituds amb 

Maeterlinck, però Sagarra no.14 No hem fet una anàlisi exhaustiva 

d’aquests casos, perquè la tesi se centra en la figura de Sagarra i no 

en la d’Astrana, però oferim alguns exemples que demostren la 

influència directa de Maeterlinck i indirecta d’Hugo en el text del 

traductor castellà:15 

 
Influència directa de Maeterlinck sobre Astrana 

 

42) 

Shakespeare: Confusion now hath made his masterpiece (II.iii.68) 

Hugo: Le chaos vient de faire son chef-d’œuvre (p. 36) 

Maeterlinck: La destruction vient de faire son chef-d’œuvre (p. 973) 

Astrana: ¡La destrucción acaba de consumar su obra maestra! (p. 1353) 

Sagarra: La brutal confusió / acaba de donar-nos l’obra mestra. (p. 316)   

																																																													
   14 A la versió d’Astrana de 1929b, hi ha nombroses notes a peu de pàgina en 

què el traductor fa referència a l’opció de traducció de Maeterlinck, o a 

comentaris que l’autor francès ha fet sobre Macbeth.	

   15 En els exemples de l’annex 3, hem pogut comprovar, tot i que s’hauria de fer 

un estudi més minuciós per assegurar-ho, que les edicions de 1929b, 1941, 1944 i 

1951 tenen més influències de Maeterlinck que les de 1920c, 1927, 1932, 1940, 

1943 i 1957.	
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43) 

Shakespeare: Foul whisperings are abroad: unnatural deeds / do breed 

unnatural troubles (V.i.69-70) 

Hugo: D’horribles murmures ont été proférés... Des actions contre nature 

produisent des troubles contre nature. (p. 83) 

Maeterlinck: De vilains murmures circulent, des actes contre nature 

engendrent des désordres contre nature. (p. 1001) 

Astrana: ¡Insensatos murmullos circulan! Actos contra naturaleza 

engendran desórdenes contra naturaleza. (p. 1380) 

Sagarra: Vils rancors volten. Fets contra natura / engendren desgavells 

contra natura. (p. 369) 

 

 

Influència indirecta d’Hugo sobre Astrana a través de Maeterlinck 

 
44) 

Shakespeare: If there come truth from them, / as upon thee, Macbeth, 

their speeches shine (III.i.6-7) 

Hugo: Si la vérité est sortie de leur bouche, ainsi que leurs prophéties sur 

toi (p. 42) 

Maeterlinck: Si la vérité est sortie de leur bouche comme le manifeste ce 

qu’elles t’ont prédit (p. 976) 

Astrana: Si la verdad salió de su boca, como lo prueba lo que te 

predijeron (p. 1357) 

Sagarra: Si elles revelen veritat, com, Macbeth, sobre tu, llur veu 

demostra (p. 323) 

 
46) 

Shakespeare: How came she by that light? (V.i.20) 

Hugo: Comment s’est-elle procuré cette lumière ? (p. 81) 

Maeterlinck: Comment s’est-elle procuré cette lumière? (p. 1000) 
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Astrana: ¿Cómo se ha procurado esa luz? (p. 1379) 

Sagarra: ¿D’on ha tret aquest llum? (p. 368) 

 

En definitiva: tot i que Sagarra assegura haver comparat les seves 

traduccions amb algunes de castellanes, no sabem exactament 

quines van ser i si van tenir cap relació amb el seu text. Potser 

Sagarra preferia fixar-se, a l’hora de traduir, en les traduccions 

franceses, i no pas en les castellanes, perquè la llengua francòfona li 

oferia paraules més curtes i més semblants al català. L’únic que 

podem afirmar és que Sagarra no té cap influència, a la seva 

traducció de Macbeth, de Morera i Galícia o d’Astrana. De tota 

manera, al seu prefaci a Romeo i Julieta. Otel·lo. Macbeth (1959a: 

10), només diu que ha comparat la seva traducció amb les 

castellanes i franceses, i això no implica, necessàriament, que hi 

hagi hagut una influència.  



 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 6:  

SAGARRA I LES TRADUCCIONS  

CATALANES PRECEDENTS 
  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. SAGARRA I LES TRADUCCIONS CATALANES PRECEDENTS 
	

489 

6.1. Introducció  
Quan Sagarra va traduir Macbeth (la data del manuscrit és de 1942, 

i la primera publicació, d’Edicions Calíope, de 1946 [?]), ja hi havia 

tres traduccions d’aquesta obra al català: la de Cebrià Montoliu 

(1907), la de Diego Ruiz (1908) i la de Cèsar August Jordana 

(1928). Aquestes traduccions es porten a terme en èpoques ben 

diferents, llevat de la Montoliu i la de Ruiz, que tradueixen Macbeth 

amb un any de diferència, però que, com ja veurem, no tenen res a 

veure l’una amb l’altra.  

 

Com podem comprovar per les dates de les traduccions (vegeu 

2.3.1), Sagarra traduïa a un ritme frenètic. L’any 1942, per exemple, 

va traduir 10 obres en 12 mesos, i potser alguna altra obra més que 

no està datada. En el cas de Macbeth, segur que coneixia les 

traduccions que se n’havien fet, sobretot les de Montoliu i Jordana, 

ja que eren literats de renom en la cultura catalana. Es va fixar en 

alguna d’aquestes traduccions perquè l’ajudessin a completar la 

seva tasca? En quines? En quina mesura? Això és el que responem a 

la primera part d’aquest capítol (apartat 6.2): “Les influències dels 

traductors catalans precedents”.  

 

Convé subratllar que fins que el 1975 no va aparèixer la traducció 

de Jordi Pujol Cofan, la traducció de Macbeth per excel·lència va 

ser la de Sagarra, que havia desbancat completament les altres tres, 

sobretot pel que fa a la representació: no hi ha notícies sobre cap 

representació de la traducció de Montoliu ni de la de Ruiz. Sobre la 

de Jordana, Fàbregas comenta: “Les traduccions de Jordana no han 
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passat la prova de foc de l’escenari” (1979: 187). I podríem dir que, 

fins i tot, després de la publicació de la traducció de Pujol Cofan, la 

de Sagarra encara es veia com una de les més reeixides:  

 

El Macbeth de Jordi Pujol Cofan no té res de pedestre. La traducció 

és fidel i assoleix la grandesa tràgica pròpia de les bones 

traduccions de Shakespeare; el seu coneixement del català el duu a 

bandejar les solucions poc adients i, sense assolir l’accent de la de 

Sagarra, la seva traducció és perfectament viable. (Les cursives són 

nostres) (Fàbregas 1979: 190)  

 

No va ser fins a la dècada dels noranta quan la traducció de Sagarra 

va quedar relegada per les traduccions d’altres autors, sobretot la de 

Salvador Oliva. Per què les traduccions shakespearianes de Sagarra, 

en especial la de Macbeth (que és el cas que ens ocupa), van tenir 

tant èxit, especialment de representació? En la recopilació que fa 

Juan Carlos Mas Congost (1993: 520-533) de les representacions de 

les obres de Shakespeare a Barcelona entre 1960 i 1992, hi ha 18 

representacions traduïdes per Josep M. de Sagarra. Les altres 

representacions catalanes del bard van ser La fera sotmesa, 

traducció de Jaume Batiste (1972); Hamlet, traducció de Terenci 

Moix (1979): Hamlet, traducció de Maurici Farré (1989); i Nit de 

reis, traducció de Salvador Oliva (1990). En què es diferencia la 

traducció de Sagarra de les anteriors? Això és el que analitzem a la 

segona part d’aquest capítol (apartat 6.3): “Les aportacions de 

Sagarra respecte a les traduccions catalanes precedents”. 
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6.2. Les influències dels traductors catalans precedents 
En aquesta secció estudiem les possibles influències que Sagarra 

pugui tenir de la traducció de Montoliu (1907), la de Ruiz (1908) i 

la de Jordana (1928). Recordem que Morera i Galícia va traduir 

Macbeth al català el 1925, però no es va publicar. De tota manera, 

com que Sagarra era amic seu, pot ser que Morera i Galícia la hi 

deixés veure. Això no obstant, en el capítol 5 (apartat 5.3) ja hem 

comparat les dues traduccions i no hem trobat cap prova que els dos 

textos, el de Sagarra i el de Morera i Galícia, haguessin estat en 

contacte. 

 

A continuació, trobem tres grans apartats, que corresponen a cada 

traductor català de Macbeth precedent a Sagarra: Montoliu, Ruiz i 

Jordana. Al seu torn, cada apartat està dividit en dues parts: una 

introducció de l’autor com a traductor de Shakespeare (aquesta 

introducció no pretén ser exhaustiva) i una anàlisi comparativa que 

pot tenir diversos subapartats depenent de les similituds que s’hagin 

trobats entre les traduccions. Finalment, basant-nos en l’anàlisi 

comparativa, extraiem unes conclusions. 

 

6.2.1. Cebrià Montoliu 
Cebrià Montoliu va publicar Macbeth el 1907 en el número 74 de la 

col·lecció “Biblioteca Popular de ‘L’Avenç’”. El 1908 va publicar 

la mateixa traducció, però amb pròleg i notes, a Tip. “L’Avenç”. En 

aquesta edició, el pròleg (32 p.) i les notes (78 p.) ocupen més 

pàgines que la traducció (100 p.), cosa que evidencia l’estudi 

detallat que el traductor va dur a terme. Cebrià Montoliu, amb el 
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nom de Cipriano Montoliu, va traduir al castellà 18 obres de 

Shakespeare, segons Campillo Arnaiz (2005: 66-67) i Pujol (2007: 

114, nota [a]), tasca amb la qual hauria continuat per poder acabar 

les Obras completas de Shakespeare si no s’hagués mort (Par 1935: 

140). Al català, però, només va traduir Macbeth. Helena Buffery 

(2010: 205, n. 30) explica que Cebrià Montoliu va acabar traduint 

les obres de Shakespeare cap al castellà en comptes de fer-ho cap al 

català per diferències amb els polítics i intel·lectuals noucentistes, 

cosa que també el va portar a emigrar als Estats Units. Quan va 

morir, Eugeni d’Ors li va dedicar un article al diari Las Noticias 

(12-IX-1923), en el qual diu: 

 

Cuando el navío que se le llevaba iba dejando estas tierras muy 

atrás, debieron de pasar por la mente del desterrado melancólico, en 

larga procesión de fantasmas, todos sus intentos abortados: la 

Escuela naval de Comercio, la aclimatización de la estética 

ruskiniana, los “Setelements” [sic], la Extensión universitaria, la 

versión completa de Shakespeare, la Ciudad-Jardín… ─Y debió 

entonces de pensar en Cataluña como en una llanura desolada, llena 

de ruinas… (Ors 1923: sense núm. de pàgina) 

 

Segons Ramon Esquerra (2009: 151), el moviment català del primer 

terç del segle XX es caracteritza per una incorporació a la cultura 

catalana dels valors europeus més importants; per això, és una 

època molt prolífica pel que fa a les traduccions shakespearianes. 

Esquerra classifica les traduccions de Cebrià Montoliu i d’Alfons 

Par com a traduccions erudites, i comenta sobre la traducció de 

Montoliu: 
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Respecte de la traducció, Montoliu fa obra d’erudit. Examina 

paraula per paraula, i en les notes justifica els motius de les seves 

preferències o aclareix el sentit obscur d’algun passatge. Per això la 

traducció cenyida al text és més fidel que elegant, i pot servir 

perfectament de punt de referència per a tothom que vulgui llegir 

l’original. (Esquerra 2009: 152) 

 

Ara bé, Dídac Pujol (2008b: 121-126) explica que la llengua que 

utilitzen Par i Montoliu en les seves traduccions són diferents. 

Mentre que Par es decanta per expressar l’oralitat del text 

shakespearià mitjançant una llengua llibresca basada en els clàssics 

medievals, Montoliu aposta per una llengua literària estilitzada que, 

“a pesar de no ser un reflejo exacto de la lengua hablada y de 

presentar dificultades para ser declamada en el escenario [...] no es 

una lengua deliberadamente libresca y artificial como la de Par” 

(Pujol 2008b: 125-126). En la mateixa línia, Fulquet (1996a: 42) 

comenta que Montoliu treballa amb el català de la seva època, 

encara que el sotmet a una transformació literària, mentre que Par 

mira enrere perquè creu que aquesta mena de traduccions només es 

poden dur a terme partint d’escriptors clàssics de la literatura 

catalana del segle XV. Par vol utilitzar una llengua al màxim de 

contemporània de Shakespeare; com que no troba un equivalent 

català dels segles XVI-XVII, recorre a l’època més propera i de 

màxim esplendor en català (Pujol 2008b: 122-125). 
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Al principi del pròleg (1908a: VII-XVIII),1 Montoliu parla de la 

figura de Shakespeare i del buit que cal omplir en la literatura 

catalana de l’època. Després, se centra en Macbeth; n’explica 

algunes característiques i situa l’obra en relació amb altres obres 

shakespearianes. Més endavant, comenta alguns trets del text 

primitiu de Shakespeare, de les fonts que l’autor va utilitzar per 

escriure Macbeth i de la data de publicació. A continuació, descriu 

com és la seva traducció, apartat que subdivideix en: 1) dificultats; 

2) principis i mètodes; 3) punts foscos; 4) acotacions; 5) vers i 

prosa, i 6) la seva contraprotesta.  

 

Montoliu (1908a: XXVIII-XXIX) declara que Shakespeare és 

intraduïble, perquè el geni és capaç de conciliar l’expressió 

dramàtica i la dicció poètica; perquè utilitza un vocabulari molt 

extens, i per la condició en la qual es troben els textos primitius. A 

això s’ha d’afegir el fet de “vertir d’una llengua adulta, polida i 

ricament equipada en recursos, com es l’inglès elisabetià, en una 

llengua inculta, caotica i en ple estat de formació, com es el català 

actual”.2 

	

L’autor defineix el seu treball com “un assaig de traducció crítica, 

literal i literària”. “Crítica” perquè parteix d’un text primitiu que cal 

depurar, i perquè aclareix els punts foscos mitjançant notes 

explicatives. Sobre la traducció literal i literària, Montoliu comenta 

																																																													
   1 Per a més informació sobre el pròleg, vegeu també Fulquet (1996b: 177-185). 

   2 Tant en les citacions com en els exemples d’aquest capítol, s’ha respectat 

l’ortografia original de les obres. 
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que aquesta és la dicotomia en la qual es troba sempre el traductor: 

optar per una traducció literal, mot a mot, o per una traducció 

literària que tingui forma artística. La solució, al seu parer, passa 

per adoptar un punt d’equilibri entre les dues posicions. I es fa una 

pregunta: “Me n’hauré salvat jo amb totes les meves precaucions?” 

(1908a: XXXI). També reconeix que ha comparat la seva traducció 

amb moltes d’altres, en les quals ha trobat fragments traduïts 

literalment, quan el resultat no s’entenia, o fragments traslladats a la 

llengua meta de manera massa lliure.  

 

Quant als punts foscos del text original, Montoliu ha decidit deixar-

los igual de foscos i que sigui el lector (fixem-nos que Montoliu 

tradueix per als lectors, mentre que Sagarra ho fa per als 

espectadors) qui decideixi el significat del fragment (com ha de fer 

el lector en llengua anglesa). De la mateixa manera, tampoc no ha 

modificat les acotacions, cosa que sí han fet altres traductors.3 

Quan, basant-se en el text, ha afegit alguna acotació, sempre l’ha 

posada entre claudàtors, per distingir-la de les adoptades per les 

versions angleses que segueixen l’edició del Globe (1864). D’altra 

banda, quan les acotacions han sorgit de la seva imaginació, 

Montoliu les ha posades en una nota a l’apèndix.  

 

Pel que fa a la traducció en vers i prosa, Montoliu fa una traducció 

en prosa, però la considera una prosa ritmada, i aposta per una 

																																																													
   3 Per a més informació sobre les acotacions en les obres de Shakespeare i quin 

és el tractament que reben per part d’algunes edicions, vegeu Pujante (1993). 



6. SAGARRA I LES TRADUCCIONS CATALANES PRECEDENTS 
	
496 

diferenciació entre el que és una prosa prosaica i una prosa poètica. 

Tot i això, Dídac Pujol comenta:  

 

Malgrat tot, a la seva traducció li falta volada poètica. El llenguatge 

de les bruixes de Macbeth, per exemple, un dels més rics en tot 

Shakespeare, està traduït en una prosa insulsa que no persegueix 

cap efecte fònic ni dramàtic: impossible que s’aguanti a dalt 

l’escenari. (Pujol 2007: 41-42) 

 

A Par també li sembla que la traducció de Montoliu és més fidel 

que no pas literària, per la qual cosa, de vegades, se separa de 

l’original:  

 

Mi malogrado amigo Cipriano de Montoliu publicó el mismo año 

su Macbeth, debidamente anotado. Era dicho literato antes pensador 

que estilista, de lo que resulta que, demostrando en las notas 

entender correctamente a Shakespeare, no tiene el don de acertar en 

el texto con una forma literaria que sea agradable, y cuenta que, 

para lograrlo, a menudo cae en la falta de separarse indebidamente 

del original. (1935: 213-214) 

 

En la part de la contraprotesta, Montoliu afirma que la seva 

preocupació ha estat la de donar l’autèntic Shakespeare, encara que 

això pugui crear estranyesa, ja que els lectors estan acostumats a 

versions modificades, amb supressions i addicions: “Si l public té l 

gust viciat, raó de més pera purgar-lo” (1908a: XXXVI). Segons 

Montoliu, les obres més importants de la literatura s’haurien de 

traduir tal com són, sense modificar-les, en contraposició a algunes 
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traduccions que s’havien dut a terme, per exemple, la de Hamlet de 

Gaietà Soler (àlies “Àngel Guerra”), que té tres actes en comptes de 

cinc, presenta alteracions formals i d’argument, i suprimeix tots els 

personatges femenins (Pujol 2007: 33-34). 

 

Fulquet assegura, com també ho fa Esquerra (2009: 151-152), que, 

amb el pròleg a Macbeth, Montoliu és el primer a formular un 

assaig de traducció crítica de Shakespeare al català i “el primer 

traductor que treballa amb consciència de ser-ho, és a dir, de 

contribuir a pal·liar, amb la seva traducció, l’absència d’uns clàssics 

que, per raons òbvies, Catalunya no ha tingut” (Fulquet 1996a: 12). 

A més, Fulquet reconeix el mèrit de Montoliu (a qui compara, en 

certa manera, amb Artur Masriera) d’haver estat un pioner en la 

traducció de Shakespeare quan, a Catalunya, hi havia una manca de 

referents: 

 

¿En quin autor havien de buscar suport Masriera o Montoliu per 

traduir Hamlet o Macbeth? Davant les dificultats de traducció d’un 

passatge no podien consultar les solucions adoptades per altres 

traductors de la mateixa obra. El mèrit de Masriera i Montoliu és 

haver estat precursors entusiastes en aquesta feina, ja que l’any 

1907 —en què Montoliu publica el seu Macbeth— la desolació i la 

falta de referents eren absoluts, totals. (Fulquet 1996a: 30) 

 

Fàbregas també afirma que la tasca de Montoliu va ser d’una 

importància cabdal, ja que “va separar els esbarzers a cops de bastó 

i va assenyalar el rastre d’una sendera” (1979: 185). És a dir: encara 

que la seva traducció de Macbeth pot semblar irregular, hem de 
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tenir en compte que es tracta de l’obra d’un pioner, i que, pel sol fet 

d’haver iniciat aquesta tasca d’erudit, ja hem d’estar-li agraïts 

(Fàbregas 1979: 185). A més, comparant la seva traducció amb 

altres de Macbeth, algunes de molt posteriors, Fàbregas creu que, en 

general, el text de Montoliu és força reeixit.  

 

6.2.1.1. Sagarra coincideix amb Montoliu 
En aquest apartat expliquem alguns dels casos en què Sagarra té 

solucions iguals que les de Montoliu (tots els casos de similitud 

entre aquests dos traductors estan recollits a l’annex 4). De vegades, 

com veurem més endavant, Sagarra i Montoliu coincideixen entre 

ells, però també amb altres autors. Així, en els exemples, trobem, en 

primer lloc, el text de Shakespeare, seguit de la traducció de 

Montoliu i de les traduccions que tinguin la mateixa solució que el 

text de Montoliu (per ordre cronològic). Després d’una línia en 

blanc, donem les opcions dels altres traductors (també per ordre 

cronològic), llevat de les de Morera i Galícia, perquè no hem trobat 

cap similitud entre les traduccions catalana i castellana d’aquest 

autor i la de Sagarra (vegeu l’apartat 5.3). Donem totes aquestes 

traduccions per dues raons: 1) posar les opcions que no 

coincideixen fa més evidents les possibles influències dels autors 

que sí que tenen traduccions similars; i 2) relacionar les traduccions 

estudiades a la tesi entre si pot ajudar a la comparació, que 

s’estableix a base de semblances, però també de diferències. Com 

que aquesta informació és secundària (no està directament 

relacionada amb el subapartat pertinent), el lector, si ho creu 

convenient, pot saltar-se els exemples posteriors a la línia en blanc. 
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En els annexos 4, 5 i 6 els exemples tenen la mateixa estructura que 

acabem d’explicar. 

 

Cal subratllar, com ja hem esmentat abans en una nota a peu de 

pàgina, que l’ortografia de les obres no s’ha modificat, atès que 

l’anàlisi que portem a terme és de tipus textual, de manera que ens 

interessa veure els textos tal com són. D’altra banda, igual que en 

els capítols 4 i 5, en els casos de Sagarra i Astrana, si les diverses 

edicions consultades, o el manuscrit (en el cas de Sagarra), no 

coincideixen, les reproduïm a l’exemple tot marcant les diferències 

en cursiva. 

 

Val a dir que en aquest apartat, i en els següents d’aquest capítol 

que es dediquin a l’anàlisi lingüística, no hem trobat exemples de 

moltes de les categories de classificació, per tant, a diferència dels 

capítols 4 i 5, no oferim una taula amb totes les categories, sinó 

només amb aquelles de les quals hàgim trobat exemples. A més, 

com que els exemples d’algunes categories són escassos, no donem 

percentatges. D’altra banda, hem trobat alguns pocs casos de 

similitud entre els traductors (d’1 a 3 exemples) que no hem recollit, 

perquè és tracta d’un nombre de coincidències molt reduït i no 

aportarien informació rellevant per a la nostra recerca. 

 
TAULA 1. SAGARRA COINCIDEIX AMB MONTOLIU 

Divergències respecte a l’original 

Especificació 1 

Modificació 1 

Total de divergències 2 
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No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 19 

 

De la categoria d’ESPECIFICACIÓ, només n’hem trobat un exemple, 

però, com veurem, les opcions de Sagarra i Montoliu són idèntiques 

i no s’assemblen a les de cap altre autor. A l’exemple 1, epicure 

significa: “one who gives himself up to sensual pleasure, esp. to 

eating; a glutton, sybarite” (accepció 4 de l’OED). Encara que 

aquest terme s’apliqui sobretot al menjar i a la beguda, no exclou 

altres plaers sensuals, de manera que les traduccions de Sagarra i 

Montoliu (“farts”) són més específiques que l’original. A més, 

epicure també fa referència a “[follower of Epicurus] someone who 

does not believe in divine power or a future life” (accepció 1 del 

SW). D’altra banda, la traducció de Maeterlinck és, si més no, 

curiosa, ja que opta per “pourceaux” (“porcs”). 
 

1) 

Shakespeare: Then fly false thanes, / and mingle with the English epicures 

(V.iii.6-7) 

Montoliu: Fugiu, doncs, falsos thanis, i ajunteu-vos amb els farts 

anglesos. (p. 88) 

Sagarra: Fugiu, doncs, falsos senyors, / i barregeu-vos amb els farts 

anglesos (p. 371) 

 

Hugo: Fuyez donc, thanes traîtres, et allez vous mêler aux épicuriens 

anglais. (p. 85) 

Ruiz: Lluny de mi, doncs, aqueixos traidors, y que vagin a juntarse als 

epicuris de l’Anglaterra. (p. 123) 

Maeterlinck: Fuyez donc, thanes parjures, et allez vous mêler à ces 

pourceaux anglais! (p. 1002) 
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Astrana: Huid, pues, thanes traidores, y marchad a mezclaros con los 

epicúreos ingleses (p. 1381) 

Jordana: Ja podeu fugir, doncs, falsos senyors d’Escòcia, i unir-vos amb 

els anglesos refinats. (p. 81) 

 

L’altra divergència que hem trobat pertany a la categoria de 

MODIFICACIÓ. Com hem explicat als capítols 4 i 5, en aquest tipus 

de divergència la traducció encara té relació amb el sentit de 

l’original, però no acaba de dir exactament el mateix (hi ha algun 

matís d’alguna mena). A l’exemple 2, Sagarra i Montoliu han usat 

el mateix adjectiu per traduir drenchèd: “sadolls” (Montoliu) i 

“sadollades” (Sagarra), encara que Sagarra, a més, hi afegeix “de 

vi”. Segons el SW, drenchèd significa: “full of drink, drown”. 

L’OED recull drenched dins de drench: “to drown, immerse, 

plunge, overwhelm” (s. v. drench 6). Segons el DGLC, sadollar és 

“satisfer plenament la gana (d’algú). fig. satisfer plenament el desig 

(d’algú)”. Com veiem, el significat està relacionat amb el de 

l’original, però creiem que l’original és un punt més fort: la natura 

no només està satisfeta, sinó “sobrepassada”, “saturada” (utilitzant 

la traducció d’Astrana). 

 
2) 

Shakespeare: When in swinish sleep / their drenchèd natures lies as in a 

death (I.vii.68-70) 

Montoliu: Quan en porc ensopiment llurs sadolls cossos jeguin com morts 

(p. 23) 

Sagarra: Quan un dormir de porcs, / com en la mort, aplani llurs 

natures / sadollades de vi (p. 305) 
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Hugo: Quand le sommeil du porc tiendra gisant, comme un mort, leur être 

submergé (p. 26) 

Ruiz: Un cop aquells infeliços s’entregaran complidament al sòn (p. 36) 

Maeterlinck: Lorsque, ivres morts, ils seront plongés l’un et l’autre dans 

un sommeil de pourceau (p. 966-967) 

Astrana: Cuando, saturados de bebida, caigan en un sueño de puercos, 

semejante a la muerte (p. 1348)  

Jordana: I així, amb els cossos com dos bóts de vi, jauran igual que 

morts. (p. 27) 

 

Aquests són els dos únics casos de divergència que hem trobat en 

què Sagarra i Montoliu coincideixen; la resta d’exemples pertanyen 

a la categoria de TRIA LÈXICA. Com ja hem esmentat als capítols 4 i 

5, hi ha exemples de tria lèxica que es podrien haver donat per 

casualitat (o potser no); és el cas dels exemples 3 i 4. A l’exemple 3, 

tant Sagarra com Montoliu opten per “sacseja” per traduir shakes, 

mentre que les solucions dels altres traductors catalans precedents 

són “agita” (Ruiz) i “fa trontollar” (Jordana).  
 

3) 

Shakespeare: My thought, whose murder yet is but fantastical, / shakes so 

my single state of man (I.iii.140-141) 

Montoliu: L’idea d’un crim purament fantastic sacseja talment ma simple 

humanitat (p. 12) 

Sagarra: La meva pensa, on l’ha assassinat / només hi és una vaga 

fantasia, / sacseja tant el meu domini d’home (1942: 21) 

 La meva pensa, on viu l’assassinat / només com una vaga fantasia, 

sacseja tant el meu domini d’home (1959b: 293) 
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Hugo: Ma pensée, où la meurtre n’est encore que fantastique, ébranle à ce 

point ma faible nature d’homme (p. 17) 

Ruiz: El meu pensament, dins del qual el crim no es més que un fantasma, 

agita fins a tal punt la meva febre naturalesa d’home (p. 19) 

Maeterlinck: Ma pensée, où le meurtre n’est encore qu’un rêve, secoue à 

tel point le pauvre royaume de mon âme (p. 960) 

Astrana: ¡Mi pensamiento, donde el asesinato no es aún más que vana 

sombra, conmueve hasta tal punto el pobre reino de mi alma (p. 

1342)  

Jordana: El pensament, el crim del qual és encara il·lusori, fa trontollar el 

meu ésser (p. 18) 

 
4) 

Shakespeare: Are you so gospelled to pray for this good man, and for his 

issue, whose heavy hand hath bowed you the grave and beggared 

yours for ever? (III.i.88-90) 

Montoliu: Sou tan benaventurats que pregareu per aquest bon home i la 

seva niçaga, qual mà feixuga us ha enfonzat fins al sepulcre i ha fet 

de vosaltres per sempre uns miserables? (p. 44) 

Sagarra: ¿I sou tan evangèlics, que pregueu / en bé d’aquest sant home i 

dels seus fills, / d’aquest valent, que amb una mà feixuga / us ha anat 

doblegant cap a la tomba / us deixa per a sempre en la misèria? (p. 

326)4 

 

Hugo: Etes-vous évangéliques au point de prier pour ce brave homme et sa 

postérité, lui dont la lourde main vous a courbés vers la tombe et à 

jamais appauvris ? (p. 45) 

																																																													
   4 Els versos de l’edició individual anotada d’Oxford University Press són en 

prosa, mentre que, a l’edició Arden i a la Norton Shakespeare, són en vers. En 

l’edició consultada per Sagarra, aquest fragment devia ser en vers també, per això 

Sagarra el tradueix en vers. 
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Ruiz: Sou evangelics fins al punt de pregar per aquest home y sa posteritat, 

essent ell qui us ha decantat vers la tomba, reduintvos a la miseria? 

(p. 61) 

Maeterlinck: Êtes-vous assez évangéliques pour prier en faveur de ce 

brave homme et de sa postérité, lui dont la lourde main vous a 

courbés vers la tombe et réduits à jamais à la mendicité? (p. 978) 

Astrana: ¿Sois de una mansedumbre tan evangélica que rogaréis por ese 

hombre de bien y por su raza, cuando con mano dura os ha 

empujado hacia el sepulcro y reducido a la más extremada 

mendicidad? (p. 1359) 

Jordana: ¿Sou en tan gran mesura piadosos que pregareu per aquest home 

excel·lent i per la seva descendència? ¿Per l’home que amb mà dura 

us ha empès vers la tomba, i ha fet els vostres, miserables per 

sempre? (p. 44-45) 

 

En canvi, hi ha altres exemples en què les possibilitats d’influència 

són més elevades, perquè hi ha més d’un punt en comú que fa més 

difícil la coincidència per atzar, com ara l’exemple següent: 

 
5) 

Shakespeare: If chance will have me King, why chance may crown 

me / without my stir. (I.iii.145-146) 

Montoliu: Si la sort me vol fer rei, doncs bé: la sort pot coronar-me sense 

que jo m bellugui. (p. 12) 

Sagarra: Si la sort / em vol fer rei, també pot coronar-me / sense que jo 

em bellugui! (p. 294) 

 

Hugo: Si la chance veut me faire roi, eh bien, la chance peut me couronner 

sans que je m’en mêle. (p. 18) 

Ruiz: Jo men rento les mans; si la sort me vol fer rei, que la sort me 

coroni. (p. 20) 
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Maeterlinck: Si le hasard veut que je sois roi, eh bien le hasard peut me 

couronner sans que je fasse un pas! (p. 961) 

Astrana: ¡Si el destino ha decretado que sea rey, ¡bien!, que se me corone, 

sin que tenga yo parte en ello! (p. 1342) 

Jordana: Si el fat vol que jo sigui rei, el fat pot coronar-me, sense que jo 

hagi de bellugar un dit. (p. 18) 

 

Sagarra i Montoliu tradueixen chance per “sort” i without my stir 

per “sense que jo em bellugui”. Com podem observar, Jordana 

proposa una solució similar per without my stir (perquè també 

utilitza el verb bellugar), però alhora diferent: “sense que jo hagi de 

bellugar un dit”. A més, la traducció de Jordana per a chance és 

“fat”, i no “sort”. Un altre cas de tria lèxica en què la influència és 

força visible és el de l’exemple 6. En aquest soliloqui de Lady 

Macbeth, Sagarra i Montoliu també tenen dos punts de coincidència 

en el mateix fragment: I have given suck (“jo he criat”) i dashed 

(“esclafat”). Fixem-nos que, com passa a l’exemple anterior, hi ha 

un altre traductor (en aquest cas, Diego Ruiz) que coincideix en la 

traducció d’I have given suck, però té una altra solució per a dashed 

(“faria saltar”). 

 
6) 
Shakespeare: I have given suck, and know / how tender ’tis to love the 

babe that milks me; / I would while it was smiling in my face, / have 

plucked my nipple from his boneless gums / and dashed the brains 

out (I.vii.54-58) 

Montoliu: Jo he criat, i sé lo tendre que es d’amar l’infant que s’alleta: 

doncs, al punt que m somreia, mon mugró hauria arrencat de ses 

molles genives i esclafat son cervell (p. 22) 
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Sagarra: Jo he criat i jo sé la cosa dolça / que és estimar aquell petitet que 

mama. / Doncs bé, al moment que em somriuria al rostre, / li hauria 

tret la punta del mugró / de les seves genives netes d’ossos, / i li 

hauria esclafat el cervell (p. 304) 

 

Hugo: J’ai allaité, et je sais combien j’aime tendrement le petit qui me 

tette : eh bien, au moment où il souriait à ma face, j’aurais arraché le 

bout de mon sein de ses gencives sans os, et je lui aurais fait faillir la 

cervelle (p. 26) 

Ruiz: Jo he criat als meus fills y sé lo molt que’ls estimo; doncs ab tot, si 

jo hagués fet un jurament, com has fet tu, abans de faltarhi, arrencaria 

de mon pit, on s’alletés, al meu infant y li faria saltar el cervell 

contra terra! (p. 85) 

Maeterlinck: J’ai nourri et je sais comme il est doux d’aimer le petit qui 

me tète : eh bien, au moment où il sourirait à ma face, j’aurais 

arraché le bout de mon sein de ses gencives sans os, et lui aurais fait 

jaillir la cervelle (p. 966) 

Astrana: He dado de mamar, y sé lo grato que es amar al tierno ser que 

me lacta. Bien: pues en el instante en que sonriese ante mi rostro, le 

hubiera arrancado el pezón de mi pecho de entre sus encías sin hueso, 

y estrellándole el cráneo (p. 1347) 

Jordana: He alletat i sé què és estimar l’infant que em xucla el pit. Li 

arrencaria, mentre em mirés enriolat, el mugró de les tendres genives, 

per esberlar-li el cap (p. 27) 

 

Encara dins d’aquesta categoria (tria lèxica), hi ha un altre exemple 

que val la pena comentar:  

 
7) 

Shakespeare: Nature’s seems dead, and wicked dreams abuse / the 

curtained sleep (II-i.51-52) 
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Montoliu: La natura sembla morta i malvats somnis traeixen la sòn entre 

cortines (p. 26) 

Sagarra: La natura és morta, i els mals somnis / abusen de la son 

encortinada. (1946?: 379) 

 La natura és morta, i els mals somnis / fan traïment al son 

encortinat. (1959b: 309) 

 

Hugo: La nature semble morte, et les mauvais rêves abusent le sommeil 

sous ses rideaux (p. 29) 

Ruiz: La natura hi sembla morta y els mals somnis agiten el dorment. (p. 

40) 

Maeterlinck: La nature semble morte, de mauvais rêves trompent le 

sommeil sous ses rideaux. (p. 968) 

Astrana: La Naturaleza parece muerta, y los malos ensueños engañan el 

sueño bajo sus cortinas! (p. 1349) 

Jordana: Sembla ben morta la natura, i els somnis àvols s’aprofiten del 

son (p. 30) 

 

Com podem observar, Sagarra coincideix amb Montoliu només en 

l’edició de 1959b. Encara que no tenen exactament la mateixa 

traducció (Montoliu utilitza un verb i Sagarra un verb més un nom), 

és obvi que parteixen de la mateixa base: “fan 

traïment” / “traeixen”. Pel que fa a l’edició de 1946[?], podríem 

pensar que es tracta d’una influència d’Hugo. El DCVB recull a 

l’accepció 2 d’abusar: “aplicat a persones: usar-ne amb violència o 

amb engany”; i al DGLC: “aprofitar-se amb excés d’alguna cosa”. I 

el LGR dóna aquesta definició d’abuser: “tromper (qqn) en abusant 

de sa crédulité; induire en erreur → duper, égarer, embabouiner, 

enjôler, jouer, leurrer, mystifier; amuser, attraper, décevoir” 

(accepció 2), que es correspon amb el significat de l’original 
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(“betrayer, deceiver, corrupter”, SW). Tanmateix, pot ser que 

Sagarra utilitzi el verb abusar, no per influència d’Hugo, sinó 

perquè és un mot semblant a l’original (abuse). 

 

6.2.1.2. Sagarra coincideix amb Montoliu i 

Maeterlinck 

Aquest apartat, i tots els que se succeeixen en aquest capítol en 

relació amb l’anàlisi comparativa, funcionen igual que l’apartat 

anterior i, per tant, no caldrà que repetim aquesta informació cada 

vegada que encetem un apartat nou. Recordem: 1) donem només les 

categories de les quals hem trobat exemples; 2) no oferim dades 

amb percentatges; 3) afegim als exemples, després d’una línia en 

blanc, les opcions dels altres traductors estudiats en aquesta tesi, 

excepte les de Magí Morera i Galícia; 4) si les diverses edicions 

d’Astrana i de Sagarra difereixen, les reproduïm als exemples i 

n’indiquem els canvis en cursiva; i 5) respectem l’ortografia 

original dels textos amb què treballem. 

 
TAULA 2. SAGARRA COINCIDEIX AMB  

MONTOLIU i MAETERLINCK 

Divergències respecte a l’original 

Especificació 2 

Total de divergències 2 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 7 

 

Com hem comprovat en aquest capítol, i en el 4 i 5, gairebé sempre 

hi ha exemples d’ESPECIFICACIÓ, justament el contrari del que 
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passa amb la GENERALITZACIÓ. Fixem-nos que, a l’exemple 8, 

l’original només diu for’t, mentre que Sagarra, Montoliu i 

Maeterlinck són més específics: “per arribar-hi” (Sagarra), “pera 

arribar-hi” (Montoliu) i “pour y parvenir” (Maeterlinck). És un punt 

del text on potser és fàcil que es doni una especificació, com veiem 

també en la traducció de Jordana: “per empènyer el fat”. En canvi, 

Ruiz opta per suprimir aquesta part. 

 
8) 

Shakespeare: All, / as the Weïrd Women promised, and I fear / thou 

played’st most foully for’t (III.i.1-3) 

Montoliu: Tot, com les bruixes prometeren; i jo m tem que no hagis jugat 

molt brut pera arribar-hi. (p. 40) 

Maeterlinck: Tout ce qu’avaient promis les femmes fatidiques, et je crains 

que, pour y parvenir, tu n’aies joué bien vilain jeu! (p. 976) 

Sagarra: Tot / tal com les parques van prometre; i temo / que has jugat un 

joc brut per arribar-hi. (p. 323) 

 

Hugo: Tout ce que t’avaient promis les femmes fatidiques ; et j’ai peur que 

tu n’aies joué dans ce but un jeu bien sinistre. (p. 42) 

Ruiz: Tot lo que’t varen prometre aquelles dònes fatidiques: ets Rei, 

senyor de Cawdor, y senyor de Glamis. Tinc por que tu hagis fet, en 

aquest jòc, un paper trist. (p. 57) 

Astrana: Todo, como te prometieron las mujeres fatídicas; pero sospecho 

que jugaste muy villanamente. (p. 1357)  

Jordana: Tot, com van prometre les tres velles; i temo força que per 

empènyer el fat, vas emprar el joc més brut. (p. 42) 

Pel que fa a la TRIA LÈXICA, hem trobat 7 exemples en què Sagarra, 

Montoliu i Maeterlinck coincideixen. L’exemple 9 és un cas de tria 

lèxica subtil, ja que la similitud podria ser una coincidència i no hi 
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ha cap punt més en comú. Tots tres han traduït beg per “imploro” 

(Sagarra i Montoliu) i “implore” (Maeterlinck).  

9) 

Shakespeare: Speak then to me, who neither beg nor fear / your favours, 

nor your hate. (I.iii.60-61) 

Montoliu: Parleu-me aleshores, que ni l favor vostre imploro ni l vostre 

odi m fa por. (p. 9) 

Maeterlinck: Parlez-moi donc à moi qui n’implore ni ne redoute votre 

faveur ni votre haine... (p. 959) 

Sagarra: Enraoneu-me, que no imploro / vostres favors i no em fa pô el 

vostre odi. (1942: p. 13) 

Enraoneu-me, que no imploro / vostres favors ni temo vostres odis. 

(p. 290) 

 

Hugo: Parlez-moi donc, à moi qui ne mendie et ne redoute ni vos faveurs 

ni votre haine. (p. 14) 

Ruiz: Parleume, que jo no us demano ni rebutjo els vostres favors ni el 

vostre odi. (p. 16) 

Astrana: Habladme también a mí, que ni solicito vuestros favores ni temo 

vuestro odio. (p. 1340) 

Jordana: Parleu-me a mi, que ni demano els vostres favors ni temo el 

vostre odi. (p. 15) 

A l’exemple 10, la coincidència en la traducció de scour per 

“escombrés” (Sagarra), “escombrar” (Montoliu) i “balayer” 

(Maeterlinck) és més sospitosa. Segons l’OED, scour significa: “to 

remove grease or dirt from (cloth, wool, silk, etc.) by some 

detergent process” (accepció 2a), accepció a la qual remet 

l’accepció 8a: “fig. [figurative] to rid, clear (a place, the sea, etc.) of 

or from an enemy or other undesirable occupants. Closely 
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associated with scour v. 2”. Tanmateix, hi ha potser una altra 

accepció més relacionada amb el sentit del text: “of a medicine, or 

of one who administers it: to purge (an animal, a person, the body, 

etc.); to evacuate (the stomach or bowels). Also, to cleanse (worms, 

fish, etc.) by purging”. La traducció d’Hugo s’acosta molt a aquesta 

accepció, amb sentit figurat, en utilitzar “faire évacuer”. Els 

traductors catalans anteriors a Sagarra, llevat de Montoliu, han optat 

per l’accepció de “desempellegar-se o deslliurar-se dels enemics”: 

“lliurar-nos” (Ruiz) i “alliberar-nos” (Jordana). En canvi, Sagarra, 

Montoliu i Maeterlinck trien una traducció més propera al significat 

primer del mot scour; tot i que en anglès sembla que hi ha algun 

purgant en el procés de neteja, “escombrar” és una opció possible 

per a scour, tot i que és curiós que els tres traductors coincideixin.  

10) 
Shakespeare: What rhubarb, senna, or what purgative drug / would scour 

these English hence? (V.iii.54-55) 

Montoliu: Quin ruibarb, senet o quin purgant podrà escombrar d’aquí 

aquest inglesos? (p. 90) 

Maeterlinck: Quelle rhubarbe, séné ou drogue purgative pourrait ici 

balayer ces Anglais? (p. 1004) 

Sagarra: ¿No saps si hi ha un ruibarbre, / o un senet o una droga 

purgativa, / que ens escombrés de dintre aquests anglesos? (p. 373) 

 

Hugo: Quelle rhubarbe, quel séné, quelle drogue purgative pourrait donc 

faire évacuer d’ici ces Anglais ? (p. 87) 

Ruiz: Si existís una droga que pogués lliurarnos d’aquests anglesos? (p. 

126) 

Astrana: ¿Qué ruibarbo, sen o droga purgante podría desembarazarnos de 

esos ingleses? (p. 1382) 
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Jordana: ¿Quin ruibarbre o senet, quina droga purgant podria alliberar-

nos dels anglesos? (p. 83) 

 

6.2.1.3. Sagarra coincideix amb Hugo, Montoliu i 

Maeterlinck 

 
TAULA 3. SAGARRA COINCIDEIX AMB  

HUGO, MONTOLIU I MAETERLINCK 

Divergències respecte a l’original 

Canvi total de significat 1 

Explicitació 1 

Total de divergències 2 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 5 

 
En el primer cas (exemple 11), Sagarra, Hugo, Montoliu i 

Maeterlinck produeixen el mateix CANVI TOTAL DE SIGNIFICAT. Per 

què és un canvi total de significat si té sentit en el fragment que 

estem analitzant? Segons l’accepció de l’OED en la qual s’inclou 

aquest exemple de Macbeth, rawness significa: “the state or quality 

of being raw or crude; imperfection; incompleteness; immaturity; 

naturalness” (accepció 1). I, l’accepció que en dóna el SW és 

“unprotected state, vulnerable situation”. Sagarra, Hugo, Montoliu i 

Maeterlinck utilitzen la paraula “bruscament” (català) i 

“brusquerie” / “brusquement” (francès), que no s’adiu amb el 

significat que proposa el SW, però tampoc amb el que dóna l’OED. 

D’altra banda, tant Ruiz com Jordana han elidit aquesta part. 
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11) 

Shakespeare: Why in that rawness left your wife, and child─ / those 

precious motives, those strong knots of love─ / without leave-taking? 

(IV.iii.26-28) 

Hugo: Pourquoi avez-vous quitté votre femme et vos enfants, ces objets si 

précieux, ces liens d’amour si forts, avec cette brusquerie, sans 

même leur dire adieu ? (p. 72) 

Montoliu: ¿Per què tant bruscament deixàreu muller i fill, aquests 

preuats motius, aquests forts nusos d’amor, sense pendre comiat? (p. 

74) 

Maeterlinck: Pour quoi avez-vous si brusquement quitté, sans adieu, 

votre femme et vos enfants, ces gages précieux et ces puissants liens 

d’amour? (p. 994-995) 

Sagarra: ¿Per què heu deixat la dona i els infants / tan bruscament, sense 

acomiadar-vos / d’aquests motius de preu, d’aquests 

lligams / fortíssims de l’amor? (p. 357) 

 

Ruiz: Per què haveu fugit, abandonant a la vostra esposa y als vostres fills, 

aquests joiells tant preuats, aquestes vagues d’amor tant estretes? (p. 

102) 

Astrana: ¿Por qué habéis abandonado tan precipitadamente vuestra 

esposa e hijos, estos preciosos móviles de nuestras acciones, estos 

poderosos nudos de amor, sin un adiós siquiera? (p. 1374) 

Jordana: ¿Per què heu abandonat esposa i fills, precioses raons, lligams 

d’amor, sense prendre’n comiat? (p. 69)  

 

L’altra divergència que trobem en aquest apartat és una 

EXPLICITACIÓ. Com que en aquesta categoria hem inclòs exemples 

en què es diu el mateix que a l’original però amb més paraules, 

quan en l’idioma meta també es podrien haver usat menys mots, pot 

semblar un tipus de tria lèxica (en el fons, es podria dir que ho és). 

Vegem, per exemple, el cas següent (12), en el qual Sagarra, Hugo, 
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Montoliu i Maeterlinck tradueixen so please you per “no us 

deplagui” (Sagarra), “si no us desplau” (Montoliu), “ne vous 

déplaise” (Hugo) i “ne vous en déplaise” (Maeterlinck). 

 
12) 

Shakespeare: So please you, it is true (I.v.33) 

Hugo: Le chose est certaine, ne vous déplaise (p. 21) 

Montoliu: Si no us desplau, es veritat. (p. 17) 

Maeterlinck: Ne vous en déplaise! la chose est certaine. (p. 963) 

Sagarra: Doncs, no us desplagui; és cert (p. 298) 

 

Ruiz: Perdoneume, lo que us dic es cert (p. 26) 

Astrana: Perdonadme; pero es cierto (p. 1344) 

Jordana: Senyora, és veritat. (p. 22) 

 

A la categoria de TRIA LÈXICA, hi ha 5 exemples (tots recollits a la 

secció 8 de l’apèndix 4), d’entre els quals el següent (exemple 13) 

mostra la coincidència de Sagarra, Hugo, Montoliu i Maeterlinck en 

la traducció de dues paraules diferents del mateixa fragment. Tots 

quatre opten per “dolç” per a meek, i “pur” per a clear. Encara que 

alguns autors precedents a Sagarra també coincideixin en la 

traducció del primer adjectiu (meek), tenen opcions diferents per al 

segon adjectiu (clear): “justicier” (Ruiz), “intachable” (Astrana) i 

“seny” (Jordana). 

 
13) 

Shakespeare: This Duncan / hath borne his faculties so meek, hath been / 

so clear in his great office (I.vii.16-18) 

Hugo: Ce Duncan a usé si doucement de son pouvoir, il a été si pur dans 

ses hautes fonctions (p. 25) 
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Montoliu: Aquest Duncan ha usat tan dolçament el seu poder, ha estat tan 

pur en son alt carrec (p. 21) 

Maeterlinck: Ce Duncan fut si doux sur son trône, si pur dans sa 

puissance (p. 965) 

Sagarra: Aquest Duncan fou tan dolç / de facultats, i d’esperit tan pur / en 

el seu càrrec (p. 302) 

 

Ruiz: Duncan es un rei tant bo, tan justicier (p. 34) 

Astrana: Ese Duncan ha usado tan dulcemente de su poder, tan 

intachable ha sido en sus altas funciones (p. 1347) 

Jordana: Aquest Duncan ha emprat tan dolçament el seu poder i amb tant 

de seny la seva reialesa (p. 20) 

 

6.2.1.4. Sagarra coincideix amb Montoliu i Astrana  
 

TAULA 4. SAGARRA COINCIDEIX  

AMB MONTOLIU I ASTRANA 

Divergències respecte a l’original 

Especificació 1 

Total de divergències 1 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 3 

 

Gairebé tots els exemples pertanyen a la categoria de TRIA LÈXICA, 

que, normalment, demostra una influència menor que altres 

categories. Vegem el cas següent: 

 
14) 

Shakespeare: What a haste looks through his eyes! (I.ii.46) 

Montoliu: Quina ansia brilla en els seus ulls! (p. 6) 

Astrana: ¡Qué entusiasmo en sus ojos! (1920c: 18) 
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        ¡Qué ansiedad brilla en sus ojos! (1929b: 1338)  

Sagarra: Quina pressa que té dintre dels ulls (1942: 8) 
 Quines ànsies li brillen dins els ulls! (1959b: 287) 

 

Hugo: Quel empressement dans ses regards ! (p. 11) 

Ruiz: Quins ulls neguitosos! (p. 11) 

Maeterlinck: Quelle hâte dans ses yeux! (p. 956) 

Jordana: La pressa li lluu als ulls! (p. 13) 

 

Tots tres han traduït haste per una paraula semblant: “ànsies” 

(Sagarra), “ansia” (Montoliu) i “ansiedad” (Astrana). A més, tots 

tres tenen la mateixa solució per a looks: “brillen” / “brilla”, que 

constitueix una ESPECIFICACIÓ (el verb de la traducció és més 

específic que el de l’original [looks]). Això sí, tant Sagarra com 

Astrana tenien una altra solució per a aquest fragment, en la qual no 

coincidien: “Quina pressa que té dintre dels ulls” (Sagarra) i “¡Qué 

entusiasmo en sus ojos!” (Astrana). Després, tots dos van canviar 

aquest fragment i, curiosament, van coincidir.    

 

Un altre cas de tria lèxica és el de l’exemple 15: els tres traductors 

es decanten per “fanstasmes” / “fantasmas” per a fantastical. El SW 

defineix el mot anglès de la manera següent: “fanciful, imaginative, 

full of wild ideas” (accepció 1) i “imaginary, unreal, illusory” 

(accepció 2). En català, el DCVB, a l’accepció 1, dóna aquesta 

definició de fantasma: “imatge que es forma en la fantasia per la 

impressió produïda pels objectes exteriors en els sentits”. I el 

DGLC: “imatge mental d’un objecte, esp. il·lusòria, delusòria, visió 

quimèrica”, per tant, el significat és el mateix i no es produeix cap 

divergència. Vegem quines són les opcions dels altres traductors: 
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“fantastiques” (Hugo i Ruiz), “chimériques” (Maeterlinck) i 

“il·lusòries” (Jordana). 

 
15) 

Shakespeare: In’th’ name of truth, / are ye fantastical, or that 

indeed / which outwardly ye show? (I.iii.52-53) 

Montoliu: En nom de Déu, sou fantasmes o sou realment lo que per fòra 

sembleu? (p. 9) 

Astrana: En nombre de la verdad, ¿sois fantasmas, o sois, en efecto, lo 

que aparentáis ser? (p. 1340)  

Sagarra: En el nom de la pura veritat, / digueu-me: sou fantasmes, o bé 

sou / de debò el que sembleu? (p. 290) 

 

Hugo: Au nom de la vérité, êtes-vous fantastiques, ou êtes-vous vraiment 

ce qu’extérieurement vous paraissez ? (p. 14) 

Ruiz: En nom de la veritat, sóu fantastiques, o be sóu veritablement lo 

que sembleu? (p. 15) 

Maeterlinck: Au nom de la vérité, êtes-vous chimériques ou vraiment ce 

que vous semblez être? (p. 959) 

Jordana: En nom del ver, sou il·lusòries o sou el que sembleu? (p. 

15) 

 

El nombre de casos d’aquest apartat és molt reduït i, per això, és 

evident que els textos d’Astrana i Montoliu no tenen cap mena de 

relació. Si algun dels dos traductors hagués tingut influència damunt 

de l’altre, hauria estat Montoliu, ja que la seva traducció es va 

publicar abans que la d’Astrana (Montoliu: 1908 [1907]; Astrana: 

1920). És possible que Astrana ni tan sols conegués la traducció 

catalana de Montoliu.  
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6.2.1.5. Sagarra coincideix amb Montoliu, Maeterlinck 

i Astrana 
 

TAULA 5. SAGARRA COINCIDEIX AMB  

MONTOLIU, MAETERLINCK I ASTRANA 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 5 

Tria semàntica en cas de polisèmia 1 

 
Com veiem a l’exemple 16, hi ha una coincidència de TRIA LÈXICA, 

en la traducció de refrain: “contindria” (Sagarra), “contenir-se” 

(Montoliu), “contenir” (Maeterlinck) i “contener” (Astrana), mentre 

que Ruiz opta per “resistit” i Jordana per “aturar-se el braç”. Cal 

remarcar que una coincidència de tria lèxica no implica 

necessàriament una influència; tot depèn del nombre de casos que 

s’hagin trobat i del tipus de coincidència. 

 
16) 

Shakespeare: Who could refrain, / that had a heart to love, and in that 

heart, / courage, to make’s love known? (II.iii.118-120) 

Montoliu: Qui podria contenir-se que hagués un cor pera amar, i en ell 

coratge pera mostrar sa amor? (p. 36) 

Maeterlinck: Qui donc, ayant un cœur fait pour aimer et dans ce cœur le 

courage de crier son amour, eût pu se contenir? (p. 974) 

Astrana: ¿Quién, dotado de un corazón para amar, y en ese corazón el 

coraje necesario para probar cómo se ama, se hubiera podido 

contener? (p. 1354)  

Sagarra: Qui, doncs, tenint un cor / per estimar, i en aquest cor la 

força / per cridar el seu amor, es contindria? (p. 318) 
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Hugo: Qui est donc l’être qui, ayant un cœur pour aimer et du courage au 

cœur, eût pu s’empêcher de prouver alors son amour ? (p. 38) 

Ruiz: Qui és aquell que, tenint un cor per estimar, hauria resistit, en 

aquells moments, l’oportunitat de provar el séu amor? (p. 50) 

Jordana: ¿Com podria aturar-se el braç d’aquell que tingués dins el pit un 

cor per estimar, i, dins el cor, prou coratge per fer valer la seva amor? 

(p. 38) 

 

A més dels 5 casos de tria lèxica, hi ha una cas de TRIA SEMÀNTICA 

EN CAS DE POLISÈMIA en què els quatre traductors tenen la mateixa 

solució. Segons les edicions angleses consultades, downfall 

birthdom pot tenir dos significats: 1) “‘birthdom’ is equivalent to 

‘birthright’; ‘downfall’ may be a past participle, i. e. ‘downfall’n’, 

or the noun doubling as an adjective, i.e. ‘bestride our own 

downfall, and bestride our destroyed birthdom’” (Shakespeare 

1998: 182, nota referent al vers 4); i 2) “i.e. native land. The phrase 

means ‘defend our fatherland, as we would the body of a fallen 

comrade’” (Shakespeare 1992: 122, nota referent al vers 4). 

Sagarra, Montoliu, Maeterlinck i Astrana s’han decantat pel segon 

significat; en canvi, Ruiz, Hugo i Jordana han traslladat el primer 

significat.  

 
17) 

Shakespeare: Let us rather / hold fast the mortal sword─and like good 

men, / bestride our downfall birthdom (IV.iii.2-4) 

Montoliu: Més aviat empunyem el mortal glavi i defensem com braus 

homs la nostra patria caiguda. (p. 73) 

Maeterlinck: Saisissons plutôt l’épée meurtrière, et, comme de braves 

gens, protégeons de nos corps notre patrie qui tombe. (p. 994) 
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Astrana: Empuñemos, por el contrario, la espada mortífera y, como 

buenos, protejamos con nuestros cuerpos nuestra patria que 

sucumbe. (p. 1374) 

Sagarra: Em penso que és millor empunyar l’espasa, / i com homes enters 

salvar la pàtria / que està caient. (p. 356) 

 

Hugo: Saisissons plutôt l’épée meurtrière, et comme de braves gens, 

couvrons de notre personne nos droits abattus. (p. 71) 

Ruiz: Jamai. Més val que empunyem l’espasa de la venjança, y que 

ardidament redrecem ab tota l’empenta de la raó els nostres drets 

abatuts. (p. 101) 

Jordana: Més val que empomem fort l’espasa mortífera; i, com a homes, 

cavalquem damunt el nostre dret que hom vol desconèixer. (p. 68) 

 

6.2.1.6. Sagarra coincideix amb Hugo, Montoliu, 

Maeterlinck i Astrana 

 
TAULA 6. SAGARRA COINCIDEIX AMB HUGO, 

MONTOLIU, MAETERLINCK I ASTRANA 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 5 

 
Aquest és un altre apartat que conté ben pocs exemples. A més, la 

categoria en què aquests exemples queden recollits és la de TRIA 

LÈXICA. Amb un nombre tan reduït de coincidències (5), no es pot 

afirmar que tots aquests traductors s’hagin fixat en un mateix text. 

Tot i així, comentarem un parell d’exemples per mostrar fragments 

en què tots cinc ofereixen una solució igual. A l’exemple 18, podem 

observar que tots han triat la mateixa opció per a traslladar free 
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hearts als idiomes respectius: “a cor obert” (Sagarra i Montoliu), “à 

coeur ouvert” (Maeterlinck i Hugo) i “a corazón abierto” (Astrana). 

D’altra banda, Ruiz i Jordana opten per “sincerament” i 

“llargament, segons el cor ens dicti”.  

 
18) 

Shakespeare: The interim having weighed it, let us speak / our free hearts 

each to other. (I.iii.155-156) 

Hugo: Après un interim de reflexions, nous nous parlerons l’un à l’autre à 

cœur ouvert. (p. 18) 

Montoliu: Havent-ho entretant sospesat, parlem-ne a cor obert. (p. 13) 

Maeterlinck: Quand nous aurons réfléchi, nous parlerons à cœur ouvert. 

(p. 961) 

Astrana: Habiendo reflexionado en el ínterin, hablemos mutuamente a 

corazón abierto. (p. 1342) 

Sagarra: Més endavant, després de rumiar-ho, / en parlarem a cor obert. 

(p. 294) 

 

Ruiz: Després d’un intermedi de reflexionar, ens parlarem sincerament. 

(p. 20) 

Jordana: I en l’endemig ho haurem escatit bé─ podrem parlar-ne 

llargament, segons el cor ens dicti. (p. 19) 

 

A l’exemple 19, els cinc traductors han traduït pain per “pena” 

(català), “peine” (francès) i “pena” (castellà). Aquesta solució és la 

que té una forma més semblant a la paraula original, però: és 

adequat traduir pain amb aquest sentit? El SW només té una 

accepció per a aquest mot: “effort, endeavour, exertion, labour”. En 

canvi, l’OED diu: “trouble taken in accomplishing or attempting 

something; difficulty; (also in weakened use) hardship or suffering 
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involved in the effort of doing something. Formerly also; †an 

instance of taking trouble (obs.) [obsolete]” (accepció 5). En català, 

el DCVB recull aquest significat: “esforç que dóna molèstia” (s. v. 

pena 3). I el DGLC: “esforç que costa” (el DA no recull aquesta 

accepció). Tot i que, llavors, traduir pain per pena tingui sentit en 

aquest context, els altres traductors opten per solucions diferents: 

supressió (Ruiz), “més cansat” (Jordana). 

 
19) 

Shakespeare: The labour we delight in physics pain (II.iii.49) 

Hugo: Le plaisir d’un travail en guérit la peine. (p. 35) 

Montoliu: El treball que ns ve de gust cura sa pena. (p. 33) 

Maeterlinck: Le travail où nous prenons plaisir guérit sa propre peine. (p. 

972) 

Astrana: El trabajo en que hallamos placer cura la pena que causa. (p. 

1353) 

Sagarra: El treball que ens complau cura la pena. (p. 315) 

 

Ruiz: [Aquest fragment està elidit] (p. 46) 

Jordana: El treball que ens escau, com més cansat més agradable es troba. 

(p. 36) 

 

6.2.2. Diego Ruiz 
Diego Ruiz va traduir Macbeth al català el 1908 a l’editorial 

Estampa d’E. Domenech (“Biblioteca Popular dels Grans Mestres”, 

núm. 6). Aquesta col·lecció tenia l’objectiu de traduir tot 

Shakespeare al català i posar-lo a l’abast del públic: “Certament que 

el valor del conjunt de les traduccions és ben migrat i força 

irregulars totes elles, però mitjançant aquests llibrets foren molts els 
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que descobrien Shakespeare” (Esquerra 2009: 140). La col·lecció 

no va poder publicar tota l’obra shakespeariana, però sí un total de 

16 traduccions.5  

 

La informació sobre Diego Ruiz, cosí de Picasso, gira més al 

voltant de les anècdotes sobre la seva vida que no pas sobre la seva 

obra (i, menys encara, sobre les seves traduccions). Els qui el van 

conèixer destaquen el seu aspecte descurat i la seva manera de 

viure, semblant a la d’un captaire : 

 

Iba mal vestido, con trajes prestados, o regalados (el difunto era 

mayor, o menor) [es refereix que els vestits li anaven curts o llargs], 

el cabello alborotado y la mirada de loco. Dormía en un sofá muy 

viejo y roto, en el desván, en la parte alta del Ateneo, casi bajo 

techado; no se quitaba los zapatos ni para dormir; no se lavó nunca 

─decían, y se veía─ ni se peinó, como no fuese con el peine de 

cinco púas. (Juan Arbó 1982: 157) 
 

Tot i això, Enric Jardí (1985: 80) explica que Ruiz anava 

acompanyat d’una jove a qui presentava com la seva 

“col·laboradora sexual” i a la qual, segons els rumors, havia fet 

llegir la Bíblia, la Divina Comèdia, l’Odissea i El Quixot per tal 

d’instruir-la. A més, causava una gran fascinació sobre les dones: 

“Tenía Diego Ruiz, y de esto no cabe duda, éxito con las mujeres: 

																																																													
   5 Per a una llista dels títols de les 16 traduccions amb els respectius traductors, 

vegeu Pujol (2007: 181-182). 



6. SAGARRA I LES TRADUCCIONS CATALANES PRECEDENTS 
	
524 

debió de ser el desparpajo, la desvergüenza, el darse importancia y 

la tontería de algunas mujeres” (Juan Arbó 1982: 157).  

 

Hem comentat dues de les anècdotes més representatives de Diego 

Ruiz, tot i que no és l’objectiu de la tesi ni d’aquest apartat, perquè 

aquestes anècdotes (i moltes d’altres) van tenir un paper molt 

important en la vida del traductor i, sobretot, en el record que altres 

literats tenen d’ell.6 No és en va que el primer apartat del llibre de 

Jardí (1985: 79), referint-se a Diego Ruiz, es tituli “Un personatge 

esborrat per l’anècdota”. A més, sembla que Ruiz, director del 

manicomi de Salt, tenia una personalitat tan forta que és possible 

que quedés retratada en els seus escrits.  

 

Jardí (1985) etiqueta Ruiz com a “marginat” ja en el títol del llibre: 

Quatre escriptors marginats: Jaume Brossa, Diego Ruiz, Ernest 

Vendrell i Cristòfor de Domènech. L’autor explica a bastament la 

personalitat tan peculiar de Ruiz, la seva vida, les seves obres 

originals (la majoria de filosofia o medicina), la relació que tenia 

amb altres escriptors, etc., però no parla en cap moment de la 

traducció de Macbeth. Joaquim Marco (1983: 72-73) esmenta Dídac 

Ruiz en un apartat anomenat “Tres curioses personalitats 

modernistes”, tot i que tampoc no al·ludeix a la tasca de traducció 

de l’escriptor. I el mateix Palau i Fabre (2005: 510-514 i 1154-115), 

que dedica dos escrits a Ruiz com a contista arran de la publicació 

																																																													
   6 Prudenci Bertrana va caricaturitzar Ruiz en un llibre: Jo! Memòries d’un 

metge filòsof (Barcelona: Llibreria Catalònia, 1925). 
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el 1907 de Contes d’un filòsof, l’inclou també en una “Nota sobre 

marginats”:  

 

Ara m’adono, tot treballant sobre el cubisme de Picasso, que els 

noms i les cites d’autors catalans que he necessitat i que hi esmento, 

amb una referència de signe positiu, pertanyen tots a la categoria 

dels marginats de la nostra cultura: Eugeni d’Ors, Torres García, 

Josep Pijoan, Diego Ruiz... (Palau i Fabre 2005: 633) 

 

Palau i Fabre, com Jardí, fa referència als contes de Ruiz, però no 

comenta res de la traducció de Macbeth. De la mateixa manera, 

Sebastián Juan Arbó, a Memorias. Los hombres de la ciudad 

(1982), tampoc parla de Macbeth, però sí que dóna la seva opinió 

sobre les traduccions de Ruiz: “Escribió algunas obras, ensayos 

filosóficos, traducciones ─malas─ del francés, y, en algún 

momento, se le hizo algún caso” (1982: 156).  

 

El 1907, un any abans de la seva traducció de Macbeth, Ruiz va 

escriure un conte titulat El boig Macbeth sacerdot, que Par defineix 

com un “engendro repugnante y absurdo que publicó el infra-xenius 

Diego Ruiz” (Par 1935: 221). Josep Julià Ballbè i Jordi F. 

Fernández (2001) argumenten que la traducció de Macbeth obeeix a 

raons professionals, ja que volia ser nomenat director del manicomi 

de Salt i havia de suavitzar una mica la imatge que havia donat amb 

alguns escrits i traduccions. La teoria de Julià Ballbè i Fernández 

(2001: 150) és que, amb aquesta traducció, Ruiz pot provar, d’una 

banda, que coneix l’original anglès i que escriu amb coneixement 

de causa, i, de l’altra, que la seva ciència de psiquiatre s’aprofundia 
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amb lectures i exercicis literaris. La traducció de Macbeth serviria 

per pal·liar els efectes negatius que el seu conte havia provocat: El 

boig Macbeth sacerdot (provocació) ─ Macbeth (expiació).  

 

Julià Ballbè i Fernández (2001: 150-151) també expliquen que no 

saben si la traducció de Macbeth va ser un encàrrec de la casa 

editora, si va ser ell qui va prendre la iniciativa, o si va ser una 

coincidència de les dues coses. Això sí, si li van encarregar aquesta 

traducció és perquè devien suposar que Ruiz coneixia bé el text 

anglès, potser gràcies al seu conte. Si va ser una proposta de la casa 

editora, Ruiz va estar de sort, perquè li va anar molt bé per als seus 

interessos. 

 

Pel que fa a la traducció, Julià Ballbè i Fernández (2001: 153) es 

fixen en un pròleg del traductor en el qual afirma que ha dictat la 

seva traducció. Si això és cert, els autors es pregunten si després 

Ruiz revisava el text. Els escrits de Ruiz solen presentar una 

puntuació força erràtica i incorrecta, defectes d’estil i errors 

sintàctics; però, què passa a Macbeth? Segons Julià Ballbè i 

Fernández (2001: 153), aquests errors són menys freqüents, perquè 

segueix molt de prop l’original anglès, i això fa que produeixi calcs 

o expressions poc usuals en català. Contràriament a aquesta teoria, 

Ramon Esquerra inclou Ruiz en un grup de traductors que “no es 

distingeixen per la seva fidelitat” (Esquerra 2009: 143).7  

																																																													
   7 Els traductors i traduccions als quals es refereix Esquerra són Josep Farran i 

Mayoral (La feréstega domada) i Alberto Albert Torrellas (El Rei Lear), les dues 
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Julià Ballbè i Fernández (2001: 154) també suposen que Diego Ruiz 

devia traduir l’obra a partir de l’original anglès, la qual cosa no es 

pot dir de moltes traduccions de l’època, però asseguren que Ruiz 

no era gaire bon traductor. De tota manera, aquests autors 

reconeixen que no han analitzat les traduccions des d’un punt de 

vista lingüístic, cosa que sí fem, parcialment, en aquesta tesi, tal 

com veurem al llarg d’aquest capítol.  

 

6.2.2.1. Sagarra coincideix amb Ruiz 

 

 
En aquest quadre es pot veure que Sagarra té la mateixa opció que 

Ruiz, que no coincideix amb cap dels altres traductors estudiats, en 

5 casos: 3 divergències i 2 tries lèxiques (tots els casos de similitud 

entre Sagarra i Ruiz estan recollits a l’annex 5). L’exemple 20 

pertany a la categoria de GENERALITZACIÓ. Com hem comentat 

anteriorment, les especificacions i les generalitzacions no mostren 
																																																																																																																																										
obres publicades també el 1908 dins la col·lecció “Biblioteca Popular dels Grans 

Mestres”. 

 

TAULA 7. SAGARRA COINCIDEIX AMB RUIZ 

Divergències respecte a l’original 

Generalització 1 

Registre 1 

Modificació 1 

Total de divergències 3 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 2 
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una influència gaire evident. Sagarra i Ruiz han traduït el nom d’un 

diable (Belzebú) pel seu genèric. Això podria haver estat una 

casualitat. En aquest cas, no podem suposar que Sagarra va prendre 

aquesta decisió per qüestions de rima ni de mètrica, ja que aquest 

fragment és en prosa. 

 
20) 

Shakespeare: Who’s there i’th’ name of Beelzebub? (II.iii.3-4) 

Ruiz: Qui hi ha, en nom del diable? (p. 45) 

Sagarra: ¿Qui hi ha, en nom del Diable? (p. 313) 

 

Hugo: Qui est là, au nom de Belzébuth ? (p. 33) 

Montoliu: Qui hi ha, en nom de Belzebú? (p. 31) 

Maeterlinck: Qui est là, au nom de Belzébuth? (p. 971) 

Astrana: ¿Quién es, en nombre de Belcebú? (p. 1352) 

Jordana: ¿Qui hi ha, en nom de Belzebub? (p. 34) 

 

L’exemple 21 presenta un cas en què el REGISTRE de la traducció és 

inferior al de l’original. No només Sagarra i Ruiz abaixen el registre 

en el mateix punt, sinó que, a més, utilitzen les mateixes paraules 

per traduir which is now our point: “anem al grà / gra”. És cert que, 

en aquest fragment, Macbeth parla amb els assassins i que podem 

esperar que el registre sigui una mica més baix que quan es dirigeix, 

per exemple, al rei Duncan, però, si ens fixem en l’original, no hi ha 

res que ho indiqui.  

 
21) 

Shakespeare: I did so─and went further, which is now our point of 

second meeting. (III.i.85-86) 

Ruiz: Doncs bé, anem al grà (p. 61) 
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Sagarra: Molt bé. Doncs, ara, / anem al gra de la present conversa. (p. 

326) 

 

Hugo: Oui ; et je’n suis venu ainsi à ce qui est maintenant l’objet de 

notre seconde entrevue. (p. 45) 

Montoliu: Així fou; i anàrem més enllà, que es ara l nostre punt de la 

segona entrevista. (p. 44) 

Maeterlinck: Oui; et je’n suis ainsi venu à ce qui est maintenant l’objet 

de notre seconde entrevue. (p. 978) 

Astrana: Os lo hice y os haré más, pues vamos ahora al objeto de nuestra 

segunda entrevista. (p. 1359) 

 Jordana: I encara vaig més lluny, i sobre això parlarem ara. (p. 44) 

 

Una altra divergència en què Sagarra i Ruiz coincideixen és una 

MODIFICACIÓ, com veiem a l’exemple 22: 
 

22) 

Shakespeare: Or have we eaten on the insane root / that takes the reason 

prisoner? (I.iii.84-85) 

Ruiz: O bé havem menjat aquella arrel malsana que fa presoner el seny? 

(p. 17) 

Sagarra: O és que hem mastegat arrels malsanes que empresonen el seny? 

(p. 291) 

 

Hugo: Ou avons-nous mangé de cette racine insensée qui fait la raison 

prisonnière? (p. 15) 

Montoliu: O es que hem menjat de l’herba folla que la raó empresona? (p. 

10) 

Maeterlinck: Ou avons-nous mangé de la folle racine qui emprisonne la 

raison? (p. 959) 

Astrana: O hemos comido la raíz del beleño, que aprisiona la razón? (p. 

1341) 
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Jordana: ¿O és que hem menjat una herba enfollidora que ens ha llevat el 

seny? (p. 16) 

 

Tots dos han traduït insane per “malsanes / malsana” (i, com veiem, 

també coincideixen en la traducció de root). Segons el DA, malsà 

significa “malsano, s’aplica a les viandes perjudicials a la salut i als 

llocs i paratges que per llur clima, situació, &., produeixen 

malalties”. La definició que en dóna el DCVB és “danyós per a la 

salut” (vegeu s. v. malsà 1), que és la mateixa definició que es troba 

al DGLC. Ni al SW ni a l’OED hem trobat cap accepció d’insane 

amb aquest significat; és més, a l’accepció 3 de l’OED s’inclou 

l’exemple d’aquest fragment de Macbeth: “causing insanity. obs. 

[obsolete]”. Insanity: “the condition of being insane; unsoundness 

of mind as a consequence of brain-disease; madness, lunacy” (OED, 

accepció 1). Es tracta d’una arrel que et torna boig, com a la 

traducció de Jordana, “enfollidora”, més que no pas que és dolenta 

per a la salut. Encara que les traduccions de Sagarra i Ruiz 

s’entenen i són coherents en el context, els manca l’aspecte 

relacionat amb la bogeria. Cal tenir en compte que aquesta conversa 

s’esdevé entre Banquo i Macbeth just després que les bruixes hagin 

desaparegut com per art de màgia; per això Banquo es pregunta si el 

que els acaba de succeir ha estat veritat o ha estat producte de la 

bogeria.  

 

Sembla difícil que aquestes dues coincidències, la de registre i la de 

modificació, s’hagin produït per atzar, però el nombre de casos és 

tan reduït (3) que no es pot parlar d’una influència de la traducció 

de Ruiz en la de Sagarra. A més, els altres casos d’aquest apartat, no 
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gaires més (2), són més subtils, com l’exemple 23, en què la TRIA 

LÈXICA de Sagarra i Ruiz és la mateixa. Tots dos han traduït 

pertains pel verb “pertocar”, que és una de les possibilitats de 

traducció en aquest fragment.  

 
23) 

Shakespeare: No mind that’s honest / but in it shares some woe, though 

the main part / pertains to you alone. (IV.iii.197-199) 

Ruiz: No hi ha ànima honesta que no prengui part en aquest dolor, encara 

que la major part vos pertoqui. (p. 111) 

Sagarra: No hi ha persona / honesta que no senti part del dany; / però la 

principal a vós pertoca. (p. 364) 

 

Hugo: Il n’est pas d’âme honnête qui ne prenne une part à ce malheur, 

bien que la plus grande en revienne à vous seul. (p. 78) 

Montoliu: No hi ha ànima honrada que no hi tingui part de dol; valdament 

la principal a vós sol toqui. (p. 81) 

Maeterlinck: Il n’est pas d’âme honnête qui n’en prenne sa part, bien que 

la plus grande en revienne à vous seul... (p. 998) 

Astrana: No existe alma honrada que no tenga su parte, aunque la principal 

os concierne a vos solo... (p. 1377) 

Jordana: Tots els cors nobles hi prenen part; però la més grossa us pertany 

a vós sol. (p. 74) 
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6.2.2.2. Sagarra coincideix amb Hugo, Ruiz i 

Maeterlinck 

 
TAULA 8. SAGARRA COINCIDEIX AMB  

HUGO, RUIZ I MAETERLINCK 

Divergències respecte a l’original 

Generalització 2 

Canvi total de significat 2 

Total de divergències 4 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 3 

 

En aquest apartat hi ha un total de 7 similituds entre els textos de 

Sagarra, Hugo, Ruiz i Maeterlinck. El primer exemple (24) en què 

tots quatre opten per la mateixa solució constitueix una divergència 

de GENERALITZACIÓ. Tot i que només hi ha 2 casos d’aquesta 

categoria, convé destacar que no hi ha cap cas d’especificació, la 

qual cosa crida l’atenció perquè, en els capítols 4 i 5, hem observat 

una preponderància de les especificacions per sobre de les 

generalitzacions. De tota manera, es tracta de 2 casos i no podem 

treure conclusions a partir de dades tan escasses. A l’exemple 24, 

Sagarra, igual que Hugo, Ruiz i Maeterlinck, ha traduït men per 

“gent”. En aquesta escena, Lady Macduff explica al seu fill que el 

pare, Macduff, és un traïdor, i que els traïdors han de ser penjats. El 

fill pregunta qui els ha de penjar, i la mare respon: “the honest 

men”, és a dir, aquells que es contraposen als “liars and swearers”. 

Encara que es perdi aquesta oposició i que el sentit no sigui ben bé 

el mateix, no podem considerar aquest exemple com una 
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modificació, perquè gent és un hiperònim d’home i, per tant, es diu 

el mateix des d’un punt de vista més general. Fixem-nos que el vers 

decasíl·lab de Sagarra està dividit en tres rèpliques: “Tots // ¿Qui 

els ha de penjar? // La gent honrada”. Si hagués optat per “homes”, 

li hauria quedat un vers d’onze síl·labes: “Tots // ¿Qui els ha de 

penjar? // Els homes honrats” (si no fem la sinalefa entre “penjar” i 

“els”, ja que pertanyen a personatges diferents).  

 
24) 

Shakespeare: Who must hang them? // Why, the honest men. (IV.ii.56-57) 

Hugo: Qui est-ce qui doit les pendre ? // Eh bien, les honnêtes gens. (p. 

69)  

Ruiz: Qui els deu agafar? // La gent honrada. (p. 98)  

Maeterlinck: Qui doit les pendre? // Mais, les honnêtes gens. (p. 993) 

Sagarra: ¿Qui els deu de penjar? // La gent honrada. (1946?: 429) 

 ¿Qui els ha de penjar? // La gent honrada. (1959b: 354) 

 

Montoliu: I qui ls ha de penjar? // Doncs, els homes honrats. (p. 71) 

Astrana: ¿Quién debe ahorcarlos? // Pues los hombres de bien. (p. 1373) 

Jordana: I qui ha de penjar-los? // Els homes honrats, és clar. (p. 66) 

 

Fixem-nos ara en l’exemple següent: 

 
25) 

Shakespeare: What is amiss? // You are, and do not know’t (II.iii.99) 

Hugo: Quel Malheur y a-t-il ? Vous existez, et vous ne le savez pas ! (p. 

37) 

Ruiz: Però, què passa? // Existiu y no ho sabeu? (p. 49) 

Maeterlinck: Quoi, un malheur? // Vous existez et ne le savez pas! (p. 

973) 
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Sagarra: ¿Quina desgràcia ha esdevingut, senyors? // I vós viviu sense 

saber-la encara? (1942: 62) 

¿Què ha passat? // ¿Existiu, i no ho sabeu? (1959b: 317) 

 

Montoliu: Quin dol clameu? // El vostre, i no ho sabeu (p. 35) 

Astrana: ¿Qué, una desgracia? // ¡Para vosotros, que la ignoráis! (p. 1354) 

Jordana: Quin mal s’ha esdevingut? // El vostre, i no el sabeu. (p. 37) 

 

Aquest és un cas de CANVI TOTAL DE SIGNIFICAT, ja que els quatre 

traductors no han entès bé el sentit de la resposta de l’original. 

Segons l’accepció B1 de l’OED, en la qual es troba aquest exemple 

de Macbeth, amiss significa: “out of order: not in accord with the 

recognized good order of morality, society, custom, nature, bodily 

health, etc.; deficient, faulty”. Tanmateix, aquest terme no és el que 

ha causat la mala interpretació, sinó el you are de la resposta, traduït 

per tu ets (existeixes). A l’original, you are és una resposta a una 

pregunta formulada amb el verb to be. La traducció que Sagarra té 

en el manuscrit és diferent de la de 1959b (la de 1946[?] és igual 

que la de 1959b), però el sentit continua sent el mateix, el 

d’“existir”: “viviu”. Les solucions de Montoliu (“Quin dol 

clameu? // El vostre, i no ho sabeu”) i la de Jordana (“Quin mal s’ha 

esdevingut? // El vostre, i no el sabeu”) s’apropen més al sentit de 

l’original.  

 

Pel que fa als exemples de TRIA LÈXICA, només se n’han trobat 3, i 

mostren una influència més aviat lleu, perquè no coincideixen en 

més d’un punt del mateix fragment ni presenten una solució poc 

habitual. A l’exemple 26, Sagarra i Ruiz han traduït harms per una 



6. SAGARRA I LES TRADUCCIONS CATALANES PRECEDENTS 
	

535 

paraula molt semblant a la paraula francesa utilitzada per Hugo i 

Maeterlinck: “malifetes” (català) i “méfaits” (francès). “Malifetes” 

pot sonar a “entremaliadures” de criatures, però la definició del 

DGLC és “mala acció” (la mateixa definició que en dóna el 

DCVB), de manera que es correspon amb el significat de l’original.  

 
26) 

Shakespeare: And the poor state / esteem him as a lamb, being compared / 

with my confineless harms. (IV.iii.53-55) 

Hugo: Et la pauvre Ecosse le tiendra pour un agneau, en comparant ses 

actes à mes innombrables méfaits. (p. 73) 

Ruiz: Y la pobra Escocia’l tindria per un anyell, al comparar els séus actes 

ab les meves infinites malifetes. (p. 104) 

Maeterlinck: Et la pauvre Écosse le tiendra pour un agneau au regard de 

mes méfaits sans bornes. (p. 995) 

Sagarra: I la nostra pobra pàtria / el miraria igual com un anyell, / al costat 

de les meves malifetes. (p. 358) 

 

Montoliu: I la pobra patria l tindrà per un anyell, en comparant-lo amb els 

meus mals sens fi. (p. 75) 

Astrana: Y la pobre Escocia miraría como un cordero, al compararle con el 

daño sin límites que yo le causara. (p. 1374) 

Jordana: I el meu poble infeliç dirà que era un anyell en comparança amb 

el meu mal il·limitat. (p. 69) 
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6.2.2.3. Sagarra coincideix amb Hugo, Ruiz, 

Maeterlinck i Astrana 
 

TAULA 9. SAGARRA COINCIDEIX AMB HUGO,  

RUIZ, MAETERLINCK I ASTRANA 

Divergències respecte a l’original 

Especificació 2 

Modificació 1 

Addició 1 

Canvi total de significat 1 

Explicitació 2 

Total de divergències 7 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 10 

 

Aquest és l’apartat en què Sagarra té més coincidències amb Ruiz 

(7 divergències i 10 tries lèxiques). A l’exemple 27 tots cinc 

produeixen la mateixa ESPECIFICACIÓ. En aquesta escena, el metge 

explica a la dama de companyia per què Lady Macbeth no pot 

dormir. Per al mot anglès mind, els traductors opten per 

“consciències” / “conciencies” (català), “consciences” (francès) i 

“conciencias” (castellà). Si bé és cert que mind es pot interpretar 

així en aquest fragment, la traducció és més específica que 

l’original, ja que la consciència forma part de la ment, l’ànima o 

l’esperit. 

 
27) 

Shakespeare: Infected minds / to their deaf pillows will discharge their 

secrets (V.i.70-71) 
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Hugo: Les consciences infectées déchargent leurs secrets sur les sourds 

oreillers. (p. 83) 

Ruiz: Les conciencies pecadores descarreguen llurs secrets en les orelles 

sordes. (p. 118) 

Maeterlinck: Les consciences souillées déchargent leurs secrets sur les 

oreillers sourds. (p. 1001) 

Astrana: Las conciencias infectas confían sus secretos a las sordas 

almohadas. (p. 1380) 

Sagarra: Les consciències brutes es desfoguen de llurs secrets sobre 

coixins que callen. (p. 369) 

 

Montoliu: Els cors infectats descarreguen llurs secrets als sords coixins. 

(p. 86) 

Jordana: Les ments malaltes fan confidents els sords coixins de llurs 

secrets. (p. 79) 

 

A continuació oferim dos exemples més en què els cinc traductors 

coincideixen, però no els expliquem, atès que ja ho hem fet al 

capítol 5. De tota manera, els tornem a reproduir perquè es vegi que 

la solució de Ruiz és la mateixa. L’exemple 28 és una 

MODIFICACIÓ (es correspon amb l’exemple 7 del capítol 5), i 

l’exemple 29 és un CANVI TOTAL DE SIGNIFICAT (es correspon amb 

l’exemple 10 del capítol 5).  
 

28) 

Shakespeare: The English power is near, led on by Malcolm, / his uncle 

Seyward, and the good Macduff. (V.ii.1-2) 

Hugo: Les forces anglaises approchent, conduites par Malcolm, son oncle 

Siward, et le brave Macduff. (p. 83) 

Ruiz: Les forces angleses s’apropen, conduides per Malcolm, son oncle 

Siward y el brau Macduff. (p. 121)   
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Maeterlinck: L’armée anglaise approche, conduite par Malcolm, son oncle 

Siward et le brave Macduff. (p. 1001) 

Astrana: El ejército inglés avanza mandado por Malcolm, su tío Siward y 

el bravo Macduff. (p. 1381) 

Sagarra: Les forces d’Anglaterra ja s’acosten, / conduïdes per Malcolm i el 

seu oncle / Siward i el valent Macduff. (p. 369-370) 

 

Montoliu: La força inglesa es aprop, menada per Malcolm, son oncle 

Siward i el bon Macduff. (p. 86) 

Jordana: Les forces angleses són ben a la vora. Les menen Malcolm, el seu 

oncle Siward i el bon Macduff. (p. 80) 

 

29) 

Shakespeare: By each at once her choppy finger laying / upon her skinny 

lips (I.iii.44-45) 

Hugo: Chacune de vous placer son doigt noueux sur ses lèvres de 

parchemin… (p. 14) 

Ruiz: Cada una de vosaltres posa llur index nusós sobre uns llavis de 

pergamí. (p. 15) 

Maeterlinck: Chacune de vous placer un doigt gercé sur ses lèvres 

parcheminées. (p. 958) 

Astrana: Cada una de vosotras llevarse un dedo rígido a los labios 

apergaminados (1920c: 23) 

Cada una de vosotras llevarse un dedo agrietado a sus labios de 

pergamino. (1929b: 1340) 

Sagarra: Com cadascuna posa el dit / argelagós al pergamí del llavi. (p. 

290) 

 

Montoliu: Totes alhora poseu el dit pansit sobre e llavi escatós. (p. 8) 

Jordana: Us poseu un dit damunt les pelleringues de la boca. (p. 15) 
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Sagarra, igual que Hugo, Ruiz, Maeterlinck i Astrana, produeix una 

ADDICIÓ a l’exemple 30 en afegir la paraula benifets. Fixem-nos 

que en anglès old i late són adjectius de dignities, mentre que al text 

de Sagarra, i als dels altres traductors amb solució idèntica, old 

(“passats”, en Sagarra i Ruiz) modifica “benifets”, i late 

(“recents” / “recentes”, en Sagarra i Ruiz) modifica “dignitats”. 

Jordana també ha afegit un mot a la traducció, però no és el mateix: 

“honors”. A més, Sagarra, Hugo, Ruiz, Maeterlinck i Astrana tenen 

la mateixa TRIA LÈXICA per a late. 

   
30) 

Shakespeare: For those of old, and the late dignities heaped up to them, 

we rest your hermits. (I.vi.19-21) 

Hugo: Vos bienfaits passés, et les dignités récentes que vous y avez 

ajoutées, font de nous des ermites voués à prier pour vous. (p. 24) 

Ruiz: Vostres beneficis passats y les recentes dignitats ab que ara 

novament acabeu d’honorarnos, fan de nosaltres ermitans consagrats 

únicament a pregar per vós. (p. 30) 

Maeterlinck: Vos bienfaits passés et les dignités récentes que vous venez 

d’y ajouter font que nos prières n’égaleront jamais ce que nous vous 

devons… (p. 965) 

Astrana: Por vuestros pasados beneficios y las recientes mercedes que les 

acabáis de añadir, quedamos vuestros eremitas. (p. 1346) 

Sagarra: Pels benifets passats i les recents dignitats, no podem més que 

adorar-vos. (p. 301) 

 

Montoliu: Tant per les velles dignitats com per les noves que s’hi 

acumulen, restem en Déu vostres humils deutors. (p. 20) 

Jordana: Per les velles honors i per les noves dignitats que les curullen, 

restem pobres deutors davant la vostra majestat. (p. 24) 
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L’exemple següent (31) és un cas d’EXPLICITACIÓ, ja que Sagarra, 

Hugo, Ruiz, Maeterlinck i Astrana han explicitat elements que 

quedaven implícits a l’original. És cert que un cosí de Macbeth se 

n’ha anat a Anglaterra i l’altre a Irlanda, però aquest “un” i “altre” 

no estan explicitats en anglès. Montoliu i Jordana tampoc no fan 

aquesta explicitació.  

 
31) 

Shakespeare: We hear our bloody cousins are bestowed / in England and 

in Ireland (III.i.29-30) 

Hugo: Nous apprenons que nos sanguinaires cousins sont réfugiés, l’un en 

Angleterre, l’autre en Irlande (p. 43) 

Ruiz: Sabem que’ls nostres revoltosos parents, s’han refugiat l’un a 

l’Anglaterra, l’altre a l’Irlanda. (p. 58) 

Maeterlinck: Nous apprenons que nos sanguinaires cousins se sont 

refugiés, l’un en Angleterre, l’autre en Irlande. (p. 977) 

Astrana: Hemos sabido que nuestros sanguinarios primos se han refugiado 

el uno en Inglaterra y el otro en Irlanda. (p. 1358) 

Sagarra: Noves tenim dels sanguinaris / cosins nostres: l’un ha cercat 

refugi / a la Cort d’Anglaterra i l’altre a Irlanda. (p. 324) 

 

Montoliu: Oim que ls nostres nebots sanguinaris són establerts a Inglaterra 

i a Irlanda (p. 41) 

Jordana: Ens diuen que els nostres sanguinaris parents han arribat a 

Anglaterra i a Irlanda (p. 43) 

 

Quant als exemples de TRIA LÈXICA, com hem repetit altres 

vegades, n’hi ha que són més subtils que d’altres. La tria lèxica de 

l’exemple 30 (la traducció de late) constitueix una influència més 

lleu que la de l’exemple 32, perquè en aquest últim cas la solució és 
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una mica peculiar i sembla difícil que la coincidència es produeixi 

per atzar (vegeu-ne l’explicació al capítol 4, exemple 18) .  

 
32) 

Shakespeare: This guest of summer, / the temple-haunting martlet, does 

approve, / by his loved mansionry, that the Heaven’s breath / smells 

wooingly here (I.vi.3-6) 

Hugo: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples prouve, par sa 

chère résidence, que l’haleine du ciel a ici des caresses embaumées 

(p. 23) 

Ruiz: L’oronell, l’hoste de l’estiu, l’aucellet familiar dels temples, ha 

escullit aqueix lloc pera ferhi estada (p. 29) 

Maeterlinck: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples, prouve, 

par ses chères demeures, que le souffle du ciel y embaume ses 

caresses. (p. 964) 

Astrana: Ese huésped de verano, la golondrina familiar de los templos, 

prueba por sus adorados albergues que el hálito de los cielos 

embalsama aquí el ambiente. (1920c: 40) 

         Ese huésped del verano, el vencejo, familiar de los templos, prueba 

por su adorados albergues que el hálito de los cielos embalsama aquí 

el ambiente. (1929b: 1345) 

Sagarra: Aquest hoste estival, el falciot, / familiar dels temples, ens 

ensenya / pels llocs allí on s’acull, que el vent del cel / hi embauma 

els afalacs. (1946?: 372) 

 Aquest hoste estival, el falciot, / familiar dels temples, ens ensenya / 

pels llocs on s’acolleix, que el vent del cel / hi embauma els afalacs. 

(1959b: 300) 

 

Montoliu: Aquest hoste de l’estiu, la falzia, moradora de temples, prova 

son amor a la mansió que l’halé del cel té aquí flaire galant. (p. 19) 
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Jordana: Les orenetes, hostes de l’istiu, visitadores dels temples, 

demostren amb els nius si hi troben agradable l’alenada dels cels. (p. 

24)   

 

6.2.3. Cèsar August Jordana 
Cèsar August Jordana va publicar la seva traducció de Macbeth el 

1928 a la Col·lecció “Popular Barcino” (volum 35). A més, també 

va traduir altres obres de Shakespeare a la mateixa editorial, però a 

la col·lecció “Els Clàssics del Món”: Juli Cèsar, Antoni i Cleopatra 

(volum 1, 1930); La tempestat, L’amansiment de la fera, Els dos 

cavallers de Verona (volum 3, 1930); Troilus i Cressida, Timó 

d’Atenes (volum 6, 1932); i Romeu i Julieta, Otel·lo (volum 7, 

1932). També va traduir els sis primers sonets de Shakespeare, però 

es van publicar quan ja era a l’exili, a la revista Catalunya. Revista 

d’informació i expansió catalana, x/105 (agost de 1939), Buenos 

Aires.8 Segons Fàbregas (1979: 186), Jordana planejava fer més 

traduccions d’obres shakespearianes, però no ho va poder fer a 

causa de la Guerra Civil.  

 

Ramon Esquerra (2009: 187-188) assegura que Jordana és el 

traductor definitiu de Shakespeare, ja que, d’una banda, coneix bé el 

català i l’anglès, i, de l’altra, no cau en exactituds imposades pel 

vers, perquè la seva traducció és en prosa. Un any abans d’aquesta 

declaració, Esquerra comenta: “Ara he tingut l’ocasió de rellegir 

Troilus i Cressida en la traducció catalana de C. A. Jordana, i m’ha 

																																																													
   8 Per a més informació sobre els sonets de Shakespeare traduïts per Jordana, 

vegeu Campillo (2009). 
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semblat estar llegint una obra escrita de fa uns quants mesos tan 

sols” (2006: 101). És a dir: la llengua emprada per Jordana no 

s’allunyava gaire de la que s’utilitzava en la seva època. Això era 

degut, en gran part, al fet que la llengua amb què treballava es 

trobava més normalitzada que en el període noucentista (1906-

1923) (Pujol 2007: 44).  

 

Jordi Coca també explica que les deu obres traduïdes per Jordana 

van ser considerades definitives en aquell moment, però “vista 

l’obra de Sagarra, resulten fidels però feixugues” (Coca 1986: 

XVII).9 Així mateix, Fàbregas creu que les traduccions 

shakespearianes de Jordana són fidels i amb un català correctíssim, 

però donen la impressió de ser una imatge en blanc i negre d’una 

pintura en color: “Aquesta impressió ve accentuada per l’ús de la 

prosa, que no ens permet copsar de manera precisa les acceleracions 

de ritme que Shakespeare infon als seus drames” (1979: 187). Vidal 

Alcover afirma que Jordana era un molt bon coneixedor de l’anglès 

i que les seves traduccions eren perfectes filològicament, però no 

per representar. L’autor compara les traduccions de Jordana amb les 

de Riba: “Jordana i Riba eren homes de lectura, no de teatre, i els 

que alabaven les seves traduccions i s’hi entusiasmaven, és a dir, els 

qui combregaven amb tot el programa cultural noucentista, també 

eren lectors, més que no pas espectadors” (Vidal Alcover 1986: 86-

87). 

																																																													
   9 És clar que aquest comentari és de 1986. Segurament, avui dia, es podria dir el 

mateix de les traduccions de Sagarra, que han estat desbancades per les de 

Salvador Oliva, Miquel Desclot o Joan Sellent, per exemple. 
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Segons Maria Campillo (1993: 5), la tasca traductològica va oferir a 

Jordana un mitjà per combinar la dedicació cultural i la voluntat 

creadora. També destaca el domini que Jordana tenia de les 

llengües: 

 

Coneixia perfectament l’anglès, el francès i el castellà, llegia i 

parlava l’alemany i s’havia interessat, com Riba, per l’esperanto. 

Aquesta curiositat innata per les llengües, el gust per la literatura 

[...] li forniren els instruments necessaris per dedicar-s’hi amb èxit. 

Traduí principalment de l’anglès, la llengua que coneixia millor, i, 

d’entre els anglesos, cal destacar l’atenció que posà en Shakespeare. 

(Campillo 1993: 6) 

 

D’altra banda, Guansé (1966a: 144) remarca la precisió amb què 

treballava Jordana. Per exemple, a l’Ateneu, posava un cronòmetre 

sobre la seva taula de treball per controlar el temps. A part 

d’escriptor, traductor i periodista, era corrector, feina que exercia 

també amb molta pulcritud, com constaten companys seus, alguns 

dels quals deien quan parlaven d’algun llibre: “I l’havia corregit en 

Jordana!” (Guansé 1966a: 144). Juan Arbó (1982: 170) també 

al·ludeix al perfeccionisme de Jordana tot explicant que era un crític 

molt sever i molt sincer, i que, de vegades, li havia criticat molt 

negativament alguns aspectes de la seva obra [l’obra de Juan Arbó], 

encara que també li havia dedicat alguns elogis. Tasis va en la 

mateixa línia tot afirmant: “C. A. Jordana imposava el seu idioma 

perfecte, saborós de modismes populars i xop, si calia, dels 

neologismes més afortunats que havien sorgit en el carrer. Hom 



6. SAGARRA I LES TRADUCCIONS CATALANES PRECEDENTS 
	

545 

l’acusava de glacial ─jo mateix li ho havia retret en articles i 

llibres─ i ell se’n defensava sense gaire calor” (Tasis 1959: 43). 

Ramon Fabregat comentava el 1959: 

 

No sabríem què admirar més en Cèsar August Jordana, si la seva 

constant dedicació de tota una vida al millor coneixement de 

l’idioma —i el seu ensenyament que a tots ens fou alliçonador, per 

bé que potser solament l’hem sabut aprofitar a mitges—, o bé la 

seva inclinació a defugir tot encarcarament acadèmic per a emprar 

un estil personal en què l’ús del mot consagrat i permès és parió del 

mot nou que emmanlleva a altres idiomes (Fabregat 1959: 92) 

 

Pel que fa a la vessant traductològica de Jordana, segons Guansé 

(1966a: 144), alguns escriptors (Guansé no els especifica) deien que 

Sagarra, quan traduïa Shakespeare, sempre tenia al davant les 

traduccions de Jordana. A més, Joan de Sagarra comenta en la 

introducció a la traducció del seu pare de Ricard III que el seu pare 

llegia Shakespeare en anglès, en francès i en català, amb les 

traduccions de Cèsar August Jordana (Sagarra 1969: 7). En aquest 

capítol, comprovarem si això és veritat, i, si ho és, fins a quin punt 

Sagarra buscava suport en el text de Jordana.  

 

Tornant a la traducció de Macbeth, cal tenir en compte que Jordana 

la va fer en prosa, com ja hem comentat. Palau i Fabre (1973: 71) 

explica que la tendència vers els anys trenta és traduir Shakespeare 

en prosa, tal com fa Jordana, i també Astrana Marín. A diferència 

de Cebrià Montoliu al seu pròleg, a “L’art de traduir”, Jordana no 

expressa el per què de la seva tria entre traducció en prosa i 
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traducció en vers, però sí que parla sobre la qüestió de la traducció 

literal i la traducció lliure, i dóna molts exemples del que considera 

bones traduccions i males traduccions.  

 

Hi ha un fet evident: dels tres traductors de Macbeth anteriors a 

Sagarra, n’hi ha dos, Jordana amb “L’art de traduir” i Montoliu amb 

el seu “Proleg”, que ofereixen unes reflexions significatives sobre la 

traducció, la qual cosa demostra que duien a terme la seva tasca 

d’una manera molt conscient, basada en uns principis que havien 

establert prèviament. Tot i això, una de les grans diferències entre 

aquests dos assajos rau en el fet que el de Montoliu està relacionat 

directament amb Macbeth, mentre que el de Jordana no es refereix a 

cap text en concret, sinó que és més general (“L’art de traduir” és de 

1938 i la seva traducció de Macbeth de 1928).  

 

També com Montoliu, per bé que alguns anys més tard, Jordana va 

morir a l’exili i no va tornar mai a Catalunya. Juan Arbó (1982) en 

parla amb gran pena:  

 

Con Jordana había de unirnos una gran amistad; fue uno de los 

amigos que quise más, entre los escritores, y en aquel tiempo. Es 

aquel por cuya muerte ─ocurrió en el destierro─ sentí más pesar; 

por la muerte, lejos de Cataluña y por el drama de su vida, coronado 

con aquel final. Fue, sí, para mí, un día de duelo. […] Jordana no 

vería ya Cataluña. (Juan Arbó 1982: 172) 
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6.2.3.1. Sagarra coincideix amb Jordana 

 

  
Tots els exemples de similitud entre Sagarra i Jordana estan recollits 

a l’annex 6. L’única divergència en què Sagarra coincideix amb 

Jordana és una GENERALITZACIÓ (33), ja que a l’original diu locks, 

i tots dos ho han traduït per cabellera, que és una paraula més 

general que locks. Astrana també ho ha traduït així, però hem 

recollit aquest exemple en aquest apartat perquè no hi ha cap altre 

cas en què Sagarra i Jordana coincideixin amb Astrana, i perquè, tal 

com es demostra en el capítol 5, Sagarra no va tenir influència 

d’Astrana. La traducció de Ruiz és encara més general, perquè no 

només passa dels “flocs” a la “cabellera”, sinó al “cap” sencer 

(“testa”). 
 

33) 

Shakespeare: Thou canst not say I did it─never shake / thy gory locks at 

me. (III.iv.50-51) 

Jordana: No pots pas dir que ho he fet jo; no cal que moguis la cabellera 

ensangonada. (p. 52) 

Sagarra: Tu no pots dir que sigui jo el culpable! / No, no agitis la teva 

cabellera / plena de sang! (p. 335) 

 

TAULA 10. SAGARRA COINCIDEIX AMB JORDANA 

Divergències respecte a l’original 

Generalització 1 

Total de divergències 1 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 13 
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Hugo: Ne secoue pas contre moi tes boucles sanglantes. (p. 53)  

Montoliu: Tu no pots dir que jo ho he fet! No m sacsegis així tos rulls 

sagnants! (p. 53) 

Ruiz: No! jo no ho he fet! Perquè m’acuses brandant la teva testa 

sangnanta!... (p. 74) 

Maeterlinck: Ne secoue pas contre moi tes boucles ensanglantées!... (p. 

983) 

Astrana: ¡No agites contra mí tu ensangrentada cabellera!... (p. 1363) 

 
La categoria de TRIA LÈXICA sempre és una de les més prolífiques. 

No hi ha cap apartat d’aquest capítol, ni dels capítols 4 i 5, en el 

qual no s’hagin inclòs casos d’aquest tipus. Com hem vist, són els 

més freqüents, cosa que és normal si es té en compte que moltes 

vegades existeixen diverses maneres de dir el mateix. Per això 

existeixen els sinònims, i per això, també, és molt difícil que dues 

traduccions siguin completament iguals. Així mateix, hem vist que 

hi ha tries lèxiques que evidencien més que d’altres les possibles 

influències entre textos. A l’exemple 34, Sagarra i Jordana han 

traduït echo per “tornaveu” / “tornaveus”, que és una de les 

possibilitats, encara que tots els altres traductors, anteriors a Sagarra 

s’han decantat per “eco”.  

 
34) 

Shakespeare: I would applaud thee to the very echo / that should applaud 

again. (V.iii.52-53) 

Jordana: T’aplaudiria fins que els tornaveus aplaudissin també. (p. 83) 

Sagarra: Quin picament de mans / faria jo, i el tornaveu, sentint-

ho, / aplaudiria trontollant. (p. 373) 
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Hugo: Je jetterais tes louanges à tous les échos, pour qu’ils les 

répétassent... (p. 87) 

Montoliu: Jo t’aplaudiria fins que l mateix eco tronés d’aplaudiments. (p. 

90) 

Ruiz: Jo llençaria’ls meus elogis a tots els vents... (p. 126) 

Maeterlinck: Je vous applaudirais jusqu’à faire retentir les échos qui 

applaudiraient à leur tour. (p. 1004) 

Astrana: Te aplaudiría hasta que todos los ecos repitieran mis aplausos! (p. 

1383) 

 

L’exemple 35 és una mica diferent del 34: Sagarra i Jordana 

coincideixen en dos punts de la mateixa oració. En primer lloc, 

converteixen un adverbi que podria acabar amb ─ment (alegrement, 

feliçment, etc.), atesa la seva correspondència amb el ─ly anglès 

(happily), en una locució adverbial introduïda per la conjunció amb. 

Això sembla influència dels traductors francesos, ja que Hugo i 

Maeterlinck també tenen una construcció similar: “avec bonheur”, 

però la tria lèxica de happy és la mateixa en Sagarra i Jordana 

(“alegria”). I, en segon lloc, també coincideixen en la tria lèxica de 

success (“èxit”).  

 
35) 

Shakespeare: The King hath happily received, Macbeth, / the news of thy 

success (I.iii.89-90) 

Jordana: Macbeth, el rei ha rebut amb alegria les noves del teu èxit. (p. 

16-17) 

Sagarra: El rei amb alegria ha rebut, Macbeth, / les noves del teu èxit (p. 

291) 
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Hugo: Le roi a reçu avec bonheur, Macbeth, la nouvelle de ton succès (p. 

16) 

Montoliu: Macbeth, el rei ha rebut feliçment les noves del teu triomf (p. 

10) 

Ruiz: El rei està molt satisfet del teu triomf, Macbeth (p. 17) 

Maeterlinck: Le roi a reçu avec bonheur, Macbeth, la nouvelle de ta 

victoire (p. 959) 

Astrana: Macbeth, el rey ha recibido con satisfacción la noticia de tu 

victoria (1341) 

	

6.2.3.2. Sagarra coincideix amb Maeterlinck, Astrana i 

Jordana 

 
TAULA 11. SAGARRA COINCIDEIX AMB 

MAETERLINCK, ASTRANA I JORDANA 

Divergències respecte a l’original 

Registre 1 

Especificació 1 

Modificació 1 

Canvi total de significat 1 

Total de divergències 4 

No-divergència respecte a l’original 

Tria lèxica 2 

 

Gairebé totes les divergències d’aquest apartat, excepte una, ja les 

hem comentades en el capítol 4, però, igual que hem fet en casos 

anteriors, tornarem a donar l’exemple per afegir-hi l’opció de 

Jordana i demostrar que és la mateixa que la de Sagarra, 

Maeterlinck i Astrana. L’exemple 36 és un cas de REGISTRE (es 

correspon amb l’exemple 27 del capítol 4); l’exemple 37 és una 
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MODIFICACIÓ (es correspon amb l’exemple 34 del capítol 4); i 

l’exemple 38 és un CANVI TOTAL DE SIGNIFICAT (es correspon amb 

l’exemple 41 del capítol 4).  

 
36) 

Shakespeare: Call’em: let me see’em. (IV.i.77) 

Maeterlinck: Évoquez-les! que je les voie!... (p. 989) 

Astrana: ¡Evocadlos, que los vea! (p. 115) 

Jordana: Evoqueu-los; deixeu-me’ls veure. (p. 61) 

Sagarra: Evoqueu-los; / deixeu-me’ls veure! (p. 348) 

 

Hugo: Appelez-les ! faites-les-moi voir. (p. 63) 

Montoliu: Crideu-los: feu-mels veure. (p. 64) 

Ruiz: Crideulos! feulos venir, que jo’ls vegi! (p. 88) 

	

37) 

Shakespeare: To win us to our harm, / the instruments of darkness tell us 

truths (p. I.iii.124-125) 

Maeterlinck: L’agent des ténèbres nous dit des vérités; il nous séduit (p. 

960) 

Astrana: Los agentes de las tinieblas nos profetizan verdades y nos 

seducen (p. 1342) 

Jordana: I de vegades, els agents de la fosca ens diuen veritats per millor 

perdre’ns. Ens afalaguen (p. 18)   

Sagarra: L’agent de les tenebres / ens canta veritats. Ens sedueix (p. 293) 

 

Hugo: Pour nous attire à notre perte, les instruments des ténèbres nous 

dissent des vérités (p. 17) 

Montoliu: Pera guanyar-nos a la nostra perdua, els instruments de les 

tenebres ens diuen veritats (p. 11) 

Ruiz: Sovint, els instruments de les tenebres, per desgracia nostra’ns 

diuen la veritat; ens sedueixen (p. 19) 
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38) 

Shakespeare: Wherever, in your sightless substances, / you wait on 

nature’s mischief. (I.v.48-49) 

Maeterlinck: Quel soit le lieu d’où vos invisibles substances président au 

crime de la nature (p. 963) 

Astrana: De allí de donde presidáis bajo invisibles formas la hora de hacer 

mal (1920c: 37) 

De donde presidáis bajo invisibles substancias la hora de hacer mal 

(1929b: 1345) 

Jordana: Onsevulla que en la vostra substància invisible presidiu la maldat 

de la natura! (p. 23)  

Sagarra: D’onsevulla que el vostre ésser no vist / presideix tots els crims 

de la natura! 

 

Hugo: Quel que soit le lieu où, invisibles substances, vous aidez à la 

violation de la nature. (p. 22) 

Montoliu: Oh ministres del crim, onsevulga els vostres sers invisibles a 

l’aguait siguin de malvestats. (p. 17) 

Ruiz: Esperits de mal incorporis, invisibles [Aquest fragment està elidit.]. 

(p. 27) 

 (p. 299) 

 

De totes maneres, hem de comentar més detalladament l’exemple 

37 per explicar per què tant en el cas d’Astrana (annex 3, secció 14, 

exemple 1) com en el de Jordana (annex 6, secció 5, exemple 1) 

l’hem recollit en la categoria de modificació. En el capítol 4, dèiem 

que la traducció de Sagarra, influïda per la de Maeterlinck, no era 

adequada al sentit ni a la unitat de l’obra, ja que “the instruments of 

darkness” es refereix a “les tres bruixes” i, en canviar d’un plural a 

un singular, aquesta relació no es veu tan clarament. Aquest no és el 

cas d’Astrana i Jordana, perquè tots dos conserven el plural, però 
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utilitzen “agents”, per la qual cosa podríem pensar que es tracta 

d’una tria lèxica. Tanmateix, el significat d’instrument i d’agent no 

és ben bé el mateix: l’agent és un “poder o causa activa, allò que té 

el poder de produir un efecte” (DGLC, s. v. agent), i l’instrument és 

“allò de què hom se serveix per a arribar a un resultat” (DGLC, s. v. 

instrument); per això, ho hem de considerar una modificació encara 

que el sentit del fragment no quedi gaire distorsionat.  

 

L’única divergència d’aquest apartat que no hem comentat 

prèviament és una ESPECIFICACIÓ. A l’exemple 39 veiem com 

Sagarra, Maeterlinck, Astrana i Jordana usen un verb més específic 

que l’original, ja que tradueixen to go per “acompanyar”, 

“accompagner” i “acompañar”. Si busquem acompanyar al DCVB, 

trobem “anar en la companyia d’algú” (la cursiva és nostra); o sigui 

que acompanyar és un subtipus (una manera) d’anar. 

 
39) 

Shakespeare: Goes Fleance with you? (III.i.35) 

Maeterlinck: Fléance vous accompagne? (p. 977) 

Astrana: ¿Os acompaña Fléance? (p. 1358) 

Jordana: Us acompanya Fleance? (p. 43) 

Sagarra: ¿És que Fleance us acompanya? (p. 324) 

 

Hugo: Fléance va-t-il avec vous? (p. 43) 

Montoliu: Ve amb vós Fleanci? (p. 41) 

Ruiz: Fleance anirà ab vós? (p. 59) 

 

Respecte a la categoria de TRIA LÈXICA, només hi ha 2 exemples en 

què Sagarra té la mateixa traducció que Jordana, i que Maeterlinck i 
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Astrana. Són casos que mostren una influència menys evident, ja 

que els traductors només coincideixen en un punt de l’oració i ho 

fan mitjançant un dels mots possibles. Per exemple, en el cas 

següent (40), Sagarra, Maeterlinck, Astrana i Jordana han traduït 

miss per “veure”, mentre que els altres autors han optat per 

“trouver” / “trobat” (Ruiz i Hugo) o “mancar” (Montoliu).  

 
40) 

Shakespeare: I laid their daggers ready, / he could not miss’em. (II.ii.12-

13) 

Maeterlinck: J’avais préparé leurs poignards, il ne pouvait pas ne pas les 

voir... (p. 969) 

Astrana: Dejé dispuestos sus puñales; ha tenido que verlos. (p. 1350) 

Jordana: He deixat llur dagues a punt; ell no podia deixar de veure-les. (p. 

31) 

Sagarra: Jo li he deixat els dos punyals a punt / i és impossible que no els 

hagi vist. (p. 310) 

 

Hugo: J’avais disposé leurs poignards : il a dû forcément les trouver... (p. 

30) 

Montoliu: He posat bé les dagues i no podien mancar-li. (p. 27) 

Ruiz: Tal com jo he deixat el punyal, forçosament l’ha d’haver trobat... 

(p. 41) 

 

6.2.4. Conclusions 
L’anàlisi comparativa entre la traducció de Sagarra i la de Montoliu, 

Ruiz i Jordana ens demostra que Sagarra es refiava molt més dels 

textos de Montoliu i de Jordana que no pas del de Ruiz. En el 

quadre següent veiem les similituds que té Sagarra amb aquests 

traductors catalans i amb els altres estudiats a la tesi (excepte 
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Morera i Galícia, perquè no es van trobar similituds ni en l’edició 

castellana ni el l’edició catalana pòstuma). Tanmateix, hem marcat 

en negreta les coincidències que només es donen entre Sagarra i 

algun dels traductors catalans anteriors (sense que altres traductors 

tinguin la mateixa opció), perquè són les que ens interessen.   

 
CEBRIÀ MONTOLIU 

COINCIDÈNCIES ENTRE ELS TRADUCTORS NOMBRE DE CASOS 

Montoliu i Sagarra 21 

Montoliu, Maeterlinck i Sagarra 9 

Hugo, Montoliu, Maeterlinck i Sagarra  7 

Montoliu, Astrana i Sagarra 4 

Montoliu, Maeterlinck, Astrana i Sagarra 6 

Hugo, Montoliu, Maeterlinck, Astrana i Sagarra 5 

 
DIEGO RUIZ 

COINCIDÈNCIES ENTRE ELS TRADUCTORS NOMBRE DE CASOS 

Sagarra i Ruiz 5 

Hugo, Ruiz, Maeterlinck i Sagarra 7 

Hugo, Ruiz, Maeterlinck, Astrana i Sagarra 17 

 
CÈSAR AUGUST JORDANA 

COINCIDÈNCIES ENTRE ELS TRADUCTORS NOMBRE DE CASOS 

Sagarra i Jordana 14 

Maeterlinck, Astrana, Jordana i Sagarra 6 

 

El primer que és evident és que Sagarra té 5 coincidències només 

amb Ruiz: 3 divergències i 2 tries lèxiques. Aquest nombre és 

massa reduït i ens fa pensar que Sagarra no va tenir en compte el 

text de Ruiz. Potser no se’l devia ni mirar. Com a escriptor i 
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traductor, és ben segur que Sagarra sabia quins textos eren més 

fiables que d’altres. Com podrem observar en la segona part 

d’aquest capítol (“Les aportacions de Sagarra respecte a les 

traduccions catalanes precedents”, apartat 6.3), la traducció de Ruiz 

és la més lliure. En els exemples que hem vist fins ara, ja queda 

prou clar que Ruiz suprimeix algunes parts, presenta contrasentits, 

no s’esforça a traslladar cap afecte estilístic ni tan sols en les 

intervencions de les bruixes (a diferència de Montoliu i Jordana), i 

altres característiques que estudiarem detingudament més endavant.   

 

Ara bé: Sagarra i Ruiz tenen 24 coincidències més (vegeu el quadre: 

17 + 7) compartides amb altres traductors. Entre aquests traductors, 

es troben, per descomptat, Maeterlinck i Hugo. Això ens fa suposar 

que Ruiz va tenir alguna influència d’Hugo, directament o 

indirectament. No podia tenir cap influència de Maeterlinck, perquè 

la traducció de Ruiz és anterior a la d’aquest traductor francès: Ruiz 

(1908), Maeterlinck (1910). Com ja hem observat en el capítol 4, 

Sagarra té influència directa de Maeterlinck i indirecta d’Hugo. En 

conclusió: aquestes 24 coincidències entre Sagarra i Ruiz vénen 

donades per la traducció d’Hugo. 

 

El traductor català amb qui Sagarra té més coincidències és 

Montoliu, encara que Sagarra no tenia una opinió d’ell gaire 

positiva:  

 

A la tertúlia de l’Avenç, s’hi deixava anar molt sovint com un 

llangardaix finíssim el meu parent Cebrià de Montoliu. Tenia els 
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ulls d’un cristall verdós i la veu glaçada i aguda com un ganivet. 

Cebrià fou dels homes més freds, més ondulants i de més personal 

distinció que jo he conegut (Sagarra 2012: 490).  

 

Això no obstant, és natural que Sagarra es fixés en la seva 

traducció, ja que aquest traductor va fer una feina d’erudit, i les 

múltiples notes que ofereix ajuden, sens dubte, a la comprensió del 

text original. Montoliu es qüestiona cada paraula i frase del text i 

intenta treure’n l’entrellat. Amb les eines de què disposava a 

principis del segle XX i amb una llengua catalana gens 

normativitzada, Montoliu fa una tasca digna de ser lloada. En la 

segona part d’aquest capítol, ho comprovarem amb més detall. En 

aquesta part que acabem de veure, hi ha 21 exemples en què els dos 

traductors tenen les mateixes opcions que no són compartides per 

cap dels altres traductors estudiats. A més, hi ha 31 casos (9 + 7 + 4 

+ 6 + 5 = 31) en els quals coincideixen entre ells i amb altres autors. 

És molt important tenir en compte els exemples en què Sagarra, 

Montoliu i Maeterlinck presenten una solució idèntica: 27 (9 + 7 + 6 

+ 5 = 27), deixant de banda si aquests tres traductors també 

coincideixen amb d’altres. Per què? En les anàlisis fetes en els 

capítols 4 i 5, no havíem trobat proves suficients per assegurar que 

Sagarra tingués influències de cap altre autor que no fos 

Maeterlinck; Montoliu n’és una excepció. Ara bé, no sabem si 

Sagarra va adoptar aquestes 27 solucions de Maeterlinck o de 

Montoliu, encara que el nombre total de coincidències amb 

Maeterlinck (314 [vegeu el capítol 4]) és molt superior al nombre 

total de coincidències amb Montoliu (21 + 9 + 7 + 4 + 6 + 5 = 54). 
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D’altra banda, hi ha 4 exemples en què Sagarra, Montoliu i Astrana 

coincideixen. Segurament, aquestes 4 similituds vénen donades pel 

text de Montoliu, i no pel d’Astrana (ja que, com hem vist al capítol 

5, Sagarra no va tenir influència d’Astrana), per la qual cosa les 

influències directes de la traducció de Montoliu sobre la de Sagarra 

augmentarien (21 + 4 = 25). 

 

Sobre Montoliu, també cal comentar que hi ha 13 coincidències 

(vegeu el quadre: 7 + 6) en què Sagarra, Maeterlinck i Montoliu 

tenen les mateixes opcions, però Hugo no. Això sobta bastant, 

perquè Sagarra podria haver-se fixat en Maeterlinck o Montoliu, 

però, com és que Montoliu i Maeterlinck tenen les mateixes 

solucions? S’entendria si també coincidissin amb Hugo, però no és 

el cas, i també si la traducció de Maeterlinck fos anterior a la de 

Montoliu, cosa que tampoc no és així. Per tant, l’única teoria 

possible és que potser hi ha un altre traductor en joc; un traductor 

que seria anterior a Montoliu (1907) i que també podria haver servit 

de referència a Maeterlinck. Segurament, es tracta d’un traductor 

francès, com podria ser Jean-François Ducis, la traducció de 

Macbeth del qual es va publicar el 1790, tot i que el 1784 es va 

representar (Gregor i Pujante 2011: 9), o François Guizot (Macbeth 

es troba dins les seves Oeuvres complètes de Shakespeare de 1821), 

entre altres possibilitats (la recerca sobre aquesta qüestió no es durà 

a terme en aquesta tesi i, per tant, quedarà pendent per a futures 

investigacions). A més, Montoliu, en el seu pròleg (p. XVI), comenta 

fragments del pròleg de la traducció de Guizot, per la qual cosa és 
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molt probable que també s’hagués mirat la traducció d’aquest autor 

francès.  

 

Quant a Jordana, sembla que Sagarra també va tenir present la seva 

traducció, almenys en 14 ocasions. En els altres 6 casos, igual que 

passa amb Montoliu, no podem saber si Sagarra es va fixar en la 

traducció de Jordana o en la de Maeterlinck. Jordana és l’autor que 

més hauria d’haver influït en la traducció de Sagarra, ja que és el 

més proper en el temps. Així mateix, com que Jordana era un 

treballador tan constant i perfeccionista (com hem vist a l’apartat 

6.2.3), segur que Sagarra el tenia en compte a l’hora de fer la seva 

traducció. També parlarem més a fons de la traducció de Jordana en 

el tercer apartat d’aquest capítol.  

 

Com hem pogut observar, les traduccions dels traductors estudiats 

en aquesta tesi (Hugo, Montoliu, Ruiz, Maeterlinck, Astrana, 

Jordana i Sagarra) estan relacionades entre si. A les conclusions 

finals oferim un quadre amb les influències directes de cadascun 

d’aquests traductors en la traducció de Sagarra. A més, també 

presentem un quadre amb les relacions que s’estableixen entre les 

diverses traduccions.  

 

6.3. Les aportacions de Sagarra respecte a les 

traduccions catalanes precedents 
En aquest apartat analitzem la traducció de Macbeth que va fer 

Sagarra en relació amb les traduccions catalanes precedents 

d’aquesta obra amb l’objectiu de determinar en què es diferencia la 



6. SAGARRA I LES TRADUCCIONS CATALANES PRECEDENTS 
	
560 

traducció sagarriana de les de Cebrià Montoliu (1907), Diego Ruiz 

(1908) i Cèsar August Jordana (1928), i què aporta la traducció de 

Sagarra respecte de les anteriors.  

 

Tal com hem fet a l’apartat 3.4 (“La comparació de la traducció de 

Sagarra amb el text original anglès”), no fem una comparació vers 

per vers (o línia per línia, en el cas dels fragments en prosa) de les 

quatre traduccions catalanes senceres de Macbeth, sinó que ens 

centrem en els fragments que ja hem triat per a l’apartat esmentat. 

Per conèixer els criteris que hem seguit per fer l’elecció de les 

escenes, vegeu 3.4.1.  

 

Convé destacar que, a diferència dels capítols 3, 4 i 5, i de la resta 

del capítol 6, no utilitzem les categories del model d’anàlisi. Fins 

ara ens hem centrat en la traducció de Sagarra, ja que n’era el punt 

de partida. En aquest apartat, la traducció de Sagarra també té un 

paper principal, atès que és el traductor estudiat a la tesi, però també 

comentem trets de les traduccions de Montoliu, Ruiz i Jordana. Val 

a dir que podríem usar el model d’anàlisi, però, aplicant-lo a 

cadascun dels traductors, l’apartat es faria interminable. També cal 

esmentar que no comencem l’explicació de les escenes amb una 

contextualització (per a una contextualització de cada escena, vegeu 

les diferents escenes comentades a 3.4). 
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6.3.1. El cercle de les bruixes 
 
6.3.1.1. Escena de les bruixes (I.i.1-12) 
 

 
Shakespeare 

FIRST WITCH 

When shall we three meet again? 

In thunder, lightning, or in rain? 

SECOND WITCH 

When the hurly-burly’s done, 

When the battle’s lost and won. 

THIRD WITCH 

That will be ere the set of sun. 

FIRST WITCH 

Where the place?  

SECOND WITCH 

 Upon the heath. 

THIRD WITCH 

There to meet with Macbeth. 

FIRST WITCH 

I come, Graymalkin. 

SECOND WITCH 

Paddock calls. 

THIRD WITCH 

Anon. 

ALL 

Fair is foul, and foul is fair, 

Hover through the fog and the filthy air. 
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Cebrià Montoliu  

(1908b [1907]: 3-4) 

PRIMERA BRUIXA 

Quan ens reveurem entre llamps i 

trons? 

SEGONA BRUIXA 

Quan el garbuix sigui acabat i la 

batalla perduda i guanyada. 

TERCERA BRUIXA 

Això serà ans el sol no s pongui. 

PRIMERA BRUIXA 

Aon? 

SEGONA BRUIXA 

A l’erm. 

TERCERA BRUIXA 

Per trobar-nos amb Macbeth. 

PRIMERA BRUIXA 

Ja vinc, marruixa! 

SEGONA BRUIXA 

Galàpat crida. 

TERCERA BRUIXA 

Ja va! 

TOTES 

Lo brut es nèt, lo nèt es brut. 

Amunt per la boira i aire 

corromput.  
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Diego Ruiz (1908: 7-8) 

PRIMERA BRUIXA 

Quan ens tornarem a reunir totes 

tres; en trons, llamps o pluja? 

SEGONA BRUIXA 

Quan se calmi la cridoria, quan 

s’hagi perdut y guanyat la batalla.  

TERCERA BRUIXA 

Això serà abans de la posta de sol. 

PRIMERA BRUIXA 

Aont? 

SEGONA BRUIXA 

A l’erm. 

TERCERA BRUIXA 

Pera trobar a Macbeth. 

PRIMERA BRUIXA 

Ja vinc, Gata moixa. 

LES TRES BRUIXES 

El Galàpat crida... ─Tot seguit!...─ 

Lo bell es horrorós y lo horrorós es 

bell. Volem a travers de la boira i 

l’aire impur. 

 

 

  
Cèsar August Jordana (1928: 11) 

PRIMERA BRUIXA 

Digueu, germanes; ¿quan ens 

reveurem a la llum dels llampecs? 

SEGONA BRUIXA 

Quan l’embull serà acabat, i la 

batalla vençuda. 
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Josep M. de Sagarra (1959b: 285) 

BRUIXA PRIMERA 

¿Quan serem les tres plegades 

en pluges, llamps i tronades? 

BRUIXA SEGONA 

Al capdavall del brogit, 

Quan la guerra haurà finit.  

BRUIXA TERCERA 

Serà a la posta de sol. 

BRUIXA PRIMERA 

¿On ens veurem?   

BRUIXA SEGONA 

                              A l’ermàs 

i allí Macbeth treurà [sic] el nas. 

TERCERA BRUIXA 

Abans de la posta de sol 

PRIMERA BRUIXA 

Digues: on? 

SEGONA BRUIXA 

A la bruguera.  

TERCERA BRUIXA 

Per trobar-nos amb Macbeth. 

PRIMERA BRUIXA 

Grimalquín, ja vinc, gatet! 

SEGONA BRUIXA 

El gripau em crida. Ara! 

TOTES 

Bell és lleig i lleig és bell; trotem, 

noies, per la boira i per l’aire 

pestilent. 
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BRUIXA TERCERA 

Ja vinc, Gris-fregall. 

LES TRES 

L’arbrat ens crida: Avall, avall! 

El bell és lleig, el lleig és bell; 

’nem voltant entre boira i desgavell! 

 
 

Vegem com han traduït aquesta escena els quatre traductors 

catalans. Pel que fa a la mètrica i la rima, Montoliu, Ruiz i Jordana 

tradueixen aquest fragment en prosa no rimada, excepte l’última 

intervenció, la qual tractarem més avall. En canvi, en la traducció de 

Sagarra els versos són majoritàriament heptasíl·labs i amb rima 

consonant, com a l’original (vegeu-ne més informació a 3.4.3.1). 

Pel que fa a l’apariat final, Montoliu el rima: “Lo brut es nèt, lo nèt 

es brut. / Amunt per la boira i aire corromput”. A més, utilitza dos 

monosíl·labs en català per traduir el quiasme “Fair is foul, and foul 

is fair”, la qual cosa és significativa, ja que a l’original tots els mots 

són monosíl·làbics. La traducció de Ruiz per a aquesta part és igual 

que a la resta de l’escena: prosa no rimada. A part d’això, i a 

diferència de Montoliu, el quiasme queda deslluït: “Lo bell es 

horrorós y lo horrorós es bell”, perquè el primer mot és 

monosil·làbic i el segon trisil·làbic. Pel que fa a Jordana, tradueix 

l’apariat en prosa, però hi empra rima assonant (bell / pestilent) i 

trasllada el quiasme al català amb dos monosíl·labs el segon dels 

quals comença amb la mateixa lletra amb què ha acabat el primer: 

“Bell és lleig i lleig és bell”, de manera que es produeix una 

al·literació. Sagarra tria exactament el mateix parell de mots que 
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Jordana per traduir el quiasme, però, a més, rima els dos versos 

(bell / desgavell).  

 

Tant Jordana com Sagarra utilitzen força al·literacions, encara que 

de vegades no sigui exactament en el mateix lloc que l’original ni es 

faci amb els mateixos sons, cosa que és, tot sigui dit, molt difícil 

d’aconseguir en una traducció. Vegem-ho en fragment següent: 

 
 
Shakespeare 

FIRST WITCH 

When shall we three meet again? 

In thunder, lightning, or in rain? 

SECOND WITCH 

When the hurly-burly’s done, 

When the battle’s lost and won. 

 

  
Jordana 

PRIMERA BRUIXA 

Digueu, germanes; ¿quan ens 

reveurem a la llum dels llampecs? 

SEGONA BRUIXA 

Quan l’embull serà acabat, i la 

batalla vençuda. 

Shakespeare 

SECOND WITCH 

Paddock calls. 

THIRD WITCH 

Anon. 

ALL 

Fair is foul, and foul is fair, 

Hover through the fog and the filthy 

] air. 

 

 Sagarra 

BRUIXA TERCERA 

Ja vinc, Gris-fregall. 

LES TRES 

L’arbrat ens crida: Avall, avall! 

El bell és lleig, el lleig és bell; 

’nem voltant entre boira i  

] desgavell! 

 

 

Quant al nom dels animals que acompanyen les bruixes, també hi ha 

força diferències entre els traductors: 
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Graymalkin (Shakespeare) → marruixa (Montoliu), Gata moixa (Ruiz), gatet 

(Jordana), Gris-fregall (Sagarra) 

Paddock (Shakespeare) → Galàpat (Montoliu), Galàpat (Ruiz), gripau (Jordana), 

arbrat (Sagarra) 

 

En el primer cas, Montoliu, Ruiz i Jordana han optat per traduir el 

gènere al qual pertany Graymalkin. En canvi, Sagarra proposa 

“Gris-fregall”, que recull la idea del color gris de l’original, però no 

sabem si el públic (i el lector) entendrien que es tracta d’un gat. El 

perquè de la tria de Sagarra no és clar, però podria ser que trobés 

aquesta opció més teatral i, fins i tot, més còmica; no és el mateix 

dir gatet que Gris-fregall. El mateix passa amb la traducció del vers 

“there to meet with Macbeth”: “i allí Macbeth treurà [sic] el nas” 

(vegeu l’exemple 1 de l’apartat 3.4.3.1). No sabem la raó per la qual 

Sagarra no fa referència a cap gripau. Una possible explicació és 

que ha triat aquest mot per poder fer l’al·literació de la [ɾ]: “Ja vinc, 

Gris-fregall. / L’arbrat ens crida: Avall, avall!”. 

 

Un altre tret del text sagarrià és que de vegades no diu exactament 

el mateix que l’original. A part de la traducció de Paddock per 

“arbrat”, és l’únic autor que no tradueix ere (= “before”, SW) en el 

vers següent: “That will be ere the set of sun”. Heus ací les opcions 

dels traductors: “Això serà ans el sol s pongui” (Montoliu), “Això 

serà abans de la posta de sol” (Ruiz), “Abans de la posta de sol” 

(Jordana) i “Serà a la posta de sol” (Sagarra). Segurament Sagarra 

sabia el significat d’ere; si no ho tradueix és perquè no li va bé per 

qüestions mètriques (el vers és heptasíl·lab). 
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6.3.1.2. Escena de les bruixes (IV.i.10-38) 
 

 
Shakespeare 

ALL 

Double, double, toil and trouble. 

Fire burn and cauldron bubble. 

SECOND WITCH 

Fillet of a fenny snake 

In the cauldron boil and bake;  

Eye of newt, and toe of frog, 

Wool of bat, and tongue of dog; 

Adder’s fork, and blind-worm’s sting, 

Lizard’s leg, and howlet’s wing: 

For a charm of powerful trouble, 

Like a hell-broth, boil and bubble. 

ALL 

Double, double, toil and trouble. 

Fire burn and cauldron bubble. 

THIRD WITCH  

Scale of dragon, tooth of wolf, 

Witch’s mummy, maw and gulf 

Of the ravined salt-sea shark; 

Root of hemlock, digged i’th’ dark; 

Liver of blaspheming Jew, 

Gall of goat, and slips of yew 

Slivered in the moon’s eclipse; 

Nose of Turk, and Tartar’s lips; 

Finger of birth-strangled babe 

Ditch-delivered by a drab: 

Make the gruel thick and slab; 

Add thereto a tiger’s chawdron, 

   For th’ingredience of our cauldron. 
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ALL 

Double, double, toil and trouble. 

Fire burn and cauldron bubble. 

SECOND WITCH 

Cool it with a baboon’s blood, 

Then the charm is firm and good.  
 

 

  
Cebrià Montoliu  

(1908b [1907]: 62-63) 

TOTES 

Afany i neguit redobla; 

cremi l foc, borbolli l’olla. 

SEGONA BRUIXA 

Filet de serp d’estany 

bull i cou en la caldera; 

pèl de rat penat, dit de rana, 

llengua de ca i ull de salamandra, 

dart de cecilia i forca d’escorçó, 

peu de lluert i ala de mussol, 

pera un encís de malicia capdal 

bulli i borbolli com brou infernal. 

TOTES 

Afany i neguit redobla; 

cremi l foc, borbolli l’olla. 

TERCERA BRUIXA 

Escata de drac, dent de llop, 

momia de bruixa, ventre i pap 

de fart tauró del mal salat, 

rel de cicuta cavada en la nit, 

fetge de jueu emblasfemit, 

fel de boc, rama de teix 
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tallada en eclipsi de lluna, 

morros de tartre, nas de turc, 

dit d’escanyada criatura 

naixent d’una puta en un fos, 

feu el brou gras i viscós. 

D’un tigre afegim la gran budellada 

com ingredient de nostra calderada.  

TOTES 

Afany i neguit redobla; 

cremi l foc, borbolli l’olla. 

SEGONA BRUIXA 

Refredem-ho amb sang de simiot 

i l’encís serà bo i fort.  

 

  
Diego Ruiz (1908: 85-86) 

TOTES TRES 

Aumenteu, aumenteu penes y 

trastorns! Foc, abrusa; caldera, ronca! 

SEGONA BRUIXA 

Pell de serp d’aigua-moll a la caldera 

també! Bull! bull! Ull de sargantana, 

cap de granota, borriçol de rat-penat, 

llengua de goç, dard d’escorpí, tot, tot 

a la caldera, y ronca que ronca! 

Bulliu, espurnegeu com apat infernal! 

TOTES TRES 

Aumenteu, aumenteu penes y 

trastorns! Foc, abrusa; caldera, ronca! 

TERCERA BRUIXA 

Agalla de drac, dent de llop, momia 

de bruixa, gola de tiburó, arrel de 
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cicuta arrencada entre tenebres, fetge 

de jueu, fels de boc, nas de turc, llavi 

de tartre, dit de mico, fulles d’abet 

arrencades en clar de lluna: tot a dins 

y feu un brou viscós, espès, malefic, 

y ronca que ronca. Bulliu, espurnegeu 

com apat infernal! 

TOTES TRES 

Aumenteu, aumenteu penes y 

trastorns! Foc, abrusa; caldera, ronca! 

SECONA BRUIXA 

Y ara arruixem tot això ab sang de 

simiot, que li darà un gust exquisit. 

 

  
Cèsar August Jordana  

(1928: 59-60) 

TOTES 

Doble, doble treball i tribull; crema, 

foc, i caldera, bull. 

SEGONA BRUIXA 

Pell d’una serp d’aiguamoll, cou-te i 

bull dins la caldera. Dit de granota i 

ull de sargantana, llengües de gos i 

d’escorçó, amb el bigoti d’una rata 

pinyada i una poteta de llangardaix, i 

amb l’ala trista d’un mussol—feu un 

encís de tribull poderós, aneu bullint  

en el brou infernal. 

TOTES 

Doble, doble treball i tribull; crema, 

foc, i caldera, bull. 
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TERCERA BRUIXA 

Escata de drac i ullal de llop; mòmia 

de bruixa; pedrer de tauró; rel de 

cicuta arrencada de nits; fetge de jueu 

flastomador; fusta de tell estellada 

mentre la lluna s’amaga; llavis de 

tàrtar i nas de turc; dit d’un infant 

escanyat quan va néixer —feu aquest 

brou ben espès de seguida. Per 

completar la calderada, hi afegirem 

entràmenes de tigre. 

TOTES 

Doble, doble treball i tribull; crema, 

foc, i caldera, bull. 

SEGONA BRUIXA 

Refredem-ho amb sang simiesca i 

tindrem un encís de primera. 

 

  
Josep M. de Sagarra  

(1959b: 345-346) 

LES TRES  

Au, treballa, canta i vola; 

canta, foc, i bull, cassola! 

BRUIXA SEGONA 

Pell tendra de serp de riu, 

bull dins l’infernal lleixiu.  

Ull de llangardaix verdós, 

granota, llengua de gos, 

ala de rata pinyada, 

llengua d’escurçó esqueixada, 

fibló de serp sense ulls, 
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a dins el brou dóna bulls 

amb una ala de mussol; 

vés bullint dintre el perol, 

per fer la sopa infernal; 

vés bullint, olla fatal! 

LES TRES  

Au, treballa, canta i vola; 

canta, foc, i bull, cassola! 

BRUIXA TERCERA 

Dent de llop i pell de cuixa 

de dragó; mòmia de bruixa, 

gola de tauró voraç, 

cicuta collida al ras, 

fetge de jueu blasfem, 

fel de boc, teix que trenquem 

durant l’eclipsi de lluna; 

nas de turc i boca bruna 

de tàrtar; dit d’un petit 

escanyat en ser parit, 

amb la fossa per tot bres: 

fem-ne un brou greixós i espès, 

i d’un tigre la ventresca 

dintre el brou que tot ho envesca! 

LES TRES  

Au, treballa, canta i vola; 

canta, foc, i bull, cassola! 

BRUIXA SEGONA 

Refredem-ho amb sang de simi 

i l’embruix que no s’aprimi. 
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Com ja comentàvem a 3.1 en parlar de la llengua de Macbeth, les 

repeticions (de paraules, sons i imatges) són presents a tota l’obra, 

però és a les escenes de les bruixes on això és més obvi. Els dos 

primers versos d’aquest fragment són un exemple il·lustratiu del 

que acabem d’afirmar. Aquí la repetició es dóna mitjançant el ritme, 

la rima i l’al·literació: “Double, double, toil and trouble, / fire burn 

and cauldron bubble”. A part de la repetició de la paraula double, hi 

ha un ritme molt marcat, format per quatre troqueus (/x) per vers: /x 

/x /x /x. A més, hi ha rima consonant entre trouble i bubble i 

nombroses al·literacions. Respecte a la traducció de Ruiz 

(“Aumenteu, aumenteu penes y trastorns! Foc, abrusa; caldera, 

ronca!”), hi manquen els tres elements esmentats: és una prosa no 

ritmada ni rimada totalment oposada a l’original. En canvi, encara 

que la traducció de Montoliu també és en prosa, les escenes de les 

bruixes constitueixen una excepció a la regla, ja que el traductor 

intenta reproduir alguns efectes estilístics. Per a aquest fragment 

proposa: “Afany i neguit redobla; / cremi l foc, borbolli l’olla”. Els 

dos versos són heptasíl·labs, amb una rima assonant (–obla / –olla) i 

algunes al·literacions ([f], [β] i [ʎ]). En la traducció de Jordana 

(“Doble, doble, treball i tribull; crema, foc, i caldera bull”), no 

trobem un ritme tan marcat com a l’original, però sí que hi ha rima 

consonant (–bull) i al·literacions ([d], [ β], [ɾ], [l], [ʎ] i [k]).  

 

Vegem ara la traducció de Sagarra: “Au, treballa, canta i 

vola; / canta, foc, i bull, cassola!”, en què els versos són 

heptasíl·labs i segueixen l’estructura trocaica de l’original (/x /x /x 

/x), a més de tenir rima consonant (–ola). Tot i així, Sagarra no 
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ofereix un ventall tan ample d’al·literacions ([ʎ], [t] i [k]) com 

Jordana, encara que la repetició també es dóna pel fet d’usar la 

paraula canta en els dos versos. Si comparem la traducció que 

Jordana i Sagarra fan d’aquests dos versos, la de Jordana pot 

semblar, a primera vista, formalment més ajustada a l’original que 

la de Sagarra, però el resultat no és el mateix si comparem els dos 

fragments sencers, com explicàvem a l’apartat 3.2.2. Dídac Pujol 

(2012a: 103) afirma: “It would seem, then, that Jordana’s version is 

[phonically] superior to Sagarra’s. But a glance at the rest of the 

passage proves the contrary: [formally speaking,] Sagarra is very 

superior to Jordana”. Si donem un cop d’ull a tot el fragment, 

observem que l’únic traductor català que utilitza un fort ritme 

marcat és Sagarra. Montoliu tradueix aquest fragment en vers, però 

els versos no tenen el mateix nombre de síl·labes (trobem versos de 

6 a 10 síl·labes) i la rima és assonant (excepte en els dos últims 

versos), que sol ser menys perceptible que la rima assonant. Les 

traduccions de Ruiz i Jordana són en prosa. Respecte a la mètrica a 

les escenes de les bruixes, Clark i Mason argumenten:  

 

Their typical metrical form is the heavily stressed trochaic 

tetrameter. The normative metrical form of the play’s verse is 

unrhymed iambic pentameter, so this deviant form draws attention 

to itself; it is a deliberate device, creating an effect of otherness, its 

strange musicality recalling primitive forms such as nursery rhymes 

and doggerel verse. (Clark i Mason 2015: 47) 

 

A part de la rima consonant i el ritme regular, Sagarra també empra 

al·literacions al llarg de tot el fragment, com ara: “Pell tendra de 
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serp de riu, / bull dins l’infernal lleixiu. / Ull de llangardaix verdós” 

([ʎ] i [ʃ]) o “fibló de serp sense ulls, / a dins el brou dóna bulls” 

([bb], [β] i [β]). Cal destacar, però, que no és l’únic, ja que Montoliu 

i Jordana també usen algunes al·literacions. Per a la traducció de 

“For a charm of powerful trouble / like a hell-broth, boil and 

bubble”, proposen: “pera un encís de malicia capdal / bulli i 

borbolli com brou infernal” (Montoliu) i “feu un encís de tribull 

poderós, aneu bullint en el brou infernal” (Jordana).  

 

A l’apartat 3.2.2 dèiem que una de les crítiques que s’han fet a les 

traduccions de Shakespeare de Sagarra és que tenen un grau de 

fidelitat baix pel que fa al contingut (Carbonell 1981: 1261 i Oliva 

sense data: 3, nota 4). Fixem-nos en aquests versos del fragment 

analitzat:  

 
Shakespeare Sagarra 

in the cauldron boil and bake (IV.i.13) bull dins l’infernal lleixiu  

nose of Turk, and Tartar’s lips (IV.i.29) nas de turc i boca bruna 

 

És evident que la traducció no és literal i que hi ha paraules del text 

anglès que no estan traslladades al català. Tanmateix, com 

explicàvem abans, el que transmet millor la particular manera de 

parlar de les bruixes en aquesta escena és la repetició mitjançant la 

qual es crea la música encisadora. Sobre el paper que tenen els sons 

a Macbeth, McDonald (2006) afirma: 

 

Many passages illustrate exactly the phenomenon described by 

Stephen Booth, that the audience often understands what a passage 
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says without understanding precisely how that understanding comes 

about […] A major result of such extreme verbal compression is to 

magnify the relations between similar words and sounds, making 

their identities more audible and more potentially, or at least 

apparently, significant […] Such echoing is aurally satisfying and 

intellectually tantalizing: it seems to give “the word of promise to 

our ear”. (McDonald 2006: 44-45) 

 

A l’exemple a què al·ludíem, en els dos casos Sagarra tria una 

paraula que rimi amb la del vers anterior: riu / lleixiu; lluna / bruna, 

i construeix dos versos heptasíl·labs. A part, també té en compte les 

al·literacions (quan hem donat l’exemple, hem marcat en negreta les 

lletres que formen l’al·literació). Observem les opcions dels altres 

traductors catalans per al primer vers: “bull i cou en la caldera” 

(Montoliu), “a la caldera també” (Ruiz) i “cou-te i bull dins la 

caldera” (Jordana), propostes més literals, sobretot les de Montoliu i 

Jordana, però no per això més efectives. Sovint en els textos 

shakespearians la forma és igual o més important que el contingut 

mateix. Pujol (2009) ho il·lustra precisament amb un d’aquests 

versos en la traducció de Macbeth de Miquel Desclot, en la qual el 

traductor ha traduït “nose of Turk, and Tartar’s lips” per “peu de 

turc i piu d’egipci”. Aquí segur que ningú dubta que Desclot sap 

prou bé què volen dir en anglès nose i lips. Pujol afirma: 

 

Pero, ¿realmente importa, en el argumento de la obra, que uno de 

los ingredientes del brevaje que preparan las brujas sea una nariz o 

un pie? [...] Desclot, como Shakespeare, trabaja con sonidos mucho 

más que con significados; el sonido determina el significado, y no 
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al revés. Ello implica emplear a fondo no sólo los monosílabos y las 

aliteraciones, sino otra serie de recursos formales que ayudan a 

crear repetición: el ritmo y la rima. (Pujol 2009: 177) 

 

6.3.2. El cercle de Macbeth 
 
6.3.2.1. Monòleg de Macbeth (I.vii.1-28)  
 

  
Shakespeare 

MACBETH 

If it were done when ’tis done, then ’twere well  

It were done quickly; if the assassination  

Could trammel up the consequence and catch  

With his surcease, success, that but this blow  

Might be the be-all and the end-all—here,  

But here, upon this bank and shoal of time,  

We’d jump the life to come. But in these cases  

We still have judgement here, that we but teach  

Bloody instructions, which being taught, return  

To plague th’inventor. This even-handed justice 

Commends th’ingredience of our poisoned chalice  

To our own lips. He’s here in double trust:  

First, as I am his kinsman and his subject,  

Strong both against the deed; then, as his host  

Who should against his murderer shut the door,  

Not bear the knife myself. Besides, this Duncan  

Hath borne his faculties so meek, hath been  

So clear in his great office, that his virtues  

Will plead like angels, trumpet-tongued against  

The deep damnation of his taking-off;  

And pity, like a naked new-born babe,  
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Striding the blast, or Heaven’s cherubim, horsed  

Upon the sightless couriers of the air,  

Shall blow the horrid deed in every eye 

That tears shall drown the wind. I have no spur  

To prick the sides of my intent, but only  

Vaulting ambition, which o’erleaps itself  

And falls on th’other— 
  

  
Cebrià Montoliu (1908b [1907]: 20-21) 

MACBETH 

Si un cop fet ja estigués fet, llavors molt bé que 

s fes depressa. Si l’assassinat pogués acabar 

amb les conseqüencies i haure succés amb llur 

acabament; si aquest cop fos tot i la fi de tot 

aquí, no més aquí, en aquest banc i escull del 

temps, prou riscaria l salt de la vida futura. Més 

en tal cas també aquí som judicats, puix no més 

ensenyem lliçons de sang, que, un cop apreses, 

se giren contra llur mestre; i la nivelladora 

justicia comana als nostres llavis el mateix filtre 

del nostre càlzer emmetzinat. Ell es aquí en 

doble confiança: primer, per ser jo l seu parent i  

el seu sotmès, dues fortes raons contra l’acte; 

després, per ser el seu hoste, que deuria al seu 

assassí tancar la porta, i no pendre l punyal jo 

mateix. A més, aquest Duncà ha usat tant 

dolçament el seu poder, ha estat tant pur en son 

alt carrec, que ses virtuts, com angels amb 

trompetes, clamaran la damnació d’aquesta 

mort; i la pietat, com un infant nu, nou-nat 

cavalcant l’huracà o querubins del cel montats 
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en invisibles corcers d’aire, bufarà l’horrid fet 

en tots els ulls, talment que l vent serà negat de 

llagrimes. No tinc pas esperó per picar els flancs 

del meu intent, sinó sols l’ambició que, al saltar 

en sella, pren massa embranzida i cau a l’altra 

banda.  

 

  
Diego Ruiz (1908: 33-34) 

MACBETH 

Si tot consistís en ferho aviat estaria resolt. Si el 

crim no portés cap conseqüencia, y l’èxit del cop 

fos segur, me llençaria resoltament desde l’escull 

del dubte al mar d’una existencia nova. Emperò 

aitals actes mai resten en l’impunitat. Com fer 

callar a la raó que continuament ens fa presentes 

ses terribles maximes, maximes que una volta 

apreses retornen contra’l mateix preceptor? 

L’implacable mà de la justicia ofereix a nostres 

llavis el calzer enverinat per nosaltres mateixos. 

Aquí hi ha dos inconvenients; en primer lloc que 

sóc parent i subdit del rei Duncan; y després que  

li dono hostatge en el meu castell. No tant sols no 

haig d’empunyar el ferro regicida, sinó que tinc 

de defensarlo contra tots els qui el menacen. Per 

altra part, Duncan es un rei tant bo, tant justicier, 

que ses virtuts, angels de la seva guarda, arreu 

pregonarien el crim; y la pietat, com un infant tot 

nu cavalcant en l’huracà, com un celestial 

querubí montant els invisibles corcers de l’aire, 

presentaria l’horrible acció davant de tots els ulls 

fins a ferne vessar un diluvi de llagrimes, talment 
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que’l vent s’hi negaria... Però l’enveja esperona 

energicament a la meva voluntat, una enveja 

impetuosa y que no obstant sovint se deixa 

abatre. 

 

  
Cèsar August Jordana (1928: 25-26) 

MACBETH 

Si hom ho ha de fer, cal que ho faci de pressa. Si 

el crim pogués impedir el càstig i assolir l’èxit 

amb la mort d’ell; si el cop fos el tot ací baix, sols 

en aquesta platja i escull del temps, arriscaríem la 

vida que vindrà. Però en aquests casos hom jutja 

ací també; i si donem ordres de sang, poden 

tornar contra el que les ha dades. La justícia ens 

torna als llavis el calze que hem emmetzinat. Ell 

és ací refiat doblement: sóc parent seu i súbdit, i 

ambdues condicions van contra el fet; després, és 

hoste meu, i em caldria no sols no manejar el 

coltell, sinó barrar la porta contra el seu assassí. I 

a més d’això, aquest Duncan ha emprat tan 

dolçament el seu poder i amb tant de seny la seva 

reialesa, que les seves virtuts pledejaran com 

àngels amb veu trompetejant contra el damnatge 

de la seva mort. I la pietat, com un nounat tot nu 

portat damunt la ràfega del so, o un querubí del 

cel muntant damunt els correus invisibles de 

l’aire, bufarà a cada ull la feta horrible, fins que 

les llàgrimes ofegaran el vent. Jo no tinc esperó 

per punxar els flancs del meu intent; solament 

l’ambició que salta massa i cau a l’altra banda. 
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Josep M. de Sagarra (1959b: 302-303) 

MACBETH 

Si fos fet, quan ja és fet, fóra millor 

fer-ho de pressa. Si l’assassinat 

pogués caçar totes les conseqüències, 

i consumat pogués atrapar l’èxit; 

si el cop fos tot i si ho acabés tot, 

damunt el banc de sorra temporal, 

passaríem per sobre l’altra vida. 

Però en tals casos se’ns judica aquí; 

i si ensenyem amb lletra sanguinària, 

la lletra, de retop, va contra el mestre. 

L’equitativa mà de la justícia 

presenta les barreges d’aquell calze 

que havem emmetzinat, als nostres llavis. 

Ell aquí té una doble garantia: 

jo sóc el seu parent i li sóc súbdit; 

dues raons potents contra aquest crim. 

Després sóc el seu hoste i em caldria 

barrar el pas a qui vulgui assassinar-lo, 

i no dur jo mateix el ganivet. 

I, altrament, aquest Duncan fou tan dolç 

de facultats, i d’esperit tan pur 

en el gran càrrec, que les virtuts seves 

com trompetes angèliques, durien  

damnació damunt d’aquesta mort. 

La pietat com nadaló tot nu, 

muntant el torb, o com un querubí 

del Cel que va a cavall dels invisibles 

corsers de l’aire, bufaria l’hòrrid 
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A l’apartat 3.1 explicàvem que un tret rellevant de tota l’obra és la 

repetició de la paraula do i els seus derivats (deed, done, undone), 

igual que la seva inclusió en alguns antropònims (Duncan i 

Dunsinane) (McDonald 2006: 49). Per exemple, Lady Macbeth 

saluda el rei Duncan quan arriba al seu castell amb els versos “All 

our service, / in every point twice done and the done double” 

(I.vi.15-16). Més tard, quan Macbeth ja ha comès els assassinats, 

ella li diu: “What’s done is done” (III.ii.12-13). I finalment, en 

l’escena del somnambulisme, Lady Macbeth adverteix Macbeth (se 

l’imagina, perquè ell no hi és): “what’s done cannot be undone” 

(V.i.64) (McDonald 2001: 159). El fragment que analitzem és un 

clar exemple de la repetició a què ens referim. Per a Kranz (2003), 

aquest monòleg mostra la reverberació del llenguatge de les bruixes 

en una ment humana: 

 

But the most striking example of the witches’s tune in the human 

mind is Macbeth’s famous soliloquy at Inverness [...] After merely 

minor repetitions in the intervening scene (1.6), the patterns in this 

speech […] seem crafted to bring the supernatural powers to mind. 

The first line and a half present an array of triples: three phrases 

beginning “it were” and three ending with “done” (perhaps echoing 

assassinat endins de cada ull, 

i el vent es negaria amb tantes llàgrimes! 

I no tinc esperó que m’agulloni 

els flancs dels meu intent, fora d’aquesta 

cabriolera ambició, que salta 

sobre ella mateixa, anant a caure 

al damunt d’un destí que no em pertoca. 
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the first witch’s “I’ll do, I’ll do, I’ll do” at 1.3.10). (Kranz 2003: 

358) 

 

Sovint a l’obra Macbeth i Lady Macbeth fan servir la paraula do (o 

derivats) per referir-se a actes que no volen anomenar. En aquesta 

escena en trobem dos exemples: “strong both against the deed” 

(I.vii.14) i “shall blow the horrid deed in every eye” (I.vii.24). En 

aquest cas, només Montoliu i Jordana respecten aquests 

eufemismes; per contra, Ruiz suprimeix el primer deed i especifica 

el significat del segon, i Sagarra també precisa en els dos casos a 

què es refereix Macbeth: 

 
 
Montoliu 

dues fortes raons contra l’acte 

bufarà l’hòrrid fet en tots els ulls 

 

 
Ruiz 

(Supressió) 

pregonaran el crim 

 

Jordana 

ambdues condicions van contra el fet 

bufarà a cada ull la feta horrible 

Sagarra 

dues raons potents contra aquest crim 

bufaria / l’hòrrid assassinat endins de 

cada ull 

 
 

Centrem-nos ara en el primer vers i la primera meitat del segon per 

veure si els traductors han tingut en compte algunes de les 

repeticions. A l’original, Shakespeare empra el mot done tres 

vegades: “If it were done when ’tis done, then ’twere well / it were 

done quickly”. Ruiz i Jordana no paren gaire atenció a aquesta 

repetició: “Si tot consistís en ferho aviat estaria resolt” (Ruiz) i “Si 

hom ho ha de fer, cal que ho faci de pressa” (Jordana). En canvi, 
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Montoliu i Sagarra utilitzen la paraula tres vegades, exactament 

igual que el text original, i comencen amb les repeticions i el so 

sibilant que, en el text anglès, apareix una mica després (més 

endavant comentem la traducció dels sons sibilants del text 

original): “Si un cop fet ja estigués fet, llavors molt bé que s fes 

depressa” (Montoliu); “Si fos fet, quan ja és fet, fóra millor fer-ho 

de pressa” (Sagarra). Si ens fixem en el vers que ve una mica 

després, “that but this blow / might be the be-all and the end-all” 

(I.vii.4-5), observem que els dos únics traductors que decideixen 

traslladar la repetició de l’original són Montoliu i Sagarra: “si 

aquest cop fos tot i la fi de tot aquí” (Montoliu), [supressió] (Ruiz), 

“si el cop fos el tot ací baix” (Jordana), “si el cop fos tot i ho acabés 

tot” (Sagarra). 

 

En parlar d’aquesta escena, Mangan (1991: 193) afirma: 

“Macbeth’s words take on multiple meanings, and the sound of one 

word generates another (‘surcease’ —  ‘success’)”. Com a resultat, 

la primera part del monòleg es caracteritza per un so sibilant, cosa 

que provoca la impressió que Macbeth xiuxiueja aquestes paraules 

com si és trobés en un corrent que no pot aturar. Una de les 

expressions shakespearianes més memorables (surcease, success) es 

troba precisament en aquest fragment. Com que és impossible de 

traduir al català respectant tant la forma com el significat, el que fa 

Sagarra és afegir a aquest fragment més sons sibilants que a 

l’original. Entenem so sibilant segons el Diccionari de fonètica de 

Joan Julià i Muné (2003: 186): “articulació fricativa o africada, 

generalment alveolar o palatoalveolar, amb fricció xiulant d’alta 
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freqüència. Les sibilants catalanes: [s], [z], [ʃ], [Ʒ], [ʦ], [ʣ], [ʧ] i 

[ʤ]”. Vegem quantes sibilants hi ha a l’original i què han fet els 

traductors catalans:  

 
 
Shakespeare 

If the assassination  

Could trammel up the consequence, and catch,  

With his surcease, success, that but this blow  

Might be the be-all and the end-all  

(Nombre total de sons sibilants: 10-11) 

 

Nota: si pronunciem l’última síl·laba 

de surcease i la primera de success 

juntes, hi ha 10 sons sibilants; si 

pronunciem les dues síl·labes per 

separat (hi ha una coma entremig), n’hi 

ha 11. 

 

 
Montoliu 

Si l’assassinat pogués acabar amb  

les conseqüencies i haure succés 

amb llur acabament; si aque(s)t cop 

fos tot i la fi de tot aquí  

(Nombre total de sons sibilants: 12) 

 

Nota: hem comptat els sons tal com 

sonen en català estàndard d’avui 

dia. Per exemple, no sabem si el 

1907 Montoliu pronunciava la “s” 

d’aquest. 

  
Ruiz 

Si el crim no portés cap  

conseqüencia, y l’èxit del cop fos 

segur  

(Nombre total de sons sibilants: 7) 
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Jordana 

Si el crim pogués impedir el càstig i 

assolir l’èxit amb la mort d’ell; si el 

cop fos el tot ací baix  

(Nombre total de sons sibilants: 9) 

 

 Sagarra  

Si l’assassinat 

pogués caçar totes les  

] conseqüències, 

i consumat pogués atrapar l’èxit; 

si el cop fos tot i si ho acabés tot  

(Nombre total de sons sibilants: 17) 

 
 

Com podem observar, els textos que tenen més sons sibilants són 

l’original anglès (10-11), la traducció de Montoliu (12) i la de 

Sagarra (17); per contra, la traducció amb menys sons sibilants és la 

de Ruiz (7). A més, quant al ritme, l’únic traductor que conserva el 

decasíl·lab de l’original és Sagarra; els altres tres (Montoliu, Ruiz i 

Jordana) tradueixen el monòleg en prosa.  

 

Cal subratllar que la traducció de Diego Ruiz és la que més 

s’allunya del sentit de l’original. Vegem-ne un parell d’exemples: 

“that we but teach / bloody instructions, which being taught, 

return / to plague th’inventor” (I.vii.8-10) → “com fer callar a la 

raó que continuament ens fa presentes ses terribles maximes, 

maximes que una volta apreses retornen contra’l mateix 

preceptor?”; i “I have no spur / to prick the sides of my intent, but 

only / vaulting ambition, which o’erleaps itself / and falls on th’ 

other—” (I.vii.25-28) → “Però l’enveja esperona energicament a la 

meva voluntat, una enveja impetuosa y que no obstant sovint se 

deixa abatre”. 
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D’altra banda, si ens fixem en les traduccions catalanes del vers 

“that his virtues / will plead like angles, trumpet-tongued against / 

the deep damnation of his taking-off” (I.vii.17-18), la de Jordana 

sobta per l’ús dels verbs pledejar i trompetejar, i perquè no tradueix 

damnation per “damnació”, sinó per “damnatge”, que a més no té el 

mateix sentit que “damnació” (damnatge: “dany, perjui”; damnació: 

“condemnació a les penes eternes” [DCVB]). L’ús d’aquests mots 

fa que la seva traducció soni més literària. 

 

 

6.3.2.2. Escena de Macbeth i Banquo (III.i.14-39) 
 

 
Jordana 

Que les seves virtuts pledejaran 

com àngels amb veu trompetejant 

contra el damnatge de la seva 

mort 

 

Montoliu 

Que ses virtuts, com angels amb 

trompetes, clamaran la damnació 

d’aquesta mort 

 

  
Sagarra 

Que les virtuts seves / com trompetes 

angèliques, durien / damnació damunt 

d’aquesta mort 

 

 

Ruiz 

Que ses virtuts, angels de la seva 

guarda, arreu pregonarien el crim 

  
Shakespeare 

MACBETH 

Tonight we hold a solemn supper, sir, 

And I’ll request your presence.  

BANQUO  
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                                               Let your highness 

Command upon me, to the which my duties 

Are with a most indissoluble tie. 

Forever knit. 

MACBETH 

Ride you this afternoon?   

BANQUO 

                                      Ay, my good lord. 

MACBETH 

We should have else desired your good advice, 

Which still hath been both grave, and prosperous, 

In this day’s Council—but we’ll take tomorrow.  

Is’t far you ride? 

BANQUO  

As far, my lord, as will fill up the time 

’Twixt this and supper. Go not my horse the better, 

I must become a borrower of the night 

For a dark hour or twain.                                 

 
MACBETH 

                                       Fail not our feast. 

BANQUO 

My lord, I will not. 

MACBETH 

We hear our bloody cousins are bestowed 

In England and in Ireland, not confessing 

Their cruel parricide, filling their hearers  

With strange invention. But of that tomorrow, 

When therewithal we shall have cause of state 

Craving us jointly. Hie you to horse; adieu, 

Till you return at night. Goes Fleance with you? 

BANQUO  

Ay, my good lord: our time does call upon’s. 
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MACBETH 

I wish your horses swift, and sure of foot— 

And so I do commend you to their backs. 

Farewell. 
 

  
Cebrià Montoliu (1908b [1907]: 17) 

MACBETH 

Anit, senyor, tenim un sopar solemne, i jo prego la 

vostra presencia. 

BANQUO 

Que vostra altesa m mani, a la qual amb lligam 

indisoluble ls meus deures per sempre són juntats. 

MACBETH 

Cavalqueu aquesta tarda? 

BANQUO 

Sí, mon bon senyor. 

MACBETH 

Altrament, hauriem desitjat oir el vostre bon parer, 

que sempre ha estat grave i sortós, en el concell 

d’avui; més ja l prendrem demà. Aneu gaire lluny? 

BANQUO 

Tant lluny, senyor, com calgui pera omplir el temps 

fins al sopar; si l meu cavall no va mellor, hauré de 

manllevar a la nit una o dues negres hores. 

MACBETH 

No falteu a la nostra festa. 

BANQUO 

Missenyor, no faltaré. 

MACBETH 

Oim que ls nostres nebots sanguinaris són establerts 

a Inglaterra i a Irlanda, no confessant llur cruel 
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parricidi i omplint llurs oïdors d’extranyes 

invencions. Més ja n parlarem demà, quan tindrem a 

l’ensems causa d’estat que a tots plegats ens clama. 

Cuiteu, a cavall! Adéu, fins al vespre! Ve amb vós 

Fleanci? 

BANQUO  

Sí, mon bon senyor. El nostre temps ens crida. 

MACBETH 

Us desitjo ls cavalls rapids i ferms de peu; i així us 

comano a llurs esquenes. Adeussiau!  

 

  
Diego Ruiz (1908: 25-26) 

MACBETH 

Aquest vespre donem un solemne sopar, y us prego 

la vostra assistencia. 

BANQUO 

A les ordes de Vostra Majestat! La meva obediencia 

està sempre lligada a vós, per llaços indisolubles. 

MACBETH 

Sortireu a cavall aquesta tarde? 

BANQUO 

Sí, monsenyor. 

MACBETH 

Tenia interès en demanarvos la vostra opinió, que es 

sempre molt encertada, en el Consell d’avui; però 

conferenciarem demà. Aneu lluny? 

BANQUO 

Bastant lluny, senyor; cabalgaré fins a l’hora de 

sopar. Si el meu cavall no marxa com cal, hauré de 

disposar de les primeres hores de la nit. 

MACBETH 
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No deixeu de venir a la nostra festa. 

BANQUO 

Senyor, no hi mancaré. 

MACBETH 

Sabem que’ls nostres revoltosos parents, s’han 

refugiat l’un a l’Anglaterra, l’altre a l’Irlanda. Per no 

haver de confessar el llur crudel parricidi, divulguen 

contra mi imaginaries y terribles acusacions. Demà 

en parlarem de tot aixó, així com dels negocis de 

l’Estat que reclamen igualment la nostra atenció. 

Ara, a cavall, y adéussiau, fins al vostre retorn, fins 

aquest vespre! Fleanci anirà ab vós? 

BANQUO  

Sí, monsenyor. 

MACBETH 

Us desitjo que’ls vostres cavalls us tornin bé y  

prompte. Bon viatge!  
 

  
Cèsar August Jordana (1928: 21-22) 

MACBETH 

Aquesta nit, noble senyor, celebrarem un gran sopar i 

us prego que hi sigueu. 

BANQUO 

La vostra altesa pot manar-me com bé li sembli. El 

meu deure hi està unit amb lligam indissoluble. 

MACBETH 

Cavalcareu aquesta tarda? 

BANQUO 

Sí, majestat. 

MACBETH 

En altre cas hauríem desitjat el vostre ajut—que 
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sempre ha estat pròsper i seriós—en el consell 

d’avui. Demà el requerirem. ¿Aneu molt lluny? 

BANQUO 

Tant, que el viatge m’omplirà bé el temps entre ara i 

el sopar; si el cavall no s’afanya, hauré de demanar a 

la nit una hora fosca o dos. 

MACBETH 

No manqueu al festí. 

BANQUO 

No hi mancaré, senyor. 

MACBETH 

Ens diuen que els nostres sanguinaris parents han 

arribat a Anglaterra i a Irlanda; i no confessen llur 

cruel parricidi, sinó que amb invencions estranyes 

omplen l’orella dels que els fan atenció. En  

parlarem demà i veureu com causa tindrem 

d’aconsellar-nos. I ara, a reveure, adéu-siau. Us 

acompanya Fleance? 

BANQUO  

Sí, majestat, el temps ens crida a ambdós. 

MACBETH 

Que els vostres cavalls siguin de pota ferma i ràpida; 

us encomano a llurs esquenes. Adéu-siau.  

 

  
Josep M. de Sagarra (1959b: 323-324) 

MACBETH 

Aquesta nit fem un sopar solemne; 

senyor, sol·licitem vostra presència. 

BANQUO 

La Vostra Altesa em mani, que obeir-la 

és el lligam més fort que tinc amb ella. 
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MACBETH 

¿Muntareu a cavall aquesta tarda? 

BANQUO 

Sí, bon senyor.   

  MACBETH 

                        Us hauríem demanat, 

en el consell d’avui, les meritíssimes 

opinions, que sempre ens han sigut 

tan útils i assenyades. Mes demà 

ja les recollirem. ¿Anireu lluny? 

BANQUO 

Bastant, senyor, per tal d’omplir el temps fins 

a l’hora de sopar. Si el meu cavall 

no corre molt, hauré de manllevar 

a la nit un parell d’hores de fosca.  

MACBETH 

No manqueu a la festa.  

BANQUO 

                                    M’hi veureu,  

senyor.  

MACBETH 

Noves tenim dels sanguinaris 

cosins nostres: l’un ha cercat refugi 

a la Cort d’Anglaterra i l’altre a Irlanda. 

No confessen l’horrible parricidi, 

però emplenen el cap dels que els escolten 

de falòrnies i fum. D’això, demà 

ja en parlarem, amb els restants negocis 

que interessen l’Estat i que reclamen 

l’atenció de tots. I ara a cavall, 

i adéu, fins a la nit... Senyor, ¿és que Fleance 

us acompanya?  
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En aquesta escena el to entre Macbeth i Banquo és formal i 

característic de la noblesa. Tots dos parlen amb un llenguatge 

elevat. Mirem com els traductors catalans han traduït el segon vers 

(“and I’ll request your presence”): “i jo prego la vostra presencia” 

(Montoliu), “y us prego la vostra assistencia” (Ruiz), “i us prego 

que hi sigueu” (Jordana) i “sol·licitem vostra presencia” (Sagarra). 

Tots els traductors conserven el to formal de l’original, però la de 

Sagarra és una mica més formal, en usar el plural majestàtic (a més, 

és l’únic autor que no empra el verb pregar, sinó sol·licitar).  

 

Pel que fa a la mètrica, Sagarra també és l’únic dels quatre 

traductors que fa servir versos decasíl·labs i que, com hem comentat 

a l’apartat 3.4.4.2 en analitzar aquesta escena, utilitza, com el text 

anglès, versos compartits per Macbeth i Banquo, cosa que produeix 

que el lector / espectador tingui la sensació que es tracta d’una 

conversa, ja que la varietat de versos trenca amb la monotonia 

produïda pel pentàmetre iàmbic (o el decasíl·lab). En canvi, 

Montoliu, Ruiz i Jordana tradueixen aquest fragment en prosa; això 

comporta que el registre de la conversa es vegi afectat, la qual cosa 

BANQUO  

                      Sí, bon senyor meu. 

I tenim el temps just. 

MACBETH 

Doncs jo us desitjo 

uns cavalls ben segurs i ben lleugers 

i a la llur gropa us encomano. Adéu! 
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no passa en la traducció de Sagarra, perquè el vers atorga 

grandiloqüència al fragment. 

 

D’altra banda, en la traducció de Sagarra hi ha dues opcions que 

difereixen del text original i de les altres traduccions catalanes. En 

el primer cas, en resposta a la petició de Macbeth “Fail not our 

feast” (III.i.28), Sagarra ha traduït les paraules de Banquo “My lord, 

I will not” (III.i.28), per “M’hi veureu, senyor”.10 Aquesta solució 

s’allunya de les dels altres traductors catalans, perquè canvia el punt 

de vista de qui farà l’acció: no és Banquo qui no faltarà a la festa, 

sinó que és Macbeth qui veurà Banquo a la festa. L’opció que 

Sagarra proposa en el manuscrit (1942: 71) i a l’edició de bibliòfil 

(1946?: 396) també canvia el punt de vista i és encara més 

allunyada de l’original: “Esteu tranquil, / senyor”. Els altres 

traductors catalans tenen traduccions més similars a l’original: 

“Missenyor, no faltaré” (Montoliu), “Senyor, no hi mancaré” (Ruiz) 

i “No hi mancaré, senyor” (Jordana).  

 

Tanmateix, el to més sagarrià d’aquest fragment es troba en la 

traducció de “filling their hearers / with strange invention” (III.i.31-

32): “que emplenen el cap dels que els escolten / de falòrnies i 

fum”. Igual que en l’exemple anterior, les opcions dels altres 

traductors catalans són més semblants a l’original: “omplint llurs 

oïdors d’extranyes invencions” (Montoliu), “divulguen contra mi 

imaginaries y terribles acusacions” (Ruiz) i “que amb invencions 

																																																													
   10	Aquest és un exemple de vers compartit entre Macbeth i Banquo: “Fail not 

our feast” (Macbeth: 5 síl·labes) + “My lord, I will not” (Banquo: 5 síl·labes). 
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estranyes omplen l’orella dels que els fan atenció” (Jordana). Convé 

remarcar que omplir el cap de falòrnies és una expressió més 

freqüent i col·loquial que omplir el cap d’invencions. De totes 

maneres, el que la fa especialment sagarriana és la combinació amb 

la paraula fum: omplir el cap de falòrnies i fum. Fixem-nos que 

falòrnies i fum al·literen en [f]. Tot plegat fa que omplir el cap de 

falòrnies i fum tingui l’aparença de frase feta, ja consolidada com a 

expressió fixada, tot i que en realitat no ho és (no hem trobat 

aquesta expressió ni al CTILC ni a cap diccionari consultat: DA, 

DGLC, DCVB i DECat). El que aconsegueix Sagarra mitjançant 

aquesta creació lingüística és que l’expressió tingui força i resulti 

familiar a l’orella de l’espectador més que no pas les opcions dels 

altres traductors. Aquest és un exemple del que expliquen Miquel 

Arimany (1986: 162) i Roser Armengol (2002: 26) en referir-se a 

les obres de creació de Sagarra. Segons aquests crítics, Sagarra crea 

expressions tan naturals que semblen de tota la vida. No és que 

Sagarra hagi usat una expressió popular que ja existia, sinó que en 

crea una de nova amb tanta traça que arriba a “enganyar” el lector 

(Arimany 1986: 162), que es pensa que és una frase feta ben 

arrelada a la cultura catalana.  

 

D’altra banda, l’ús d’una expressió que té un to col·loquial (omplir 

el cap de falòrnies i fum) en un context formal, com el d’aquesta 

escena, rebaixa una mica el registre. Aquesta és una de les crítiques 

que han rebut les traduccions de Shakespeare de Sagarra (vegeu 

Fulquet 1996a: 242 i Oliva 1986: 39 i 1993b: 213-214). Això no 

obstant, en el mateix fragment trobem un exemple del contrari. Per 
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a la traducció de “And so I do commend you to their backs”, els 

traductors proposen: “i així us comano a llurs esquenes” (Montoliu), 

“que’ls vostres cavalls us tornin bé y prompte” (Ruiz), “us 

encomano a llurs esquenes” (Jordana) i “i a la llur gropa us 

encomano” (Sagarra). Tot i que Montoliu i Jordana també usen 

llurs, en el cas de Sagarra, el text queda encara més formal, en 

emprar la llur. A part d’això, en aquest fragment també es pot 

observar que, a diferència de Montoliu i Jordana, Sagarra no 

tradueix backs per “esquenes”, sinó per “gropa”, amb la qual cosa 

produeix una especificació, ja que esquena és més general que 

gropa: “la part posterior de l’esquena d’un quadrúpede, 

especialment d’un animal de peu rodó” (DCVB, s. v. gropa). 

 

6.3.2.3. Escena de Macbeth i el servent (V.iii.11-19) 
 

  
Shakespeare 

MACBETH 

The Devil damn thee black, thou cream-faced loon;  

Where got’st thou that goose-look? 

SERVANT 

There is ten thousand— 

MACBETH 

                                    Geese, villain?   

SERVANT 

                                                           Soldiers, sir. 

MACBETH 

Go prick thy face, and over-red thy fear, 

Thou lily-livered boy. What soldiers, patch? 

Death of thy soul, those linen cheeks of thine 
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Are counsellors to fear. What soldiers, whey-face? 

SERVANT 

The English force, so please you. 

MACBETH 

Take thy face hence.— 
 

  
Cebrià Montoliu (1908b [1907]: 88-89) 

MACBETH 

Que l diable t’abrusi, badoc cara de llet! D’ont has 

tret aquest posat d’anec? 

CRIAT 

Hi ha dèu mil... 

MACBETH 

Anecs, beneit? 

CRIAT 

Soldats, senyor. 

SERVENT 

Senyor, deu mil. 

MACBETH 

Deu mil conills? 

SERVENT 

Soldats, senyor. 

MACBETH 

Vés, pessiga-t la cara, i enrogeix-te la por, marrec, 

fetge de lliri! Quins soldats, mussol? Mort de la teva 

ànima! Tes galtes de paper són conselleres de por. 

Quins soldats, cara de xarigot? 

CRIAT 

La host inglesa, si us plau. 

MACBETH 

Treu-me d’aquí ta cara.  
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Diego Ruiz (1908: 123-124) 

MACBETH 

Maleit siguis pel diable, coquí! D’on vens ab aquest 

posat d’anec? 

EL SERVENT 

Hi ha dèu mil... 

MACBETH 

Imbecils, coquí? 

EL SERVENT 

Soldats, missenyor. 

MACBETH 

Fòra d’aquí! Esgarràpat el rostre y pinta de roig la 

teva por esgrogueida, maleit! Quins soldats són 

aqueixos? Mal llamp! les teves galtes són plenes de 

por. Quins soldats són, covard? 

EL SERVENT 

Forces angleses, si no maneu lo contrari. 

MACBETH 

Fuig del meu davant! 
 

 

  
Cèsar August Jordana (1928: 81-82) 

MACBETH 

¡Que el dimoni et damni ben negrament, esclau 

esgrogueït! ¿D’on treus aquesta cara de conill blanc? 

MACBETH 

Vés, pessiga’t la pell fins que la sang et pinti una 

mica la por. Vés, cor de llebre. ¿Quins soldats dius, 

ninot de guix? Damnatge etern! Les teves galtes són 

consellers de l’esporuguiment. Quins soldats dius, 
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Aquesta escena es caracteritza pel to informal amb què Macbeth 

parla al servent. La primera vegada que es dirigeix al vassall, 

l’anomena cream-faced loon, que els traductors catalans tradueixen 

per: “badoc cara de llet” (Montoliu), “coquí” (Ruiz), “esclau 

figura emblanquinada? 

SERVENT 

Noble senyor, són les forces angleses. 

MACBETH 

Porta-te’n aquest rostre lluny d’ací. 
 

  
Josep M. de Sagarra 

CRIAT 

Hi ha deu mil...   

MACBETH 

                        Sí, deu mil gallines! 
Brètol! 

CRIAT 

Deu mil soldats, senyor!   

MACBETH 

                                      Doncs vés, 

escorxa’t la ganyota, i fes vermella 

la teva por! Covard, fetge de sucre! 

Imbècil, ¿quins soldats? Així et rebentis! 

Les teves galtes són les conselleres 

de l’espant! ¿Quins soldats, nas de recuit? 

CRIAT 

Soldats anglesos!  

MACBETH 

                           Treu-me aquesta cara 

dels meus ulls! 
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esgrogueït” (Jordana) i “beneit amb galtes de meló” (Sagarra). El 

segon insult directe al servent és thou lily-livered boy. En les 

traduccions catalanes: “marrec, fetge de lliri” (Montoliu), “maleït” 

(Ruiz), “Vés, cor de llebre” (Jordana) i “Covard, fetge de sucre” 

(Sagarra). I, per acabar, Macbeth també profereix death of thy soul, 

per al qual els traductors proposen: “Mort de la teva ànima” 

(Montoliu), “Mal llamp” (Ruiz), “Damnatge etern” (Jordana) i 

“Així et rebentis” (Sagarra). Les propostes de Montoliu són molt 

literals. Per contra, la traducció de Ruiz és la més lliure i suprimeix 

dues metàfores relacionades amb la blancor (covardia) de la qual 

Macbeth acusa el servent. D’altra banda, les solucions de Jordana 

sonen més literàries en general en tot el fragment. A part dels versos 

esmentats, a la seva traducció trobem opcions que també tenen un 

marcat to literari, sobretot quant al lèxic culte (“damnatge” i 

“damnar” en comptes de “maledicció” i “maleir”) i també pel que fa 

a les múltiples al·literacions amb [m] i [n]: “damnatge etern” i 

“Que el dimoni et damni ben negrament”. Les solucions de 

Sagarra traslladen el significat de l’original, però fent servir altres 

imatges. Si apliquéssim el model que hem utilitzat en els capítols 3, 

4, 5 i a l’apartat 6.2, consideraríem aquests canvis com a 

divergències de canvi de metàfora. Per exemple, per mostrar la 

blancor a la cara del criat, Shakespeare usa la imatge de la nata 

(cream-faced) i Sagarra la del meló (galtes de meló). 

 

En els casos següents també podem comprovar com Sagarra 

s’allunya tant de l’opció de l’original com de les altres traduccions 

catalanes. En el primer i segon cas Sagarra proposa una solució més 
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específica i dramàtica que l’original. En el tercer, Sagarra ha traduït 

face per “ganyota”, cosa que distorsiona una mica el text d’arribada: 

un no pot deixar de preguntar-se com et pots escorxar (“llevar 

l’escorxa o escorça: llevar la pell” [DGLC]) una ganyota (“contusió 

de la cara feta voluntàriament o involuntàriament” [DGLC]). 

 
1) 

The Devil damn thee black (Shakespeare) 

Que’l diable t’abrusi (Montoliu) 

Maleit siguis pel diable (Ruiz) 

Que el dimoni et damni ben negrament (Jordana) 

Que el diable et condemni dins la sutja (Sagarra) 

 
2) 

Where got’st thou that goose-look? (Shakespeare) 

D’ont has tret aquest posat d’anec? (Montoliu) 

D’on vens ab aquest posat d’anec? (Ruiz) 

D’on treus aquesta cara de conill blanc? (Jordana) 

De qui has robat tu aquesta mirada d’oca? (Sagarra) 

 
3) 

Go prick your face (Shakespeare) 

Vés, pessiga’t la cara (Montoliu) 

Esgarràpat el rostre (Ruiz) 

Pessiga’t la pell (Jordana) 

Escorxa’t la ganyota (Sagarra) 

 
 

Shakespeare utilitzava molts equívocs, com veurem a continuació. 

Encara que pugui semblar que a Macbeth només hi ha jocs de 
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paraules a l’escena del porter (II.iii), això no és cert, com podem 

observar en aquesta escena. Vegem-ne el fragment següent: 

 
 
MACBETH 

Where got’st thou that goose-look? 

SERVANT   

There is ten thousand—  

MACBETH 

                                     Geese, villain?   

SERVANT                                                             

                                                                                    Soldiers, sir. 

 

El joc s’estableix perquè el criat no especifica a què es refereix quan 

diu que n’hi ha deu mil. Just abans Macbeth l’ha insultat 

anomenant-lo “oca” (goose-look), i és el mateix Macbeth qui reprèn 

la broma (“Geese, villain?”). L’únic traductor que conserva el joc 

de l’original és Montoliu: “D’ont has tret aquest posat d’anec? // Hi 

ha dèu mil... // Anecs, beneit?”. Jordana també segueix bastant el 

joc de l’original, però no s’entén gaire perquè suprimeix el verb del 

segon vers: “¿D’on treus aquesta cara de conill blanc? // Senyor, 

deu mil. // Deu mil conills?”. Sagarra no utilitza el mateix animal 

als dos versos (oca / gallines), però repeteix “deu mil” tres vegades, 

com si fos una conversa de babaus: “De qui / has robat tu aquesta 

mirada d’oca? // Hi ha deu mil. // Sí, deu mil gallines! Brètol! // Deu 

mil soldats, senyor!”. Qui no trasllada el joc de cap manera és Ruiz: 

“D’on vens ab aquest posat d’anec? // Hi ha dèu mil... // Imbecils, 

coquí? // Soldats, missenyor”. 
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Per acabar, cal remarcar que, encara que a l’original hi ha dos 

versos heptasíl·labs que Sagarra no tradueix com a tals en català,11 

la resta de versos són decasíl·labs tant en l’original anglès com en la 

traducció de Sagarra. En canvi, Montoliu, Ruiz i Jordana tradueixen 

aquest fragment en prosa.  

 

6.3.2.4. Monòleg de Lady Macbeth (I.v.37-53) 

 

																																																													
   11 Per a més informació sobre la mètrica en aquest fragment, vegeu els 

exemples 29 i 30 de l’apartat 3.4.4.3. 

  
Shakespeare 

LADY MACBETH 

                                        The raven himself is hoarse 

That croaks the fatal entrance of Duncan 

Under my battlements. Come, you spirits 

That tend on mortal thoughts, unsex me here, 

And fill me from the crown to the toe, top-full 

Of direst cruelty. Make thick my blood, 

Stop up th’access and passage to remorse, 

That no compunctious visitings of nature 

Shake my fell purpose, nor keep peace between 

Th’effect and it. Come to my woman’s breasts 

And take my milk for gall, you murd’ring ministers, 

Wherever, in your sightless substances, 

You wait on nature’s mischief. Come, thick night, 

And pall thee in the dunnest smoke of Hell, 

That my keen knife see not the wound it makes, 

Nor Heaven peep through the blanket of the dark 

To cry, ‘Hold, hold’. 
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Cebrià Montoliu (1908b [1907]: 17) 

LADY MACBETH 

El corb mateix es ronc, que crida la fatal entrada de 

Duncà en el meu castell. Veniu, esperits que assistiu 

als pensaments de mort, desfemelleu-me aquí, i 

ompliu-me a doll, de cap a peus, de la més sinistra 

crueltat! Espessiu la meva sang; tapeu l’accés i el pas 

a la pietat, pera que cap natural rampell de 

compunció sacsegi mon ferest designi, ni posi trava a 

son compliment! Veniu a mos pits de dòna, i mudeu 

ma llet en fèl, vosaltres, oh ministres del crim, 

onsevulga els vostres sers invisibles a l’aguait siguin 

de malvestats! Vine, densa nit, i envolca-t amb el 

més negre fum de l’infern; que l meu fi coltell no 

vegi la ferida que fa, ni guaiti l cel per la fosca 

cortina, pera cridar: “Atura, atura!”. 

 

 

  
Diego Ruiz (1908: 27) 

LADY MACBETH 

Fins el corb sembla adonarsen de l’entrada fatal de 

Duncan. Veniu, veniu, esperits exaltadors del 

pensament. Veniu a mi, y ompliu tot el meu cos de la 

més fréstega crudeltat; espessiu la  meva sang; feume 

inflexible contra tota compassió y escrupol. Que cap 

sentiment de piedat enterboleixi la meva implacable 

volença!, que la compassió no s’interposi entre’l 

proposit y l’execució! Esperits del mal incorporis, 

invisibles, eixiu del vostre cau y vescambiem en fel 

la llet de mos pits. Violem la Naturalesa! Vine, oh nit 
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tenebrosa, y envolcallam ab el fum més negre de 

l’infern, perque’l meu punyal no vegi la ferida que 

ha d’obrir. Que’l cel no’s transparenti darrera’l vel 

de les ombres cridantme: Atúrat, atúrat! 

 

  
Cèsar August Jordana (1928: 23) 

LADY MACBETH 

Un corb enrogallat anunciarà l’entrada de Duncan als 

murs del meu castell. ¡Veniu, esperits que sotgeu els 

pensaments de l’home! Lleveu-me el sexe. Ompliu-

me fins a curull de crueltat. Espessiu-me la sang per 

tal que obturi totes les vies del remordiment, i que 

cap desdiment de la natura no torbi el meu propòsit, 

ni s’allunyi del seu efecte. ¡Veniu fins als meus pits 

de dona, preneu la meva llet per fel, esperits 

assassins, onsevulla que en la vostra substància 

invisible presidiu la maldat de la natura! ¡Vina [sic], 

negra nit, i embolcalla’t amb la més densa fumera de 

l’infern; perquè el meu coltell agut no vegi la ferida 

que fa, ni el cel no pugui travessar la fosca per dir-

me: “Atura’t”. 

 

 

  
Josep M. de Sagarra (1959b: 299) 

LADY MACBETH 

                                         Ja es perfila 

a grallar el corb sota dels meus merlets 

per la fatal entrada del rei Duncan. 

Acudiu, esperits que presidiu 

els pensaments de mort. Lleveu-me el sexe, 
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A l’apartat 3.4.4.4 dèiem que en aquesta escena en anglès hi ha una 

barreja de paraules de registre baix i elevat. Clark i Mason (2015: 

55) argumenten que s’hi poden trobar des de paraules comunes fins 

a expressions que al·literen, com ara “murdering ministers” (I.v.47) 

o “sightless substances” (I.v.48). Vegem com els traductors catalans 

han traduït aquestes expressions i dues més que no al·literen en la 

primera síl·laba, però que també produeixen un efecte sonor: 

 

 

 

 

i, des del cap al dit del peu, ompliu-me 

de la més espantosa crueltat. 

Espessiu-me la sang dintre les venes. 

Tapeu-li tot accés i tot passatge 

al meu remordiment, i que no vinguin 

compungits sentiments de la natura 

a fer-me trontollar el feroç propòsit, 

interposant-se entre ell i els seus efectes. 

Veniu, veniu, dintre els meus pits de dona  

i canvieu la meva llet en fel, 

agres ministres de l’assassinat, 

d’onsevulla que el vostre ésser no vist 

presideix tots els crims de la natura! 

Oh, vine, nit espessa, i embolica’t 

amb el fum més sinistre de l’Infern; 

que el meu punyal no vegi la ferida, 

i el Cel fent-me d’espia entre les mantes 

de les tenebres, que no em cridi: “Atura’t!”. 
 



6. SAGARRA I LES TRADUCCIONS CATALANES PRECEDENTS 
	

609 

1) 

murdering ministers (I.v.47) 

 

 

ministres del crim (Montoliu) 

esperits del mal incorporis [,]12 (Ruiz) 

esperits assassins [,] (Jordana) 

agres ministres de l’assassinat 

(Sagarra) 

2) 

sightless substances (I.v.48) 

 

els vostres sers invisibles [a] 

(Montoliu) 

invisibles (Ruiz) 

vostra substància invisible (Jordana) 

el vostre ésser no vist (Sagarra) 

 

3) 

access and passage (I.v.43) 

 

l’accés i el pas [a] (Montoliu) 

Ø [supressió] (Ruiz) 

totes les vies [del] (Jordana) 

accés i passatge (Sagarra) 

 

4) 

blanket of the dark (I.v.52) 

 

fosca cortina (Montoliu) 

[darrera’l] vel de les ombres 

[cridantme] (Ruiz) 

fosca (Jordana) 

mantes de les tenebres [,] (Sagarra) 

 

																																																													
   12 Afegim entre claudàtors el que va just darrere o davant del fragment, perquè 

alguns sons canvien depenent del que els segueix o precedeix. Per exemple, en 

aquest cas (“esperits del mal incorporis”), la “s” final d’incorporis és un so [s], 

perquè després hi va una coma (pausa). En canvi, si la frase fos “esperits del mal 

incorporis de...”, la “s” d’incorporis tindria el so [z] per assimilació (la [s] es 

tornaria [z] perquè la “d” és sonora i no sorda). 
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Per a les dues primeres expressions, les solucions dels traductors 

són totes força sonores, exceptuant-ne una de Ruiz, que es decanta 

per “invisibles” per a la traducció de “sightless substances”. Pel que 

fa a la tercera expressió, la menys reeixida és la de Ruiz, atès que 

suprimeix els dos termes. L’opció de Montoliu és sonora, però 

l’al·literació no és forta perquè es produeix per la “s” final dels 

mots i la “l” dels articles (una al·literació és més sonora quan es 

troba al mig de la paraula i, sobretot, a l’inici). La de Jordana va una 

mica en la mateixa línia, ja que l’al·literació es dóna per la repetició 

de la “s” final de les dues paraules en plural. En canvi, la solució de 

Sagarra té més força, perquè les lletres que formen l’al·literació són 

en el nucli de la paraula: accés / passatge. En el manuscrit, Sagarra 

havia valorat una opció que després va descartar, però que té més 

força que la seva última proposta: “Tapeu les portes i tot passatge” 

(1942: 31). Hem de remarcar, però, que pot ben ser que aquestes 

al·literacions dels traductors catalans siguin, fins a cert punt, 

producte de la casualitat.  

 

Respecte a la quarta expressió (“blanket of the dark”), Ruiz 

proposa: “vel de les tenebres”, que al·litera amb [β]. De totes 

maneres, les solucions més ben aconseguides en aquest cas són les 

de Montoliu i Sagarra. Per què? Observem que, en la proposta de 

Montoliu, la primera síl·laba de la segona paraula comença amb el 

mateix so ([k]) que l’última síl·laba de la primera paraula: “fosca 

cortina”. I l’opció de Sagarra al·litera amb més d’un so. El que 

sobta una mica és la solució de Jordana, que no ofereix cap 
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al·literació, ja que ell, com hem vist a les escenes de les bruixes 

analitzades, no tradueix en vers, però sí empra al·literacions 

(recordem la traducció de “Double, double, toil and trouble, / fire 

burn and cauldron bubble” [IV.i.10-11] per “Doble, doble, treball i 

tribull; crema, foc, i caldera bull”, p. 59). De fet, en l’escena que 

analitzem ara, Jordana produeix al·literacions en alguns llocs on cap 

altre traductor ho fa: “ompliu-me fins a curull de crueltat” (“fill me 

from the crown to the toe, top-full”, I.v.40) i “Veniu, esperits que 

sotgeu” (“Come, you spirits / that tend”, I.v.39-40). 

 

A l’apartat 3.2.2 comentàvem que una de les crítiques sobre les 

traduccions shakespearianes de Sagarra ve de la mà de Jordi Pujol 

Cofan (1975: 6), que afirma que la traducció de Sagarra només és 

apta per a persones amb preparació cultural (naturalment, parla des 

de la perspectiva de 1975 i no la d’ara). Precisament, Pujol Cofan 

comenta la traducció de “the fatal entrance of Duncan / under my 

battlements” (I.v.38-39). Ell tradueix battlements per “torres”, 

perquè creu que si ho traduís per “merlets” la gent no ho entendria. 

Ruiz directament suprimeix això en la seva traducció: “Fins el corb 

sembla adonarsen de l’entrada fatal de Duncan”. Montoliu i Jordana 

sí que tradueixen battlements, però tots dos es decideixen per 

l’hiperònim “castell”. Sagarra és l’únic que ho tradueix per 

“merlets”. Sobre aquest fragment, Fulquet (1996a: 358) comenta: 

 

Observem, pel que fa a “under my battlements”, que només a partir 

de Sagarra (1942?) es tradueix la preposició “under” per “sota” 

(Sagarra: “sota dels meus merlets”), ja que Montoliu i Jordana es 

decanten per traduir “en el meu castell” i “als murs del meu 
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castell”, respectivament. Com és obvi, ni l’un ni l’altre reparen en 

la importància de traduir “battlements” per “merlets”, detall que 

neutralitza tota possibilitat de reproduir la sinècdoque “(sota) els 

meus merlets” (per “el meu castell”).  
 

Si ens fixem ara en el versos finals de l’escena, tal com argumenta 

Samuel Johnson (2003: 283), a l’original Shakespeare rebaixa una 

mica el registre: “nor Heaven peep through the blanket of the dark” 

(I.v.52-53). En les traduccions de Ruiz i Jordana no hi ha res que 

cridi l’atenció: “que’l cel no’s transparenti darrera’l vel de les 

ombres” (Ruiz) i “ni el cel no pugui travessar la fosca” (Jordana). 

La traducció de Sagarra d’aquest fragment (“i el Cel fent-me 

d’espia entre les mantes / de les tenebres”) ja l’hem comentat a 

3.4.4.4 (exemple 33), en què concloíem que Sagarra utilitza dos 

mots de diferent nivell en la mateixa línia que el text original. Així 

mateix, Montoliu empra el verb guaitar, que també pertany a un 

registre més informal: “ni guaiti l cel per la fosca cortina”. 

 

Com ja hem esmentat a 3.2.2, Sagarra ha estat criticat per no tenir 

prou coneixements d’anglès (Carbonell 1981: 1261 i Oliva sense 

data: 3, nota 4). En analitzar l’inici del monòleg, Fulquet comenta 

l’ús que fa Sagarra de la paraula perfilar (“Ja es perfila / a grallar el 

corb” per traduir la frase “The raven himself is hoarse”): “Sagarra 

ens sorprèn amb una versió que té més punts de contacte amb el seu 

estil peculiar que no pas amb el text original” (1996a: 358). En això 

no va desencaminat: hem observat que Sagarra usa el verb perfilar 

en més d’una ocasió amb significats que no es troben a cap dels 
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diccionaris que hem consultat (DA, DGLC, DCVB i DECat).13 Més 

endavant, Fulquet (1996a: 257 i 361) també desaprova, per poc 

fidels al sentit de l’original, les traduccions dels verbs to tend on 

(“Come, you spirits / that tend on mortal thoughts”, I.v.39-40) i to 

wait on (“you wait on nature’s mischief”, I.v.49), que Sagarra 

tradueix en tots dos casos per “presidir”. Fulquet no s’equivoca en 

la seva afirmació, ja que el SW defineix el verb to tend on, 

concretament usant aquest exemple de Macbeth, de la manera 

següent: “serve, follow, wait upon, escort”. L’OED no recull el verb 

amb preposició (to tend on), però a l’entrada de tend (s. v tend 4c), 

trobem: “to apply oneself to the care and service of (a person)”. Pel 

que fa a to wait on, ni a l’OED ni al SW no hi ha cap accepció que 

signifiqui “presidir”.14 Ara bé, Jordana no és pas més fidel que 

Sagarra, atès que tradueix el primer verb per “sotjar” i el segon per 

“presidir”, com Sagarra. A més, tradueix el verb del primer vers en 

futur quan a l’original és en present i converteix un article 

determinat (the) en indeterminat (un): “Un corb enrogallat 

anunciarà l’entrada de Duncan” (“The raven himself is hoarse / that 

croaks the fatal entrance of Duncan”, I.v.37-38). 

 

Quant a Montoliu, tampoc no és gaire fidel en alguns aspectes. En 

el vers de l’original “you murd’ring ministers, / wherever, in your 

																																																													
			13 Per exemple, Sagarra tradueix “what cannot you and I perform 

upon / th’unguarded Duncan?” (I.vii.70-71) per “¿què no podrem / vós i jo 

perfilar sobre l’inerme / Duncan?” (p. 305). 

   14 Vegeu més comentaris sobre la traducció d’aquest verb a l’exemple 41 del 

capítol 4. 
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sightless substances, / you wait on nature’s mischief” (I.v.47-49), 

Montoliu és l’únic que no esmenta la “natura”: “vosaltres, oh 

ministres del crim, onsevulga els vostres sers invisibles a l’aguait 

siguin de malvestats”. A més, no tradueix wait on per “presidiu”, 

com Jordana i Sagarra, sinó que opta per “a l’aguait siguin”, que 

tampoc no es correspon gaire amb l’original. Un altre aspecte en el 

qual la traducció de Montoliu no segueix gaire el text anglès és la 

sintaxi. Per començar, el mateix fragment que acabem de comentar 

dificulta la comprensió de la frase a causa de l’hipèrbaton. La 

sintaxi de la traducció del primer vers del monòleg tampoc no 

s’entén, perquè, com observa Fulquet, “la separació entre el relatiu i 

el seu antecedent fa inútil tota possibilitat de comprensió” (1996a: 

355): “El corb mateix es ronc, que crida la fatal entrada de Duncà 

en el meu castell”. 

 

En relació amb Ruiz, la seva traducció és la més allunyada de 

l’original —Fulquet (1996a: 383) anomena Ruiz “esperit 

anarcoide”. Vegem-ho amb alguns exemples: “esperits exaltadors” 

per a “you spirits / that tend on mortal thoughts” (I.v.39-40); 

“feume inflexible contra tota compassió y escrupol” per a “stop up 

th’access and passage to remorse” (I.v.43); “Esperits del mal 

incorporis, invisibles, eixiu del vostre cau” per a “you murd’ring 

ministers, / wherever, in your sightless substances” (I.v.47-48); 

“Violem la Naturalesa!” per a “you wait on nature’s mischief” 

(I.v.49); i la supressió d’un fragment tan significatiu i famós com 

“unsex me here” (I.v.40).  
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6.3.2.5. Escena del porter i Macduff (II.iii.1-39) 
 

  
Shakespeare 

PORTER 

Here’s a knocking indeed: if a man were porter of 

Hell gate, he should have old turning the key. 

Knock 

Knock, knock, knock. Who’s there i’th’ name of 

Beelzebub? Here’s a farmer, that hanged himself 

on the expectation of plenty; come in time—have 

napkins enough about you, here you’ll sweat 

for’t. 

Knock 

Knock, knock. Who’s there in th’ other devil’s 

name? Faith, here’s an equivocator, that could 

swear in both the scales against either scale, who 

committed treason enough for God’s sake, yet 

could not equivocate to Heaven: O come in, 

equivocator. 

Knock 

Knock, knock, knock. Who’s there? Faith, here’s 

an English tailor come hither, for stealing out of a 

French hose: come in, tailor, here you may roast 

your goose. 

Knock 

Knock, knock. Never at quiet—what are you?—

But this place is too cold for Hell. I’ll devil-porter 

it no further: I had thought to have let in some of 

all professions, that go the primrose way to 

th’ everlasting bonfire. 

Knock 

 



6. SAGARRA I LES TRADUCCIONS CATALANES PRECEDENTS 
	
616 

 
 

Anon, anon, I pray you remember the porter. 

[Opens door] 

Enter Macduff, and Lennox 

MACDUFF 

Was it so late, friend, ere you went to bed, 

That you do lie so late? 

PORTER 

Faith sir, we were carousing till the second cock; 

and drink, sir, is a great provoker of three things. 

MACDUFF 

What three things does drink especially provoke? 

PORTER 

Marry sir, nose-painting, sleep, and urine. 

Lechery, sir, it provokes, and unprovokes: it 

provokes the desire, but it takes away the 

performance. Therefore much drink may be said 

to be an equivocator with lechery: it makes him, 

and it mars him; it sets him on, and it takes him 

off; it persuades him, and disheartens him; makes 

him stand to, and not stand to—in conclusion, 

equivocates him in a sleep, and giving him the 

lie, leaves him.  

MACDUFF 

I believe, drink gave thee the lie last night. 

PORTER  

That it did, sir, i’the very throat on me; but I 

requited him for his lie and, I think, being too 

strong for him, though he took up my legs 

sometime, yet I made a shift to cast him. 
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Cebrià Montoliu (1908b [1907]: 31-32) 

PORTER 

Això és trucar, en bona fe! Si un hom fos porter 

de l’infern, feina tindria a girar la clau. 

(Truquen.) Truc, truc, truc! Qui hi ha, en nom de 

Belzebú? Es un pagès que s va penjar esperant la 

bona cullita. Veniu a temps. Ja porteu prou 

mocadors? perquè us dic que suareu! (Truquen.) 

Truc, truc! Qui hi ha, en nom de l’altre diable? 

Bo! Ara ve un filosof que savia jurar per abdues 

balances contra cada balança; que ha comeses 

prou traidories pel be de Déu; però amb tots els 

seus arguments no ha pogut enganyar el cel. Oh! 

Entreu, bon filosof! (Truquen.) Truc, truc, truc! 

Qui hi ha? Com hi ha món! Vet-aquí un sastre 

inglès que ve per haver retallat d’unes calces 

franceses. Entreu, sastre; aquí podreu rostir la 

vostra planxa. (Truquen.) Truc, truc! Així, no 

pareu mai! Qui sou? Més [sic] aquest lloc es 

massa fred pera infern. No ho vull ser més porter 

del diable. Jo pensava obrir la porta a alguns de 

totes les professions que van pel florit camí a 

l’eternal foguera. (Truquen.) Ja va, ja va! 

Membreu el porter, si us plau. [Obra la porta.] 

Entren Macduff y Lennox. 

MACDUFF 

Tant tard t’has retirat, amic, que encara jeies? 

PORTER 

A fe, senyor, que hem estat trincant fins al segon 

gall. I el beure, senyor, es un gran provocador de 

tres coses. 
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MACDUFF 

Quines tres coses provoca l beure especialment? 

PORTER 

Per cert, senyor, vermellor de nas, sòn i orina. La 

lascivia, senyor, la provoca i desprovoca; provoca 

l desig, però en lleva l compliment. Per tant, 

beure molt se pot dir que es equivocació de 

lascivia: la fa i la trenca; l’empeny i l’atura; 

l’encoratja i la descoratja; l’encarrila i la 

descarrila; en conclusió, l’equivoca fins a 

endormir-la, i, donant-li la desmentida, la planta. 

MACDUFF 

Jo crec que l beure t’ha donat la desmentida 

aquesta nit. 

PORTER 

Així ha fet, senyor, i per la gola; més ja li he fet 

pagar sa embusteria; i essent jo, com crec, massa 

fort pera ell, si bé és cert que algun cop m’ha fet 

alçar les cames, amb tot he trobat camí de 

rebutjar-lo.  

 

  
Diego Ruiz (1908: 45-46) 

PORTER 

D’això sen diu trucar ! Ni que fos la porteria de 

l’infern... Truca!, truca!, truca!... Què hi ha, en 

nom del diable? Es que algun pagès s’haurà 

penjat cansat d’esperar una bona cullita, o potser 

es algun testimoni que per haver jurat en fals no 

deu haver estat admès al cel. Entra, coquí! Apa! 

Fort! Més!... Decididament aquest lloc es massa 

fred pera infern. Millor, així hauré d’obrir a gent 
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més com cal.  

Més trucs. Obre la porta. 

Entren Macduff y Lenox 

MACDUFF 

Devies anar molt tard al llit que tenies una sòn 

tant forta. 

PORTER 

Ja ho crec, monsenyor. La festa ha durat fins al 

segon cant del gall y ademés s’ha begut molt y el 

beure es sabut que l’enforteix molt la sòn. 

[Fragment suprimit] 

 

  
Cèsar August Jordana (1928: 34-35) 

PORTER 

Això és una bona trucada! Si un hom fos porter de 

l’infern es faria vell girant la clau. (Truquen a dins.) 

Pam, pam, pam! ¿Qui hi ha, en nom de Belzebub? 

Un pagès que s’ha penjat per no suar més. Arriba a 

temps. Tireu-lo al foc. S’ha de suar, fillet. (Truquen 

a dins.) Pam, pam! ¿Qui hi ha, en nom de l’altre 

dimoni? Home, és un equivocaire que es dedicava a 

jurar per cadascuna de les parts contra de l’altra. Ha 

traït prou en nom de Déu, i tanmateix no ha pogut 

sostenir l’equívoc fins al cel. Entreu, entreu, 

equivocaire. (Truquen a dins.) Pam, pam, pam! Qui 

hi ha? Home, és un sastre anglès que ha vingut ací 

per haver robat d’unes calces franceses. Entreu, 

sastre, entreu. Ací podreu rostir el pollastre. 

(Truquen a dins.) Pam, pam! No tenen aturador! 

Qui sou?—Però ací hi fa massa de fred per ésser 

l’infern. No dimoniegem més. Havia pensat de 

deixar entrar gent de tots els oficis que segueixen el 
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camí florit vers la foguera eterna. (Truquen a dins.) 

Ja va, ja va! Per favor, no aclapareu un pobre porter. 

(Obre la porta. Entren Macduff i Lennox.) 

MACDUFF 

Amic meu, ¿tan tard era quan us vau ficar al llit que 

ara us lleveu tan tard? 

PORTER 

Senyor, hem estat fent gatzara fins al segon 

quiquiriquic; i la beguda, senyor meu, és un gran 

provocador de tres coses.  

MACDUFF 

¿Quines són les tres coses que la beguda provoca 

especialment? 

PORTER 

Vermellor de nas, son i orina. Pel que fa a la 

luxúria, la provoca i la desprovoca; en provoca el 

desig, però n’impedeix els fets. Per això es pot dir 

que el mam és un equivocaire respecte [sic] la 

luxúria: la fa i l’espatlla; l’atia i l’atura; l’anima i la 

descoratja; l’adreça i l’afluixa. En fi, l’equivoqueja 

fins que l’adorm i així l’enganya i la deixa. 

MACDUFF 

Em sembla que la beguda t’ha enganyat anit. 

PORTER 

Sí, senyor, sí. M’he hagut d’empassar les seves 

mentides; però jo li n’he fet retre comptes. I encara 

que de primer se m’havia apoderat de les cames, jo 

he estat el més fort a la fi, i me l’he tret de sobre. 

 

  
Josep M. de Sagarra (1959b: 313-315) 

PORTER 

D’això se’n diu trucar! Si un home fos porter de 
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l’Infern ja tindria feina a voltar la clau. 

(Truquen.) Truca, truca, truca! ¿Qui hi ha, en 

nom del Diable? És un masover que s’ha penjat 

esperant una bona collita. Entreu, i aneu proveït 

de mocadors, perquè suareu! (Truquen.) Truca, 

truca! ¿Qui hi ha, en nom de l’altre diable? A fe 

meva que és un casuista, que juraria per un dels 

platets de la balança contra l’altre platet, i que ha 

comès bastants traïdories per l’amor de Déu, i ara 

no pot entrar al Cel malgrat les seves argúcies. 

Passeu, passeu, senyor casuista! (Truquen.) 

Truca, truca! ¿Qui hi ha? És un sastre anglès que 

ve aquí per haver escorcollat les butxaques 

d’unes calces franceses. Entreu, entreu, sastre; 

aquí dins podreu rostir la vostra oca. (Truquen.) 

Truca, truca! No pararàs mai! ¿Qui sou, vós? 

Però aquest lloc és massa fred per a ésser 

l’Infern. No vull fer més de porter del dimoni. 

Em creia que havia deixat entrar a gent de tots els 

oficis, que vénen per un camí de roses 

primerenques a les penes eternes. (Truquen.) Ja 

va! Us ho prego, penseu en el porter. 

Entren Macduff i Lennox. 

MACDUFF 

¿Tan tard us heu anat al llit, company, que us 

lleveu tan tard? 

PORTER 

A fe meva, senyor, que l’hem correguda fins al 

segon cant del gall, i el beure, senyor, és un gran 

provocador de tres coses. 

MACDUFF 

¿Quines són les tres coses que el beure provoca 
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El primer que convé destacar és que aquest fragment és en prosa i 

tots quatre traductors l’han traduït així. En els textos de Montoliu, 

Ruiz i Jordana no s’aprecia la diferència entre aquest fragment i 

l’anterior (II.i), en què Macbeth i Lady Macbeth conversen després 

de l’assassinat del rei Duncan i els seus criats. En canvi, Sagarra 

passa del decasíl·lab en vers blanc de l’escena anterior a la prosa en 

aquest fragment, i el contrast es fa notar. 

 

El fet que el passatge sigui en prosa no significa que no hi hagi 

elements retòrics, com ara repeticions o jocs de paraules. Fixem-nos 

especialment? 

PORTER 

¿No ho sabeu? El nas pintat, la son i els orins. 

Quant a la luxúria, senyor, es pot dir que la 

provoca i la revoca. Provoca el desig, però priva 

l’acompliment. Es pot dir que el beure 

massa, [sic] és el cara-girat de la luxúria. Perquè 

la fa i la desfà; l’excita i l’esvaeix; la persuadeix i 

la desencoratja; l’aixeca i la fa caure, i, per 

acabar, la condueix a una son suspecta, i, donant-

li un desmentiment, la deixa plantada.  

MACDUFF 

Em penso que la beguda t’ha donat els 

desmentiments la nit passada. 

PORTER 

I tant, senyor, per la gola, però me l’ha pagat el 

desmentiment; i em penso que sóc més fort que 

ells; se m’ha arrapat una estona a les cames, però 

me n’he desempallegat escampant-la per terra.  
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en la relació que s’estableix entre aquests dos fragments: “Who’s 

there i’th’ name of Beelzebub?” (II.iii.3) i “Who’s there in th’ other 

devil’s name?” (II.iii.7). Segons una nota a peu de pàgina de 

l’edició individual anotada d’Oxford, “The Porter does not know 

the name because in miracle plays attendant devils were usually 

anonymous” (Shakespeare 1998: 130, nota 7). L’edició Arden, però, 

ofereix una altra explicació, segons la qual el porter té tanta ressaca 

que no recorda l’altre nom: Llucifer. Segurament els espectadors de 

l’època ho devien sobreentendre (Shakespeare 2015: 185, nota 

referent a les línies 7-8). Encara hi ha una altra interpretació, la de 

Harcourt (1961: 401, nota 18), segons la qual el porter pot haver 

oblidat el nom de l’altre dimoni, però aquesta vaguetat (no se 

n’especifica el sexe ni cap altra característica) fa possible que el 

públic associï aquest altre dimoni amb Lady Macbeth. Sigui quina 

sigui l’explicació per la qual no es diu res més sobre el segon 

dimoni, el fet que es digui el nom del primer, però no del segon, té 

algun sentit. Tant Montoliu com Jordana segueixen l’original en la 

seva traducció: “Qui hi ha, en nom de Belzebú? [...] Qui hi ha, en 

nom de l’altre diable?” (Montoliu) i “¿Qui hi ha, en nom de 

Belzebub? [...] ¿Qui hi ha, en nom de l’altre dimoni?” (Jordana). No 

passa el mateix amb les traduccions de Ruiz i Sagarra: “Què hi ha, 

en nom del diable? [...] [supressió de la segona part] (Ruiz) i “¿Qui 

hi ha, en nom del Diable? [...] ¿Qui hi ha, en nom de l’altre diable?” 

(Sagarra). No sabem per quina raó Sagarra va optar per aquesta 

solució, i no per especificar el nom del diable (Belzebú), perquè 

aquí no té restriccions mètriques. La seva traducció no s’entén 

gaire, ja que, encara que posi “Diable”, en majúscula, la primera 
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vegada i “diable”, en minúscula, la segona, per al públic del teatre 

no hi ha cap diferència. 

 

Quan a l’apartat 3.4.4.5 comentàvem aquesta escena, dèiem que una 

de les idees clau de tota l’obra que apareix aquí és la 

d’equivocation, present en el text a través de la repetició dels mots 

equivocator i equivocate. Vegem com Montoliu, Ruiz, Jordana i 

Sagarra han traduït aquesta repetició (totes les cursives són nostres): 

 
 
Shakespeare 

1. Faith, here’s an equivocator (II.iii.8) 

2. yet could not equivocate to Heaven (II.iii.10-11) 

3. O come in, equivocator (II.iii.11) 

4. Much drink may be said to be an equivocator with lechery (II.iii.29) 

5. in conclusion, equivocates him in a sleep (II.iii.32-33) 

 

Montoliu 

1. Bo! Ara ve un filosof  

2. però amb tots els seus arguments 

no ha pogut enganyar el cel  

3. Oh! Entreu, bon filosof!  

4. beure molt se pot dir que es 

equivocació de lascivia 

5. en conclusió, l’equivoca fins a 

endormir-la 

 

 Ruiz 

1. o potser es algun testimoni  

2. no deu haver estat admès al cel  

3. Entra, coquí  

4. [supressió]  

5. [supressió]  

 

Jordana 

1. Home, és un equivocaire  

2. i tanmateix no ha pogut sostenir 

l’equívoc fins al cel  

 Sagarra 

1. A fe meva que és un casuista 

2. i ara no pot entrar al Cel malgrat 

les seves argúcies  
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3. Entreu, entreu, equivocaire  

4. el mam és un equivocaire respecte 

la luxúria  

5. En fi, l’equivoqueja fins que 

l’adorm 

3. Passeu, passeu, senyor casuista 

4. el beure massa, és el cara-girat de 

la luxúria 

5. per acabar, la condueix a una son 

suspecta 

 
 

Com podem observar, la traducció de Ruiz és la més lliure de totes i 

la que no presenta ni una sola repetició. De fet, el traductor 

suprimeix gran part del monòleg del porter i tot el fragment en què 

es parla dels efectes de la beguda en la luxúria. La traducció de 

Montoliu conté dos paral·lelismes: la repetició de filòsof i l’ús de 

les paraules equivocació i equivocar. La de Sagarra només té el mot 

casuista repetit dues vegades; els altres ítems lèxics són diferents. A 

la versió del manuscrit, però, per a la traducció de “Much drink may 

be said to be an equivocator with lechery” (II.iii.29), havia optat per 

“el beure massa, [sic] és el casuista de la lúxuria” (1942: 56). En 

l’edició de bibliòfil l’opció és “cara-girat” (la mateixa que a l’edició 

de 1959b).  

 

La repetició de les paraules equivocator i equivocate és un cas 

d’epanode. El Diccionari de figures retòriques i altres recursos 

expressius de Joan A. Oriol Dauder i Joan Oriol i Giralt recull 

aquesta figura dins l’entrada políptoton:15 “Una figura emparentada 
																																																													
   15 Políptoton: “El políptoton, amb diverses denominacions, ha estat inclòs 

sovint en l’annonimatio (agnominació) i en la paronomàsia (figura ex pluribus 

casibus); i també en la variatio, la declinatio i la derivatio (derivació), etc. 

Consisteix en la modificació flexiva del cos lèxic, que es diferencia de la 

modificació morfològica perquè no produeix cap variació de la significació 
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amb el políptoton és l’epanode, que consisteix en una mena de 

repetició múltiple d’un mot o d’una fórmula expressiva que 

reapareix en les situacions més variades: creixent i ascendent; final i 

ascendent, per exemple al cim de la pròtasi; final i descendent; o 

també enmig i transitòria” (Oriol Dauder i Oriol i Giralt: 182). En 

parlar de les intensificacions, Renkema (2001) distingeix entre 

intensificadors lèxics, intensificadors semàntics i intensificadors 

estilístics. Entre els intensificadors estilístics es troben la repetició, 

la tautologia i el pleonasme, entre altres (2011: pàgina 11 del 

document [les pàgines no estan numerades]). Renkema afirma que 

la llista que presenta no és exhaustiva, per la qual cosa podria molt 

ben ser que l’epanode fos una figura retòrica que formés part 

d’aquests intensificadors estilístics. Per tant, la decisió de Sagarra 

de no repetir la mateixa paraula en tot el fragment afecta la 

intensificació del text. L’únic traductor que trasllada l’epanode al 

català és Jordana. Convé destacar que dos dels mots que utilitza 

(equivocaire i equivoquejar) no apareixen ni al DGLC, ni al DCVB 

ni al DDLC (tampoc al CTILC). Clarament, en aquest fragment 

Jordana va ser molt creatiu (més que Sagarra i els altres traductors), 

atès que tradueix “I’ll devil-porter it no further” per “No 

dimoniegem més” (el mot dimoniejar tampoc no consta en cap de 

les obres de consulta que acabem d’esmentar).  

 

																																																																																																																																										
pròpia del mot, sinó tan sols una modificació de la perspectiva sintàctica” (Oriol 

Dauder i Oriol i Giralt: 181). Vegeu-ne un cas a l’últim exemple comentat de 

l’apartat 6.3.3.1. 
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Passem ara a comentar un joc de paraules de caire sexual que 

trobem en aquesta escena. Quan el porter, després del seu monòleg, 

obre la porta a Macduff, tenen aquesta conversa: 

 
MACDUFF 

Was it so late, friend, ere you went to bed, 

That you do lie so late? 

PORTER 

Faith sir, we were carousing till the second cock; and drink, sir, is a great 

provoker of three things. 

(II.iii.20-23) 

 

Aquí cock es refereix a l’animal (gall) i un dels significats és que 

van beure fins que el gall va cantar per segona vegada, és a dir, fins 

que ja començava a matinar. Resulta, però, que cock també volia dir 

“penis” (vegeu Williams 1997: 72), com avui dia. Les referències a 

la luxúria que vénen després confirmen que aquest fragment està 

relacionat amb el sexe. La traducció de Montoliu (“hem estat 

trincant fins al segon gall”) no té cap al·lusió sexual. Segons el 

DCVB, trincar vol dir “beure molt, en llenguatge vulgar o d’argot” 

i “fer topar els vasos bevent a la salut d’algú” (s. v. trincar, 

accepcions 2.1 i 2.2), o sigui que el sentit en el text de Montoliu és 

que han estat bevent molt fins ben tard. La traducció de Ruiz (“La 

festa ha durat fins al segon cant del gall”) tampoc no té cap mena de 

connotació sexual, ni la de Jordana (“hem estat fent gatzara fins al 

segon quiquiriquic”). En canvi, la traducció que proposa Sagarra 

(“L’hem correguda fins al segon cant del gall”) recull més que les 

altres el significat de l’original. El DCVB dóna la definició següent 
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de córrer-la: “divertir-se, anar de festes, principalment llicencioses” 

(s. v. córrer, locució b), de manera que la solució de Sagarra 

implica un llibertinatge, possiblement de caire sexual.  

 

Per acabar, fixem-nos en l’expressió anglesa Marry! (II.iii.25), que 

ja hem comentat a l’apartat 3.3.2.2 (exemple 16). Aquesta 

expressió, que ara es considera arcaica, segons l’OED, vol dir 

“expressing surprise, astonishment, outrage, etc., or used to give 

emphasis to one’s words. (Often in response to a question, 

expressing surprise or indignation that it should be asked)”. Ruiz ha 

suprimit el fragment on apareix aquest mot. Jordana ha traduït tot el 

fragment, però ha elidit aquesta interjecció. Montoliu sí que la 

tradueix, però opta per “per cert”, expressió que no trasllada la 

intenció de l’original. L’únic traductor que dóna una solució més 

propera al sentit de l’original és Sagarra (“¿No ho sabeu?”), ja que 

la pregunta, en el context, adquireix el to sorprenent i divertit que té 

l’original. 

 

6.3.3. El cercle de les forces angleses i el cercle de la 
cort escocesa 
 
6.3.3.1. Escena de Siward, Malcolm i Ross (V.vii.66-83) 
 

  
Shakespeare 

MALCOLM 

I would the friends we miss were safe arrived. 

SEYWARD 

Some must go off; and yet by these I see 
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So great a day as this is cheaply bought. 

MALCOLM 

Macduff is missing, and your noble son. 

ROSS 

Your son, my lord, has paid a soldier’s debt; 

He only lived but till he was a man, 

The which no sooner had his prowess confirmed 

In the unshrinking station where he fought, 

But like a man he died.   

SEYWARD 

                                    Then he is dead? 

ROSS 

Ay, and brought off the field; your cause of sorrow 

Must not be measured by his worth, for then 

It hath no end.  

SEYWARD 

                       Had he his hurts before? 

ROSS 

Ay, on the front.  

SEYWARD 

                          Why then, God’s soldiers be he: 

Had I as many sons as I have hairs, 

I would not wish them to a fairer death— 

And so his knell is knolled.  

MALCOLM 

                                          He’s worth more sorrow, 

And that I’ll spend for him.  

SEYWARD 

                                          He’s worth no more, 

They say he parted well, and paid his score, 

And so God be with him. Here comes newer comfort.  
 



6. SAGARRA I LES TRADUCCIONS CATALANES PRECEDENTS 
	
630 

  

Cebrià Montoliu (1908b [1907]: 98-99) 

MALCOLM 

Tant-de-bo ls amics que ns manquen fossin sauls 

arribats. 

SIWARD 

Alguns devien caure; i, amb tot, pels qui aquí 

veig, tant gran jorn com aquest no es car comprat. 

MALCOLM 

Macduff ens manca i el vostre noble fill. 

ROSS 

El vostre fill, senyor, ha pagat el deute del soldat. 

Ell sols va viure fins que fou un home; lo qual ses 

proeses en el lloc d’honor que defensà tantost no 

hagueren confirmat, que com un hom morí. 

SIWARD 

Doncs, es mort? 

ROSS 

Sí, i endut fòra del camp. No mesureu pas pel seu 

merit vostre dol, car llavors no hauria fi. 

SIWARD 

Tenia ses ferides al davant? 

ROSS 

Sí, en el front. 

SIWARD 

Doncs bé, sigui l soldat de Déu! Tants fills 

tingués com tinc cabells, jo no ls desitjaria mort 

més bella. Amb això sa absolta es dita. 

MALCOLM 

Mereix major condol, i més li n vull jo esmersar. 

SIWARD 

No n mereix pas més. Diuen que es partit bé i que 
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ha pagat son compte. I, així, Deu sigui amb ell! 

— Aquí ns ve nou conhort.  

 

  
Diego Ruiz (1908: 139-140) 

MALCOLM 

Oh! si els amics que’ns manquen, fossin aquí 

sans y bons! 

SIWARD 

Calia perdrels. Y, no obstant, enfront dels qui ens 

resten en la gran jornada, no podem dir que’ns 

hagi costat molt cara. 

MALCOLM 

Ens manca Macduff, així com també’l vostre 

noble fill. 

ROSS 

El vostre fill, milord, ha pagat el deute del soldat; 

no ha viscut més que’l temps precís pera 

demostrar que era home. Tant bon punt son 

coratge li ha confirmat aquest titol, ha mort com 

un brau soldat. 

SIWARD 

Es dir, que ha mort? 

ROSS 

Sí, ja han aixecat son cadavre del camp de 

batalla. Però no vos entregueu al dolor, car si 

mesuressiu aques pel merit d’ell, aleshores no 

tindria fi. 

SIWARD 

Ha rebut les ferides per davant? 

ROSS 

Sí, per davant. 
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SIWARD 

Doncs que Déu el vulgui entre’ls séus soldats! Si 

jo tingués tants fills com cabells tinc al cap, no’ls 

desitjaria més bella mort. Ha arribat la seva hora.  

MALCOLM 

Dels honors que mereix jo me n’encarregaré. 

SIWARD 

No cal. diu que ha mort dignament, que ha 

satisfet honorablement el séu deute. Que Déu 

sigui ab ell. Heus-aquí un nou consol.  

 

  
Cèsar August Jordana (1928: 90-91) 

MALCOLM 

Tant de bo arribessin ben sans ara els amics que 

trobem a mancar. 

MALCOLM 

Manca Macduff, i el vostre noble fill. 

SIWARD 

Sempre n’han de mancar; però, pels que veig, la 

gran victòria no ens ha sortit gens cara. 

ROSS 

El vostre fill, senyor, ha pagat el seu deute de 

guerrer; ha viscut sols fins a ésser home; i de 

seguida d’haver-ho confirmat en la batalla, com 

un home ha mort lluitant. 

SIWARD 

Ha mort, doncs? 

ROSS 

Sí; i hem tret el cos del camp. Cal que la vostra 

pena no es mesuri amb la seva valor, perquè 

aleshores no tindria mesura.  
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SIWARD 

Tenia les ferides davant? 

ROSS 

Davant, noble senyor. 

SIWARD 

Si és així, que sigui soldat de Déu! Si tingués 

tants de fills com de cabells, jo no les desitjaria 

una altra mort. Amb això s’acaba el toc de morts 

per ell. 

MALCOLM 

És digne de més pena i jo l’hi esmerçaré. 

SIWARD 

No més; diuen que ha pres un bell comiat del 

món, tot pagant el seu deute. ¡Què Déu el tingui 

amb ell! — Ara ens arriba novell conhort. 

 

  
Josep M. de Sagarra (1959b: 381-382) 

MALCOLM 

Jo voldria que aquells amics que ens manquin  

fossin aquí amb salut.  

SIWARD 

                                  És necessari 

que en caigui algun. No obstant, amb els que resten, 

es pot dir que un gran dia com avui 

no l’hem comprat gens car.  

MALCOLM 

                                          Macduff ens manca 

i el vostre fill.  

ROSS 

                      El vostre fill,  

senyor, ha pagat el deute del soldat. 
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El primer aspecte que cal comentar d’aquest breu fragment és que el 

text anglès està escrit en pentàmetres, i l’únic traductor que tradueix 

en vers és Sagarra; la resta tradueixen aquest passatge en prosa. 

Ha viscut fins al punt que ha estat un home. 

Quan la seva bravesa ens ha provat 

que ho era, i de debò, en la pròpia lluita 

on combatia sense recular, 

ha acabat com un home.  

SIWARD 

                                      ¿És mort, així?             

ROSS 

I retirat del camp de la batalla. 

Si vostra pena hagués de mesurar-se 

amb el seu mèrit, no s’acabaria. 

SIWARD 

¿Tenia les ferides al davant? 

ROSS 

Al front, senyor.   

SIWARD 

                          I bé, doncs, aleshores 

que es converteixi en el soldat de Déu! 

Si fills tingués com tinc cabells al cap, 

jo no els desitjaria mort més bella. 

La seva hora ha arribat!  

MALCOLM 

                                    Mereix més llàgrimes; 

les hi concediré.  

SIWARD 

                           No, ja en té prou. 

¿Ha pagat el tribut i ha mort ben digne? 

Que Déu el tingui al Cel! Mireu qui ve! 
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Tots els personatges d’aquesta escena són nobles i parlen entre ells 

en vers, que és com Shakespeare sol fer parlar els personatges 

d’aquesta classe social, tot i que no sempre (vegeu 3.1). A més del 

decasíl·lab, hi ha versos compartits, igual que a l’escena entre 

Macbeth i Banquo (III.i) que hem analitzat a 3.4.4.2. i 6.3.2.2. 

Recordem que aquest tipus de vers serveix per afegir intensitat 

dramàtica. Com que Sagarra és l’únic que tradueix el fragment en 

vers, també és l’únic que presenta versos compartits. Això no 

obstant, Sagarra incorpora al text més versos compartits dels que 

consten a la versió anglesa que usem (vegeu Shakespeare 1998) i a 

les altres edicions angleses que hem consultat.16 

 

El fet que Sagarra tradueixi en vers i hagi d’emmotllar-se a unes 

normes mètriques fa que, en alguns moments, no pugui ser 

estrictament literal, a diferència dels traductors que utilitzen la 

prosa. Així, hi ha dues ocasions en què Sagarra suprimeix dues 

afirmacions que es troben al text anglès i a les altres traduccions 

catalanes. La primera és la resposta a la pregunta de Siward “Then 

he is dead?” (V.vii.74): 

 
Ay, and brought off the field (Shakespeare) 

Sí, i endut fòra del camp (Montoliu) 

Sí, ja han aixecat son cadavre del camp de batalla (Ruiz) 

I retirat del camp de la batalla (Sagarra) 

 

																																																													
   16 Edicions Arden (Shakespeare 1992 i 2015), Norton (Shakespeare 2008a) i 

Ward, Lock and Co. (Shakespeare, sense data). 
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En aquest cas, però, la supressió del sí es pot suplir amb un 

moviment de cap de l’actor. En el segon cas, atenent a la manera en 

què Sagarra ha estructurat les dues oracions, la supressió de 

l’afirmació no crea cap problema de coherència. El mateix passa en 

el text de Jordana. Tot i que els traductors no són tan fidels a 

l’original, les seves opcions sonen ben naturals.  

 
Had he his hurts before? // Ay, on the front. (Shakespeare) 

Tenia ses ferides al davant? // Sí, en el front. (Montoliu) 

Ha rebut les ferides per davant? // Sí, per davant. (Ruiz) 

Tenia les ferides davant? // Davant, noble senyor. (Jordana) 

¿Tenia les ferides al davant? // Al front, senyor. (Sagarra) 

 

En la resta de l’escena els quatre traductors no es diferencien gaire: 

tots mantenen el to grandiloqüent, si bé és cert que en el cas de 

Sagarra és més evident gràcies a l’ús del vers en comptes de la 

prosa. Tots quatre també coincideixen en el fet que no han traslladat 

la figura retòrica: “Had I as many sons as I have hairs, / I would not 

wish them to a fairer death— / and so his knell is knolled” 

(V.vii.78-80). Segons una nota a peu de pàgina de l’edició Arden: 

“knell is knolled: bell rung to mark a death is ceremonially sounded. 

Siward’s laconic polyptoton (repetition of words from the same root 

but with different endings) is in keeping with his response in 

Holinshed” (Shakespeare 2015: 298, nota referent al vers 16).17 És 

força difícil traslladar aquest políptoton al català; per això, els 

																																																													
			17 Vegeu la definició de políptoton en català a 6.3.2.5.  
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traductors catalans han optat per traduir el significat i deixar de 

banda la figura retòrica.18 

 
And so his knell is knolled. (Shakespeare) 

Amb això sa absolta es dita. (Montoliu) 

Ha arribat la seva hora. (Ruiz) 

Amb això s’acaba el toc de morts per a ell. (Jordana) 

La seva hora ha arribat! (Sagarra) 

 

6.3.4. Conclusions 
Per començar, convé destacar que les quatre traduccions catalanes 

estudiades són molt diferents entre si i responen a interessos 

diversos per part dels traductors. Abans de les conclusions sobre les 

aportacions de la traducció de Sagarra respecte a les de la resta de 

traductors, donem algunes dades del que hem pogut observar sobre 

les traduccions de Montoliu, Ruiz i Jordana. 

 

Cebrià de Montoliu 

Tal com dèiem a 6.2.1, la traducció de Macbeth que va presentar el 

1908 era la mateixa que la de 1907, però amb un pròleg de 32 

pàgines i 78 pàgines de notes. En el seu pròleg, considerat com un 

dels primers assajos de traducció crítica sobre Shakespeare en 

llengua catalana (Esquerra 2009: 151-152), Montoliu expressa el 

seu desig de donar a conèixer Shakespeare de manera completa, 

																																																													
   18 Tampoc no ha estat traduïda per cap dels altres traductors catalans de 

Macbeth: Magí Morera i Galícia (2006 [1925]: 129), Jordi Pujol Cofan (1975: 

58), Oliva (2003: 673), M. Á. Conejero et al. (1991: 121) i Desclot (2002b: 171 i 

2009: 119).		
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sense afegir ni suprimir cap fragment. Cal remarcar que, pel que fa 

al contingut, Montoliu aconsegueix en gran mesura el seu objectiu, 

sobretot gràcies a les notes que ofereix al llarg del text, que són 

extenses i acurades. Tenint en compte que els diccionaris i altres 

eines de consulta que Montoliu tenia a l’abast a principis del segle 

XX disten molt dels d’avui dia, l’exactitud de les notes i de parts de 

la seva traducció és impressionant. Això ho hem comprovat de 

primera mà en fer aquesta tesi (en el segle XXI, amb tot un reguitzell 

d’obres de consulta a mà), ja que hi ha fragments que només hem 

acabat de comprendre bé després de llegir les explicacions de 

Montoliu.  

 

A part d’això, en el seu pròleg, Montoliu (1908a: XXX-XXXI) parla 

sobre la dicotomia entre una traducció literal (mot a mot) i una 

traducció literària que tingui forma artística. Al seu parer, la solució 

es troba en un punt intermedi entre les dues posicions. Per a alguns 

crítics (Esquerra 2009 [1937]: 152 i Par 1935: 213-214), la 

traducció de Montoliu és fidel i erudita, però no elegant ni literària. 

És cert que Montoliu tendeix a ser molt fidel, tant que de vegades 

s’enganxa massa al text original i el resultat és un text poc natural 

en català. Fixem-nos en el fragment següent: 

 
 
Shakespeare (III.i.29-32) 

We hear our bloody cousins are 

bestowed / in England and in Ireland, 

not confessing / their cruel parricide, 

filling their hearers / with strange 

invention. 

 
Montoliu (1908 [1907]: 17) 

Oim que ls nostres nebots sanguinaris 

són establerts a Inglaterra i a Irlanda, 

no confessant llur cruel parricidi i 

omplint llur oïdors d’extranyes 

invencions.  
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De totes maneres, Montoliu no sempre és tan fidel a les paraules de 

l’original, sobretot en algunes escenes de les bruixes, ja que 

presenta una traducció en vers. Pel que fa a la rima, és assonant en 

les dues escenes de les bruixes analitzades, excepte per a la 

traducció de “Fair is foul, and foul is fair, / hover through the fog 

and the filthy air” (I.i.11-12): “Lo brut és nèt, lo nèt es 

brut. / Amunt per la boira i aire corromput” (rima consonant), i 

algun altre vers de l’escena del conjur. Un altre punt en què 

prefereix no ser tan literal és quan vol incorporar alguna al·literació: 

“the blanket of the dark” (I.v.52) per “la fosca cortina”. En 

definitiva, la traducció de Montoliu és molt fidel a l’original, però 

no està mancada de trets estilístics. 
 

Diego Ruiz 

Aquest traductor és ben peculiar, ja sigui per la informació que ens 

ha arribat d’ell, ja sigui per la manera que té de traduir. Se’l 

considera un dels escriptors marginats de la literatura catalana (Jardí 

1985 i Palau i Fabre 2005: 633) i la seva figura ha passat a la 

història més per les anècdotes sobre la seva persona que per la seva 

obra. Tenia un aspecte descurat i portava una vida desendreçada i 

plena d’extravagàncies (Juan Arbó 1982: 157).  

 

Com explicàvem a 6.2.2, Josep Julià Ballbè i Jordi F. Fernández 

(2001: 150) creuen que aquesta traducció de Macbeth respon a 

motius professionals per part de Ruiz. Un any abans de la 

publicació de l’obra, Ruiz havia escrit un conte titulat El boig 
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Macbeth sacerdot, que va provocar comentaris molt negatius cap a 

Ruiz. El traductor volia convertir-se en el nou director del 

manicomi de Salt i va traduir Macbeth per pal·liar els efectes 

negatius que el seu conte havia provocat. Es tractava de suavitzar 

una mica la imatge que havia donat, tot demostrant que sabia anglès 

i que aprofundia en la seva professió de metge psiquiatre a través de 

la literatura (2001: 150). Aquesta teoria s’adiu amb la traducció 

d’alguns fragments de l’obra. Hem observat que, a les escenes 

analitzades, Ruiz ha suprimit les parts en què hi ha referències 

sexuals, des del diàleg del porter amb Macduff sobre la beguda i la 

lascívia (II.iii.24-39) fins al vers de Lady Macbeth en què demana 

als esperits infernals que li treguin el sexe (de dona): “Unsex me 

here” (I.v.40).  

 

Hi ha un aspecte, però, en el que no coincidim amb Julià Ballbè i 

Fernández (2001: 153), els quals afirmen que Ruiz seguia molt de 

prop el text anglès i això provocava calcs i expressions poc usuals 

en català. És ben bé tot el contrari: la traducció de Ruiz és la que 

més s’allunya del text original i moltes vegades produeix canvis 

totals de significat que afecten molt el sentit del text, com hem 

pogut observar en l’anàlisi de les escenes. De fet, la traducció de 

Ruiz no és gaire fidel ni al contingut ni a la forma de l’original 

(gairebé no trasllada cap efecte estilístic). Vegem alguns exemples 

en què la traducció de Ruiz té poc a veure amb el text anglès: 

 
 
Shakespeare (I.v.39-40) 

you spirits 

  
Ruiz (1908: 27) 

esperits exaltadors 
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That tend on mortal thoughts  

 

Shakespeare (I.v.49) 

you wait on nature’s mischief 

 Ruiz (1908: 27) 

Violem la Naturalesa! 

 

Shakespeare (II.iii.16-18) 

I had thought to have let in some of 

all professions, that go the primrose 

way to th’ everlasting bonfire. 

 Ruiz (1908: 45) 

Millor, així hauré d’obrir a gent més 

com cal.  

 

 

Tot i que Julià Ballbè i Fernández (2001: 154) asseguren que Ruiz 

no era gaire bon traductor, suposen que Ruiz devia traduir l’obra a 

partir de l’original anglès, la qual cosa no es pot dir de moltes 

traduccions de l’època. No entenem en què es basen per fer aquesta 

suposició, perquè les dades lingüístiques apunten cap a una altra 

banda. Potser sí que Ruiz tenia prou coneixements d’anglès i encara 

que entengués bé l’original va modelar l’obra a la seva manera, però 

també hi ha força probabilitats que Ruiz hagués partit d’alguna 

traducció francesa o castellana precedent, o fins i tot italiana, ja que 

va cursar el doctorat a Itàlia (Jardí 1985: 83). A 6.2.4, dèiem que 

Ruiz i Sagarra tenen 24 similituds que són compartides per altres 

traductors com Maeterlinck i Hugo. Sagarra, a través de la traducció 

de Maeterlinck, té influències indirectes d’Hugo. És impossible que 

Ruiz es fixés en la traducció de Maeterlinck perquè és posterior a la 

seva (la de Ruiz és de 1908 i la de Maeterlinck de 1910). La 

conclusió és que Ruiz es devia mirar la traducció d’Hugo. 
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Cèsar August Jordana 

A diferència de Montoliu i Ruiz, Jordana va traduir més d’una obra 

de Shakespeare al català. Ramon Esquerra (2009: 187-188) va 

considerar que Jordana era el traductor definitiu de Shakespeare, 

però, com ja hem explicat prèviament, Esquerra va morir durant la 

Guerra Civil i no va arribar a conèixer mai les traduccions que més 

tard faria Sagarra. En el que tots els crítics de Jordana es posen 

d’acord és amb el fet que el traductor coneixia molt bé l’anglès, feia 

traduccions directes i emprava un català molt correcte (Coca 1986: 

XVII, Esquerra 2009: 187, Fàbregas 1979: 187 i Vidal Alcover 1986: 

86).  

 

Vidal Alcover (1986: 86-87) afirma que les traduccions de Jordana 

són com les de Riba: molt bones filològicament, però no aptes per 

representar. En analitzar les escenes, hem comprovat que la 

traducció de Jordana és, efectivament, la que sona més literària. 

Recordem, per exemple, el monòleg de Macbeth i la traducció de 

Jordana de “that his virtues / will plead like angles, trumpet-tongued 

against / the deep damnation of his taking-off” (I.vii.), en què empra 

els verbs pledejar i trompetejar i tradueix damnation per 

“damnatge”. Comparem-ho amb les opcions dels altres traductors 

(totes les cursives són nostres):  

 
 
Montoliu (1908b [1907]: 21) 

Que ses virtuts, com angels amb 

trompetes, clamaran la damnació 

d’aquesta mort 

  
Ruiz (1908: 34) 

Que ses virtuts, angels de la seva 

guarda, arreu pregonarien el crim 
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Jordana (1928: 26) 

Que les seves virtuts pledejaran 

com àngels amb veu trompetejant 

contra el damnatge de la seva mort 

 Sagarra (1959b: 303) 

Que les virtuts seves / com trompetes 

angèliques, durien / damnació 

damunt d’aquesta mort 

 
 

En podem trobar altres exemples a l’escena entre Macbeth i el seu 

criat, ja que les propostes de Jordana sonen més literàries en general 

en tot el fragment: “Que el dimoni et damni ben negrament” (“The 

Devil damn thee black”, V.iii.11) i “damnatge etern” (“Death of thy 

soul”, V.iii.16). 

 

Rafael Tasis (1959: 43) afirma que Jordana imposava el seu idioma 

perfecte i que, si calia, incloïa en els seus textos els “neologismes 

més afortunats que havien sorgit en el carrer”. Ramon Fabregat 

(1959: 92) va en la mateixa línia en comentar que Jordana 

“emmanlleva” mots d’altres idiomes. Aquest és un altre aspecte que 

hem observat en la traducció de Jordana: els neologismes. No 

sabem, però, si algunes paraules es poden considerar neologismes 

seus, però són mots que no surten a cap diccionari i que van en la 

línia d’una traducció literària. En l’escena del porter, per exemple, 

veiem que Jordana utilitza els mots equivocaire, equivoquejar i 

dimoniejar, que no es troben a cap diccionari (DA, DGLC, DECat, 

DCVB ni DDLC) ni al CTILC. 

 

D’altra banda, Fàbregas (1979: 187) creu que les traduccions de 

Jordana són fidels, però que la impressió que donen és una imatge 
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més aviat en blanc i negre, i no en color, especialment degut al fet 

que són en prosa i no en vers. Tanmateix, hem d’afegir que això no 

vol dir que les seves traduccions estiguin mancades de trets 

estilístics. Una característica de la traducció de Macbeth de Jordana 

és que està farcida d’al·literacions. Com hem pogut veure en 

analitzar les escenes de les bruixes, encara que la seva traducció no 

és en vers ni rimada, és molt rica en al·literacions. En el monòleg de 

Lady Macbeth, explicàvem que Jordana produeix al·literacions en 

alguns llocs on cap altre traductor ho fa: “ompliu-me fins a curull 

de crueltat” (1928: 23) (“fill me from the crown to the toe, top-

full”, I.v.40) i “Veniu, esperits que sotgeu” (1928: 23) (“Come, you 

spirits / that tend, I.v.39-40). 

 

Les aportacions de la traducció de Sagarra 

 

1. Distinció entre prosa i vers 

De les quatre traduccions de Macbeth examinades, la de Sagarra és 

l’única que ofereix les escenes en prosa o en vers depenent de com 

siguin a l’original. Aquesta distinció és primordial per diverses 

raons: 

 

a) El contrast temàtic entre les escenes 

Expliquem aquest aspecte amb un exemple. El porter s’acaba de 

despertar amb una gran ressaca, i no té prou domini de si mateix 

com per usar el vers. Per classe social (porter-bufó) i per estat 

d’ànim (anihilació dels sentits, desorientació), només li escau la 

prosa, però, a més, aquesta escena es desmarca de l’anterior i la 
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posterior pels temes que tracta, i això s’expressa també a través de 

la mètrica:  

 

 
VERS 

Escena II.ii.1-73: 

Macbeth i Lady Macbeth parlen sobre l’assassinat del rei Duncan. 

PROSA 

Escena II.iii.1-39: 

El porter fantasieja que és el porter de l’infern i després parla amb Macduff 

sobre els efectes de la beguda en la lascívia. 

VERS 

Escena II.iii.40-148:  

Macduff i Lennox descobreixen que Duncan ha estat assassinat. 

 
 

b) La caracterització dels personatges 

Les bruixes solen parlar en tetràmetres (normalment mitjançant 

versos heptasíl·labs), mentre que Macbeth parla en pentàmetres 

(normalment mitjançant versos decasíl·labs) i el porter, en prosa. A 

cada personatge li correspon una mètrica específica i això té a veure 

amb el seu caràcter. Com explica Pujol (2009: 168-169), el 

llenguatge de les bruixes és aeri i de ritme ràpid (són uns 

personatges que tan aviat apareixen com desapareixen); per això, els 

corresponen els versos més curts de l’obra. Agafem, per exemple, la 

traducció de Ruiz, que és la menys marcada estilísticament: quina 

diferència formal hi ha entre un passatge de les bruixes i un de 

Macbeth o de Lady Macbeth? Cap ni una. Sagarra és l’únic en fer 

parlar cada personatge amb la mètrica que Shakespeare els va 

adjudicar. 



6. SAGARRA I LES TRADUCCIONS CATALANES PRECEDENTS 
	
646 

 

c) L’evolució dels personatges 

Els personatges de Shakespeare poden parlar en prosa o en vers 

depenent de les circumstàncies. Per exemple, a la segona escena del 

quart acte, Lady Macduff parla amb Ross en vers, però quan es 

queda sola amb el seu fill i tenen una conversa més distesa, passa a 

parlar en prosa. En el monòleg de Lady Macbeth que analitzem 

(I.v.37-53), ella se sent forta i desplega totes les seves eines 

lingüístiques per aconseguir el que vol. El llenguatge és en vers, 

amb repeticions i exhortacions. A l’acte següent, el segon, ja 

esdevindrà reina i continuarà parlant en vers fins al final de l’obra. 

No és fins a la primera escena del cinquè acte que Lady Macbeth 

canvia el vers per la prosa, perquè s’ha tornat boja i el seu 

descontrol es manifesta també a través de la llengua, ja que barreja 

esdeveniments del passat, del present i del futur (té al·lucinacions), 

encavalca una idea amb una altra i tot té una estructura caòtica que 

queda ben reflectida gràcies a l’ús de la prosa, que té uns patrons 

menys mesurats que el vers. En aquesta escena (V.i) no hi ha 

diferències significatives entre els traductors estudiats; ara bé, en les 

traduccions de Montoliu, Ruiz i Jordana no s’aprecia gaire la 

diferència (lingüísticament parlant) entre l’escena del monòleg de 

Lady Macbeth i l’escena del somnambulisme, per la qual cosa 

l’evolució del personatge no queda tan ben caracteritzada com en la 

traducció de Sagarra. Com argumenta Pujante:  

 

Así, pues, el traductor debe advertir que estos cambios de prosa a 

verso (o viceversa) en un mismo personaje, y aun dentro de la 
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misma escena, marcan un cambio de tono y actitud en el hablante 

que debe conservarse en la traducción: salvo excepciones, el paso al 

verso suele indicar una actitud más consciente y premeditada. 

(Pujante 1989: 146) 

 

Ruiz i Jordana no abandonen la prosa en cap moment; per 

consegüent, el contrast temàtic entre les escenes i la caracterització i 

evolució dels personatges es veuen afectats.  

 

2. Distinció entre fragments rimats i no rimats 

A diferència de Montoliu, Ruiz i Jordana, Sagarra rima els mateixos 

fragments que a l’original. Montoliu també ho fa de vegades, però 

amb una rima normalment assonant molt menys perceptible que la 

de Sagarra. Vegem el següent fragment i observem que la traducció 

de Sagarra té molta més força gràcies a la rima (i a la mètrica 

regular): 

 
 
Shakespeare (IV.i.14-17) 

SECOND WITCH 

Eye of newt, and toe of frog, 

Wool of bat, and tongue of dog; 

Adder’s fork, and blind-worm’s sting, 

Lizard’s leg, and howlet’s wing 

 

 

Cebrià Montoliu (1908b [1907]: 62) 

SEGONA BRUIXA 

pèl de rat penat, dit de rana, 

llengua de ca i ull de salamandra, 

dart de cecilia i forca d’escorçó, 

 Diego Ruiz (1908: 85) 

SEGONA BRUIXA 

Ull de sargantana, cap de granota, 

borriçol de rat-penat, llengua de 

goç, dard d’escorpí 



6. SAGARRA I LES TRADUCCIONS CATALANES PRECEDENTS 
	
648 

peu de lluert i ala de mussol 

 

Cèsar August Jordana  

(1928: 59) 

SEGONA BRUIXA 

Dit de granota i ull de sargantana, 

llengües de gos i d’escorçó, amb el 

bigoti d’una rata pinyada i una poteta 

de llangardaix, i amb l’ala trista d’un 

mussol 

 Josep M. de Sagarra  

(1959b: 345-346) 

BRUIXA SEGONA 

granota, llengua de gos, 

ala de rata pinyada, 

llengua d’escurçó esqueixada, 

fibló de serp sense ulls, 

a dins el brou dóna bulls 

amb una ala de mussol; 

vés bullint dintre el perol 

 
 

Tal com dèiem a 3.1, Macbeth es caracteritza per un to poètic i 

musical, sobretot a les escenes de les bruixes. Això s’aconsegueix 

mitjançant el ritme, la rima i les al·literacions. Recordem que la 

repetició de sons era vital en el teatre de l’època de Shakespeare, 

que estava molt més centrat en els efectes auditius que no pas en els 

visuals. Com sintetiza Gurr (2004: 2), les persones que anaven al 

teatre eren “auditors, not spectators”. Les escenes de les bruixes han 

de desprendre una musicalitat captivadora perquè el públic connecti 

amb l’obra i també perquè entengui quin és l’efecte que aquests 

personatges tenen sobre Macbeth. 

 

3. Intenció de crear un efecte similar al de l’original 

Com hem pogut observar en les escenes, hi ha vegades que Sagarra 

no trasllada exactament el mateix significat d’una paraula o 

expressió de l’original. Això no vol dir, però, que no el sàpiga, sinó 

que potser prefereix una altra opció. Isabel Verdaguer (1999: 96) 
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sosté que Sagarra buscava la fidelitat als conceptes més que no pas 

als detalls. A més, les restriccions mètriques dificulten el tipus de 

traducció paraula per paraula. És similar al que explica Pujante 

sobre la traducció de cançons: “The prosodic constraints can lead to 

certain verbal solutions that are not as semantically faithful as they 

could be” (Pujante 2001: 215). Conejero (1993: 175) afirma que les 

paraules d’una peça teatral són part del fet comunicatiu i que no 

anar més enllà i obsessionar-se només amb la fidelitat al significat 

de les paraules és trair alguna cosa. Desclot ho explica en altres 

paraules en referir-se a la poesia, no al teatre, si bé recordem que les 

obres de Shakespeare són teatrals, però també poètiques: 

 

El traductor sap que està escrivint un poema nou, una variació 

pròpia, però també que ho fa sota la condició d’intentar provocar 

amb el seu text una emoció estètica equivalent o extremament 

propera a la que li desvetlla l’original [...] En conseqüència, un 

traductor de poesia (i, per extensió, qualsevol traductor literari), 

més que no pas un traductor de paraules, és un traductor d’artificis 

verbals. (Desclot 2008: 85) 

 

Aquesta és la línia que segueix la traducció de Sagarra, mentre que 

la de Ruiz és totalment oposada. És a dir: el que pretén Sagarra és 

provocar una emoció semblant a la del text original anglès. 

 

4. Traducció orientada en part cap a la cultura meta i en part cap a 

la cultura d’origen 

Sagarra no dubta a canviar alguns aspectes com ara alguns referents 

culturals per fer un text acceptable en la cultura meta. Per exemple, 
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a la segona escena del primer acte, el sergent explica: “The 

multiplying villainies of nature / do swarm upon him — form the 

Western Isles / of kerns and galloglasses is supplied” (I.ii.11-13). 

Sagarra tradueix els dos mots subratllats per “irlandesos i gal·lesos” 

(1959b: 286). Jordana també proposa una generalització (més que la 

de Sagarra): “Les illes de ponent proveïren de ferotges guerrers” 

(1928: 12). En canvi, Montoliu posa una nota final on explica el 

següent: “Els kerns eres tropes lleument armades, usant solament 

darts, dagues i coltells; els gallowglasses duien elm, cota de malla, 

llarga espasa i destral” (1908b [1907]: 102-103, nota 7). Ruiz 

utilitza les mateixes paraules que l’original però sense cap 

explicació: “un reforç de Kernes y de Gallowglasses” (1908: 10). 

En termes de Guideon Toury, les traduccions de Jordana i Sagarra 

serien acceptables (orientades cap a la cultura meta) en 

contraposició a les de Montoliu i Ruiz, que serien adequades 

(orientades cap a la cultura d’origen).19 

 

Això no obstant, el fet de buscar la fidelitat respecte a la forma de 

l’original (traduir el vers en vers, rimar les mateixes parts rimades, 

traslladar els jocs de paraules, etc.) s’orienta cap a la cultura 

d’origen. Recordem, per exemple, que, en el joc de paraules de caire 

																																																													
   19 Respecte al terme acceptable, val a dir que en català el model de llengua 

literari s’estava construint al mateix temps que es publicaven aquestes 

traduccions. I encara hi ha més: aquestes traduccions ajudaven a configurar i 

explorar les possibilitats del model de llengua literari de Pompeu Fabra. Sobre 

aquesta qüestió, vegeu Cabré i Ortín (1984), Feliu (2008), Malé (2007), Ortín 

(1996a: 61-64, 1996b, 2004, 2009 i 2015) i Toutain (1997). 
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sexual analitzat a 6.3.2.5, la traducció de Sagarra és l’única de les 

quatre que pot tenir un sentit semblant al de l’original. 

 

5. Text per ser representat i no llegit 

Montoliu explica en el seu pròleg (1908a: XXXIII-XXXIV) que ha 

deixat els punts foscos del text original igual de foscos que a 

l’original perquè sigui el lector qui decideixi el significat del 

fragment. És a dir: Montoliu es refereix directament a un lector i no 

a un espectador. La traducció que Montoliu ofereix és filològica i 

serveix, fins i tot avui dia, per entendre més bé Macbeth (és un text 

molt útil per tenir-lo al costat de l’original). La quantitat de notes 

explicatives que presenta no fan més que corroborar que aquesta 

traducció és per ser llegida i no representada.  

 

Pel que fa a la traducció de Ruiz, no sembla en cap moment que 

sigui un text per ser representat, ja que la col·lecció on es va 

publicar (Biblioteca Popular dels Grans Mestres) tenia com a 

objectiu posar Shakespeare a l’abast del gran públic (donar-lo a 

conèixer a través de la lectura). La traducció de Ruiz és plana i 

monòtona; és tot el contrari del que Conejero considera que ha de 

ser una traducció d’una obra de Shakespeare: 

 

La frase teatral está alejada de la frase gramatical […] Defendemos 

a partir de ahora que la lógica del texto teatral, del texto 

shakesperiano no es la lógica de la gramática, no es la lógica de la 

prosa, no es la lógica del lenguaje neutro y desprovisto de 

estrategias, sino que la suya es la lógica de la poética, de la 
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teatralidad, de la estrategia retórica, de la funcionalidad i 

efectividad sobre un escenario. (Conejero 1993: 173)  

 

La traducció de Jordana presenta un text molt més actual que el de 

Montoliu o Ruiz pel que fa a l’ortografia i la normativa fabriana, 

atès que ja s’havien publicat les Normes ortogràfiques (1913) i el 

Diccionari ortogràfic (1918). Com ja hem esmentat abans, aquesta 

traducció sona més literària en alguns fragments, i de vegades allò 

que sona literari i, consegüentment, d’un registre més elevat, es 

contraposa a la llengua del teatre, més viva i directa. Com explica 

Manuel Ángel Conejero (1993: 174), hi ha una gran diferència entre 

la llengua d’una novel·la i la llengua del teatre. Per exemple, en la 

novel·la Robinson Crusoe, se’ns descriu una tempesta i nosaltres 

ens la imaginem; en l’obra The Tempest, la tempesta és real: “El 

lenguaje de The Tempest nos muestra una tempestad mientras que 

en Robinson Crusoe nos la cuenta” (Conejero 1993: 174).  

 

Per a Conejero (1993: 169-170), el teatre s’ha de traduir en la 

llengua del teatre i això implica conèixer-ne els mecanismes. Quin 

dels quatre traductors catalans va omplir els teatres de Barcelona de 

gom a gom durant diverses temporades seguides? L’únic que és 

dramaturg i, a més a més, poeta, com també ho era Shakespeare: 

Sagarra.20 Pujante sosté: “La oralidad también depende del grado de 

																																																													
			20 Sobre l’èxit de les obres teatrals de Sagarra, Guansé (2015: 329) afirma: “Des 

d’aleshores fins a l’esclat de la nostra guerra, escriu i estrena dues, i tres, i de 

vegades quatre comèdies l’any, per a goig dels espectadors, glòria de l’idioma i 

desesperació dels autors que esperen tanda. En una ocasió n’estrena dues en una 
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sonoridad y musicalidad del texto dramático. Ambas están a su vez 

relacionadas con el ritmo de los enunciados, pero también con la 

mayor o menor suavidad de los sonidos en la cadena fónica y su 

facilidad articulatoria” (Pujante 1989: 143). Conejero (1993: 171) 

també subratlla que la llengua del teatre ha de ser oral; això 

significa que no podem oblidar que les paraules seran dites per uns 

actors amb l’objectiu que arribin al públic sense problemes. Fixem-

nos en la traducció del fragment següent, en què l’opció de Jordana 

costaria més de dir: 

 
 
Shakespeare (V.iii.16-17) 

Death of thy soul, those linen cheeks of thine 

Are counsellors to fear. What soldiers, whey-face? 

  

Jordana (1928: 81) 

Damnatge etern! Les teves galtes són 

consellers de l’esporuguiment. Quins 

soldats dius, figura emblanquinada? 

 Sagarra (1959b: 372) 

Així et rebentis! 

Les teves galtes són les conselleres 

de l’espant! ¿Quins soldats, nas de 

recuit? 
 

 

Així mateix, Conejero (1993: 173) emfasitza que el llenguatge 

teatral sempre ha de connotar i seduir: el públic ha de quedar-hi 

enganxat. Sagarra, com a dramaturg d’èxit, sabia quines eren les 

estratègies que havia d’emprar per captar l’atenció dels espectadors. 

A continuació, oferim una sèrie d’opcions en què creiem que la 

																																																																																																																																										
mateixa nit i ha d’anar amb cotxe d’un teatre a l’altre —del Paral·lel al carrer de 

Casp— per a recollir els aplaudiments al final de cada acte”.  
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traducció de Sagarra s’allunya del text original i de les dels altres 

traductors catalans per tal d’oferir una solució més expressiva i 

suggerent (totes les cursives són nostres):21 

 
ESCENA DE LES BRUIXES (I.i.1-12) 

 

I come, Graymalkin. (I.i.8) 

 

There to meet with Macbeth. (I.i.7) 

 

 

Ja vinc, Gris-fregall. (1959b: 285) 

 

I allí Macbeth treurà [sic] el nas. 

(1959b: 285) 

ESCENA DE LES BRUIXES (IV.i.10-38) 

 

Fillet of a fenny snake / in the cauldron 

boil and bake (IV.i.12-13) 

 

Pell tendra de serp de riu, / bull dins 

l’infernal lleixiu. (1959b: 345) 

 

ESCENA DE MACBETH I BANQUO (III.i.14.39) 

 

filling their hearers / with strange 

invention (III.i.31-32) 

 

emplenen el cap dels que els 

escolten / de falòrnies i fum (1959b: 

324) 

 

ESCENA DE MACBETH I EL SERVENT (V.iii.11-19) 

 

The Devil damn thee black (V.iii.11) 

 

 

Where got’st thou that goose-look? 

(V.iii.12) 

 

Que el diable et condemni dins la 

sutja (1946?: 448) 

 

De qui has robat tu aquesta mirada 

d’oca? (1946?: 448)  

																																																													
			21 Recordem que a la tesi usem l’adjectiu teatral aplicat a paraules o expressions 

que poden tenir un efecte captivador en els espectadors (definició adaptada del 

DIEC2 [s. v. teatral 2]).  
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Go prick thy face (V.iii.14) 

 

Doncs vés, / escorxa’t la ganyota 

(1959b: 372) 

 

ESCENA DEL PORTER (II.iii.1-39) 

 

here’s an English tailor come hither, 

for stealing out of a French hose 

(II.iii.12-14) 

 

És un sastre anglès que ve aquí per 

haver escorcollat les butxaques 

d’unes calces franceses 

 

 

Reproduïm aquí una citació de Palau i Fabre a la qual ja hem fet 

referència a 3.2.2: 

 

És evident que, en algun moment, el Shakespeare de Sagarra 

“sagarreja”. [...] Hem usat un adjectiu: sagarrejar. Potser val la 

pena d’aturar-nos una mica a considerar-lo. Què entenem per 

sagarrejar? [...] Entenem que sagarrejar vol dir, per part de 

Sagarra, aquest fer ús i abús ─per això ja hem emprat abans aquest 

mot─ d’unes certes qualitats i d’un cert do que són, precisament, els 

de la plasticitat de la paraula unida a una coneixença molt profunda 

dels recursos retòrics. Sagarra sap que tot ho solucionarà amb 

aquests recursos (que per a ell són infinits) i alguns mots pastosos o 

gruixuts que sempre té a punt en el seu sarró. [...] Quan el seu text 

“sagarreja”, no és pas volgudament, per caprici, sinó perquè és la 

seva naturalesa mateixa i no pot deixar de sortir-li a flor de pell. 

(1973: 68-70) (les cursives són nostres) 

 

Sagarra usa aquests “mots pastosos o gruixuts que sempre té a punt 

en el seu sarró” per aconseguir opcions connotades i atractives. De 
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vegades, té predilecció per alguns mots concrets que repeteix sovint 

en el text (els hem recollit a 3.4.6, dins categoria paraula preferent). 

 

Conejero (1993: 178) indica que a l’hora de traduir cal que el 

traductor és posi a la pell de l’actor o del director. Sagarra s’allunya 

de les traduccions literàries per ser llegides i enceta el camí que 

culmina amb la pràctica d’avui dia, en què el traductor tradueix per 

encàrrec d’una companyia teatral i treballa colze a colze amb el 

director i els actors. En paraules de Pujol (2008b: 132): “La norma 

traductológica, pues, cambia radicalmente gracias a Sagarra: a partir 

de él, la oralidad de Shakespeare se construirá teniendo en cuenta 

no los libros, sino el público, el escenario, la lengua del teatro”. Eva 

Espasa (2001: 108) argumenta que un text traduït serà representable 

quan sigui acceptat per una companyia que munti l’espectacle dins 

la cultura tema. De les traduccions que hem analitzat, l’única que 

s’ha representat, segons Buffery (2010: 315-336), ha estat la de 

Sagarra: 1) el 1971, a Sabadell (Auditòrium de la Caixa d’Estalvis), 

director R. Ribalta; 2) el 1974, a València (Teatre del Micalet) per 

la companyia Teatre d’Ubú Blau; 3) el 1982, a Barcelona (Centre 

Moral de Gràcia); i 4) el 1996, a Barcelona (Pati Manning. Festival 

del Grec), director T. Townsend. Com dèiem a 2.2.2, si a l’apèndix 

de Buffery (2010: 315-336) consultem les traduccions de 

Shakespeare representades en el territori català, veiem que entre 

1953 i 2007 les de Sagarra van ser dutes a l’escenari almenys 68 

vegades, una xifra no superada encara per cap altre traductor català. 
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Els cercles de discurs 

Recordem que David Crystal i Ben Crystal (2002: 553) proposen 

quatre cercles de discurs a Macbeth: el de les bruixes, el de 

Macbeth, el de la cort escocesa i el de les forces angleses.  

 

Pel que fa al cercle de les bruixes, la traducció de Sagarra és molt 

reeixida. El traductor treballa aquí amb elements que li són molt 

familiars i dels quals té un domini prodigiós: la rima, el ritme i les 

al·literacions. Com ja hem comentat, la traducció de Montoliu 

intenta transmetre alguns trets de les bruixes i, encara que es troba a 

força distància d’aconseguir un efecte similar al del text anglès, el 

lector s’adona que aquelles escenes no són com la resta. Jordana 

també dóna a les bruixes un toc diferent en fer-les parlar amb tantes 

al·literacions, però no acaben de lluir perquè es troben en un text en 

prosa. En la traducció de Ruiz no hi ha cap diferència lingüística 

entre una bruixa, Macbeth, el rei Duncan o el porter. 

 

Quant al cercle de Macbeth, convé destacar que sembla que Sagarra 

es trobava més a gust traduint en vers que en prosa, com ell mateix 

havia reconegut alguna vegada (vegeu Permanyer 1991: 47 i 

Sagarra 2003: 231-232). És obvi que, per raons de mètrica, en els 

monòlegs de Macbeth i Lady Macbeth, el diàleg entre Macbeth i 

Banquo i el diàleg entre Macbeth i el criat, Sagarra havia de produir 

alguna mena de divergència respecte del text anglès. Tot i així, 

aquestes escenes queden força ben caracteritzades i estan en 

consonància amb el text anglès. Ara bé, el que sobta és la seva 

traducció de l’escena del porter. Hi ha elements suprimits, com ara 
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algun truc de Macduff a la porta, o paraules que s’haurien de repetir 

(equivocator i equivocate), que són significatius per a l’escena. No 

s’entén per què Sagarra va produir aquestes divergències, ja que no 

estava subjecte a la mètrica.  

 

Respecte al cercle de la cort escocesa i les forces angleses, no hi ha 

diferències rellevants entre els textos dels quatre traductors, llevat 

del fet que la traducció de Sagarra és l’única que és en vers. Aquest 

aspecte en l’original ajuda el lector a veure l’evolució dels 

personatges de què parlàvem abans. En l’última escena analitzada, 

en què els protagonistes pertanyen només a aquests dos cercles, 

dèiem que Macbeth i Lady Macbeth al llarg de tota l’obra pateixen 

una transformació en el caràcter que queda reflectida en la manera 

de parlar. En canvi, els personatges de la cort escocesa i de les 

forces angleses continuen amb el mateix caràcter i les mateixes 

característiques lingüístiques. Aquesta evolució i no-evolució 

lingüística queda clara en la traducció de Sagarra, però 

desdibuixada en la dels altres traductors catalans estudiats, ja que 

Macbeth i Lady Macbeth parlen en prosa tant al primer acte com a 

l’últim, igual que els personatges de la cort escocesa i les forces 

angleses. 
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RECAPITULACIÓ1 

 

1. Les influències franceses, castellanes i catalanes en la 

traducció de Sagarra (capítols 4, 5 i 6) 

 

Les traduccions de Macbeth que estudiem en aquesta tesi són les de 

François-Victor Hugo (1865-1873), Cebrià Montoliu (1907), Diego 

Ruiz (1908), Maurice Maeterlinck (1910), Magí Morera i Galícia 

(1919 en castellà i 1925 en català), Luis Astrana Marín (1920c), 

Cèsar August Jordana (1928) i Josep M. de Sagarra (1959b). El 

diagrama de Venn de la pàgina següent mostra les coincidències de 

Sagarra amb la resta de traductors. 

 

1.1. El traductor que té més influència en la traducció de Macbeth 

de Josep M. de Sagarra és Maurice Maeterlinck. Els resultats 

obtinguts mostren que hi ha 319 casos de similitud entre la 

traducció de Sagarra i les franceses de Maurice Maeterlinck i 

François-Victor Hugo, però només n’hi ha 5 que podrien ser una 

influència directa d’Hugo (vegeu 4.5). Les altres 314 es deuen a la 

traducció de Maeterlinck. Hi ha 122 casos en què Sagarra, 

Maeterlinck i Hugo coincideixen. Això és especialment rellevant 

perquè demostra que Hugo va influir Maeterlinck i també perquè, 

com hem vist a 4.3.1 i 4.5, Sagarra va tenir influència indirecta 

d’Hugo a través de la traducció de Maeterlinck. 
																																																													
   1 Les idees que presentem en aquest apartat s’haurien de llegir juntament amb 

les conclusions parcials de cada capítol.  
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iagram
a 1. Les coincidències de Sagarra am

b la resta de traductors. 
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1.2. La traducció de Sagarra no té cap influència de les traduccions 

catalana i castellana de Macbeth de Magí Morera i Galícia. En 

canvi, Sagarra comparteix 145 similituds amb Luis Astrana Marín. 

Tanmateix, d’aquestes 145 similituds, només n’hi ha 8 en què 

Sagarra difereix de Maeterlinck i Hugo però coincideix amb 

Astrana. A part que aquesta xifra és molt reduïda, 4 de les 8 

similituds també es troben a la traducció de Montoliu, per la qual 

cosa és possible que arribessin al text de Sagarra mitjançant aquest 

traductor català, i no a través d’Astrana. En els altres casos, Sagarra 

coincideix amb Astrana però també amb els traductors francesos, 

sobretot amb Maeterlinck. Per consegüent, encara que Sagarra i 

Astrana de vegades tenen les mateixes opcions, Sagarra no té una 

influència significativa d’aquest traductor, segurament no té cap 

mena d’influència (les 8 [o 4] coincidències podrien haver-se donat 

per casualitat). De totes maneres, els dos traductors, Sagarra i 

Astrana, tenen influències directes de Maeterlinck i indirectes 

d’Hugo (vegeu 5.5). 

 

1.3. Pel que fa als traductors catalans, encara que Sagarra tingui 5 

similituds amb Diego Ruiz, no podem afirmar que Sagarra va rebre 

influències d’ell (vegeu 6.2.4). D’altra banda, Sagarra té 21 

similituds directes amb Cebrià Montoliu i 14 amb Cèsar August 

Jordana (vegeu 6.2.4). Així doncs, podem concloure que el 

traductor català que té més influències en la traducció de Macbeth 

de Sagarra és Montoliu, seguit de Jordana. Quant a Ruiz, té tan 

poques coincidències amb Sagarra que seria imprudent indicar que 

Sagarra va rebre influències d’ell (vegeu 6.2.4). 
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1.4. Respecte al diagrama 1, que mostra les coincidències de 

Sagarra amb la resta de traductors, convé destacar que hi ha casos 

en què Sagarra té coincidències amb dos o més traductors alhora. 

Això queda exemplificat en la intersecció marcada en negre del 

diagrama 2: 

 

Diagrama 2. Coincidències de Sagarra amb dos o més traductors. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intersecció marcada en negre en el diagrama mostra que algunes  

coincidències de Sagarra poden ser degudes a un traductor o a un 

altre. Per exemple: imaginem un cas en què Sagarra, Maeterlinck i 

Montoliu tenen la mateixa opció. Quin dels dos traductors, 

Maeterlinck o Montoliu, va influir realment Sagarra? Per tal de no 

tractar les dades arbitràriament, hem creat dos grups: un en què 

Sagarra rep la influència de Maeterlinck, i un altre en què la rep de 

Montoliu. Per això, en la taula de més avall (taula 1) hi ha dues 
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columnes. En la primera columna, atribuïm la coincidència a 

Maeterlinck, mentre que a la segona l’atribuïm a Montoliu. La taula 

següent mostra (en ordre decreixent) el nombre de coincidències 

directes entre Sagarra i els altres traductors estudiats a la tesi. Les 

xifres de la primera columna es poden trobar a 4.5, 5.5. i 6.2.4, 

mentre que les de la segona columna les hem aconseguit sumant i 

restant el nombre de coincidències en les quals dos traductors o més 

coincideixen amb Sagarra:2 

																																																													
   2 En el cas 1 (Maeterlinck) hi ha dues xifres: 314 i 281. La primera columna 

inclou totes les coincidències entre Sagarra i Maeterlinck, però també les 

coincidències entre Sagarra, Maeterlinck, Montoliu i Jordana (314 en total). A la 

segona columna, hem atribuït a Montoliu i Jordana les coincidències entre 

Sagarra, Maeterlinck, Montoliu i Jordana, tot restant de la xifra de la primera 

columna (314) els casos següents: 1) Sagarra coincideix amb Maeterlinck però 

també amb Montoliu (27); i 2) Sagarra coincideix amb Maeterlinck però també 

amb Jordana (6). El resultat és 281 coincidències: 314 (Maeterlinck) – 27 

(Montoliu) – 6 (Jordana) = 281. En el cas 2 (Montoliu) hi ha dues xifres: 21 i 52. 

La primera columna inclou totes les coincidències entre Sagarra i Montoliu (21). 

A la segona columna hem atribuït a Montoliu les coincidències entre Sagarra, 

Montoliu i Maeterlinck (27), tot sumant aquestes coincidències a la xifra de la 

primera columna (21): 21 (Montoliu) + 27 (Maeterlinck) = 48. També hi hem 

afegit 4 coincidències que podríem restar del nombre total de coincidències 

d’Astrana (vegeu el cas 4): 21 (Montoliu) + 27 (Maeterlinck) + 4 (Astrana) = 52. 

En el cas 3 (Jordana) hi ha dues xifres: 14 i 20. La primera columna inclou totes 

les coincidències entre Sagarra i Jordana (14). A la segona columna hem atribuït 

a Jordana les coincidències entre Sagarra, Jordana i Maeterlinck (6), tot sumant 

aquestes coincidències a la xifra de la primera columna (14): 14 (Jordana) + 6 

(Maeterlinck) = 20. En el cas 4 (Astrana) hi ha dues xifres: 8 i 4. La primera 

columna inclou totes les coincidències entre Sagarra i Astrana (8). A la segona 

columna hem atribuït a Montoliu les coincidències entre Sagarra, Montoliu i 
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Taula 1. Nombre de coincidències directes entre 
Sagarra i els altres traductors. 

 

NOMBRE DE COINCIDÈNCIES DIRECTES AMB SAGARRA 
Traductor Columna 1 Columna 2 Percentatges 

1. Maurice Maeterlinck 314 281 85,5 %  76,5 % 

2. Cebrià Montoliu 21  52 5,7 %   14,2 % 

3. Cèsar August Jordana 14  20  3,8 %  5,4 % 

4. Luis Astrana Marín 8 4 2,2 % 1,1 % 

5. François-Victor Hugo 5 --- 1,4 % 

6. Diego Ruiz 5 --- 1,4 % 

7. Magí Morera i Galícia 0 --- 0 % 

TOTAL 367 367 100 % 

 

Malgrat les diferències en les dues columnes, els resultats no 

canvien de manera significativa: Maeterlinck encara és el traductor 

que té més influència en Sagarra (85,5 % i 76,5 %), seguit de 

Montoliu (5,7 % i 14,2 %) i Jordana (3,8 % i 5,4 %). 

 

1.5. A part de les coincidències directes de Sagarra amb els altres 

traductors de Macbeth, convé remarcar que les traduccions 

estudiades estan interconnectades no només entre elles, sinó potser 

també a través de traduccions i adaptacions que no hem analitzat: 

les de Jean-François Ducis i François Guizot. En el diagrama 

següent mostrem les principals influències directes, indirectes i 

possibles entre les traduccions. Val a dir que la traducció d’Hugo 

																																																																																																																																										
Astrana (4), tot restant aquestes coincidències de la xifra de la primera columna 

(8): 8 (Astrana) – 4 (Montoliu) = 4. 
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podria tenir influències d’algunes traduccions o adaptacions 

franceses anteriors, i que podríem haver examinat si les similituds 

entre Montoliu i Maeterlinck són degudes als textos de Ducis, 

Guizot o algun altre traductor, però havíem d’aturar la recerca en 

algun punt; si no, la nostra tasca hauria estat interminable. A més, la 

tesi està centrada en Sagarra. Com podem veure en el diagrama 3, 

Sagarra té influències directes de Maeterlinck, Montoliu i Jordana, 

influències indirectes d’Hugo i possibles influències (a través de 

Maeterlinck i Montoliu, és a dir: indirectament) de Ducis i / o 

Guizot: 
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iagram

a 3.  Influències directes, indirectes i possibles entre els traductors estudiats en aquesta tesi.  

	



CONCLUSIONS 
	

669 

1.6. Tot i els descobriments que hem fet, cal tenir en compte 

diversos factors que limiten la nostra recerca. En primer lloc, hi ha 

altres traductors francesos i castellans, a part dels que hem estudiat 

a la tesi, que podrien haver influït en la traducció de Sagarra. En 

segon lloc, com que Sagarra va traduir La Divina Comèdia (i obres 

de Pirandello i Goldoni) de l’italià i també sabia alemany, podria 

haver mirat algunes traduccions italianes i alemanyes de Macbeth 

de les quals fins i tot podria tenir influència.3 I en tercer lloc, només 

hem analitzat una obra de Shakespeare traduïda per Sagarra, per la 

qual cosa no podem saber si va tenir influència dels traductors 

francesos, castellans i catalans analitzats a la tesi en altres 

traduccions de Shakespeare, o si va tenir influència d’altres 

traductors no estudiats a la tesi, com per exemple, Josep Carner, que 

va traduir A Midsummer Night’s Dream (1908), The Merry Wives of 

Windsor (1909) and The Tempest (1910). 
 

2. Les versions de Macbeth de Sagarra: el manuscrit (1942), 

l’edició de bibliòfil (1946?) i l’edició de l’Editorial Alpha (1959) 

(apartat 3.3.) 

 

2.1. Respecte a l’ortografia i la sintaxi, l’edició d’Alpha segueix les 

normes gramaticals de Pompeu Fabra més acuradament que el 

manuscrit i l’edició de bibliòfil, cosa que és lògica, ja que la 

reforma de la llengua catalana havia tingut més temps per fixar-se. 

L’edició d’Alpha, a càrrec de l’editor Joan Baptista Solervicens, té 

																																																													
   3 Donem les raons per les quals no hem estudiat aquestes traduccions a la tesi a 

l’apartat de “Metodologia” de la “Introducció”. 
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una gran qualitat lingüística. Tot i que aquesta edició encara conté 

uns pocs errors en relació amb la gramàtica fabriana, la majoria 

d’incorreccions que hi havia a l’edició de bibliòfil i al manuscrit 

han estat esmenades.   

 

2.2. Quant al manuscrit, les diverses possibilitats que es plantejava 

Sagarra a l’hora de traduir Macbeth posen de manifest la seva 

creativitat literària i el seu gran domini lingüístic. 

 

2.3. Les opcions ratllades del manuscrit i les modificacions d’un 

text a un altre (el manuscrit, l’edició de bibliòfil i l’edició d’Alpha) 

aporten informació sobre els fragments que suposadament 

resultaven més difícils per a Sagarra. Convé subratllar que, abans 

d’escriure el manuscrit, Sagarra podria haver fet alguns esborranys 

en fulls a part, però és força improbable, ja que tenia molt poc 

temps per fer les traduccions de les obres de Shakespeare. Tenint en 

compte els canvis entre els tres textos, tot apunta que Sagarra 

dubtava menys en els grans monòlegs de Macbeth o Lady Macbeth 

que no pas en escenes menors (aparentment amb menys tensió 

dramàtica), com ara la conversa entre Macbeth i els assassins (III.i), 

les intervencions de Ross (I.iii i IV.iii) i sobretot l’escena entre 

Macduff i Malcolm (IV.iii). 

 

2.4. L’anàlisi de les versions de Macbeth de Sagarra proporcionen 

informació útil per a altres aspectes que no estudiem a 3.3. Per 

exemple, hi ha opcions ratllades que mostren paraules o expressions 

preferents de Sagarra (vegeu 3.4.6), o solucions que, depenent de la 
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versió (manuscrit, edició de bibliòfil o edició d’Alpha), tenen més 

similituds amb les traduccions d’Hugo o de Maeterlinck (vegeu 

l’exemple 17 de 4.3.1 i l’exemple 24 de 4.3.2). 
 

3. La traducció de Macbeth de Sagarra comparada amb el text 

angles (apartat 3.4) 

 

3.1. Sagarra de vegades rebaixa el registre de l’original, però altres 

vegades l’apuja. Quan opta per una solució d’un registre més baix, 

usa paraules o expressions que semblen més teatrals4 i que criden 

l’atenció dels espectadors més efectivament que la d’altres 

traduccions catalanes.  

 

3.2. Sagarra té una tendència a la intensificació, la qual cosa implica 

que de vegades la seva traducció sigui més impactant que la dels 

altres traductors catalans. Les raons per les quals produeix aquest 

tipus de divergència són l’afany de crear un text captivador que es 

pugui representar dalt d’un escenari i la necessitat d’afegir algunes 

paraules per completar un vers decasíl·lab. Aquestes paraules 

“extres” normalment consisteixen en la repetició d’una paraula que 

ja es troba al text o en l’addició d’intensificadors lèxics, com ara tot, 

ben, tant or de debò. 

 

																																																													
   4 Com hem vist a 3.4.3.1, al llarg de la tesi usem l’adjectiu teatral aplicat a 

paraules o expressions que poden tenir un efecte captivador en els espectadors 

(definició adaptada del DIEC2 [s. v. teatral 2]).  
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3.3. La traducció de Sagarra de les escenes analitzades mostra 

algunes “hipotètiques”5 paraules preferents: agre, lligam / lligar-se, 

plantar cara and punt / punta. Convé remarcar la preferència que té 

per les expressions al punt, a un punt, punt per punt, tan bon punt, 

fins aquest / aquell punt, en aquest punt, una punta, de punta a 

punta, que Sagarra devia emprar per completar els versos 

decasíl·labs. Hem començat a fer l’anàlisi de les paraules preferents 

a Macbeth, Antoni i Cleopatra i Otel·lo. Tot i que encara no hem 

acabat aquesta recerca, podem concloure que algunes paraules 

preferents estan relacionades amb els sentiments, els òrgans i el cos 

humà, tal com comenta Jordi Carbonell (1981: 1247) quan parla de 

la llengua de Sagarra. Així doncs, algunes paraules són galta, 

llengua, orella i ungla, i alguns derivats (unglada i orellut) i 

paraules compostes (galtaparades). De vegades Sagarra opta per 

verbs com afermar i desfermar, arrapar i desarrapar, bellugar, 

enfonsar, escorcollar (i el nom: escorcollaire), gosar, mastegar, 

restar i rondinar. Altres paraules que usa sovint són beneit, 

galindaines, magarrufes, miserable, nafra i l’expressió ni gota. A 

més, en les traduccions de Sagarra hem trobat dues paraules 

peculiars: nadaló (a Macbeth) i grifany (a Otel·lo). La hipòtesis és 

que segurament aquests dos mots també apareixen en altres 

traduccions de Sagarra i en les seves obres de creació.6 D’altra 

																																																													
   5 Per a una explicació sobre l’ús de l’adjectiu “hipotètic” quan parlem de les 

paraules preferents de Sagarra, vegeu els apartats 1.4 i 3.4.4.2. 

   6 Recordem que al llarg de la tesi quan parlem d’obres de creació ens referim 

concretament a les que va escriure Sagarra com a autor, tot i que considerem que 

una traducció també és una (re)creació. 
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banda, utilitza el verb perfilar amb significats que no es troben 

recollits a cap diccionari o corpus consultat (CTILC, DA, DCVB, 

DDLC i DGLC).  

 

3.4. Les modificacions, addicions, supressions i canvis de significat 

en la traducció de Sagarra de vegades són deguts al fet que prioritza 

el ritme i la rima d’un determinat fragment o escena. El cas més 

obvi es troba a les escenes de les bruixes. Tanmateix, en l’escena 

del porter, que és en prosa, Sagarra també produeix aquests tipus de 

divergències. La nostra hipòtesis és que optava per aquests canvis 

no perquè no sabés el significat de l’original (segurament ell era 

conscient que no era fidel al significat d’algunes paraules de 

l’original), sinó perquè preferia solucions més teatrals. Això no 

obstant, les seves supressions i modificacions de vegades poden 

afectar el sentit respecte al text original, sobretot quan modifica una 

imatge que forma part d’un entramat de metàfores. 

 

3.5. En la majoria de casos, Sagarra segueix la mètrica de l’original; 

és a dir: si el text anglès fa servir (majoritàriament) versos 

decasíl·labs, la traducció de Sagarra, també.7 Així mateix, Sagarra 

																																																													
   7 Val a dir que en la tradició anglosaxona rarament es parla de versos 

decasíl·labs i que es prefereix utilitzar el terme pentàmetre. Això és degut al fet 

que, tot i que el patró del vers anglès per excel·lència té normalment 10 síl·labes, 

com que hi té prioritat el nombre dels accents per damunt del de síl·labes, hi ha 

versos que poden tenir menys o més síl·labes (normalment 9, 11 o 12) si 

compleixen els requisits accentuals (vegeu Wright 1988: 160-184). Cal recordar 

que tant en català com en anglès, quan es fa el recompte sil·làbic, l’última síl·laba 
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no només tradueix els versos utilitzant el mateix nombre de 

síl·labes, sinó que de vegades també intenta traslladar el ritme 

accentual de l’original. La divergència més freqüent quant a la 

mètrica és la d’augmentar el nombre de versos d’una escena. També 

hem trobat altres tres divergències entre el text anglès i la traducció 

de Sagarra, però podrien ser degudes a l’edició anglesa que ell 

utilitzava: 

 

a) Un fragment entre Lady Macduff i el seu fill (IV.iii.31-

66), que es troba en prosa en totes les edicions que hem 

consultat, mentre que en la traducció de Sagarra és en vers.  
 

b) La primera escena, en la qual hi ha diferències entre el 

text anglès i la traducció de Sagarra pel que fa als versos de 

les bruixes. Per exemple, a l’original és la tercera bruixa qui 

diu “There to meet with Macbeth”, mentre que en la 

traducció de Sagarra aquest vers pertany a la segona bruixa.  
 

c) Les escenes amb versos compartits i versos curts. Igual 

que Shakespeare, Sagarra utilitza aquests tipus de versos, 

però no sempre en el mateix lloc del text. 

 

3.6. Normalment Sagarra tradueix els versos rimats de l’original en 

versos rimats en català. Només hi ha un exemple del contrari: 

Sagarra fa rimar en la seva traducció dos versos que a l’original no 
																																																																																																																																										
tònica és la que marca el final de vers (vegeu Pujol 2007: 62 i Wright 1988: 300, 

nota 11). 
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rimen (vegeu l’exemple 7 de 3.4.3.1). Respecte a les rimes amb 

temps verbals idèntics (una crítica feta per Salvador Oliva 1993b: 

213), n’hem trobat només alguns casos, però no és el patró habitual, 

la qual cosa contradiu l’afirmació d’Oliva (1993b: 210-213).   

 

3.7. Sagarra sempre intenta traslladar les al·literacions de l’original, 

però no amb els mateixos sons i de vegades no en el mateix lloc 

(utilitza la tècnica de la compensació). Els sons són primordials per 

a Sagarra; és per això que sovint sacrifica el significat d’alguns 

mots amb l’objectiu de trobar una bona sonoritat, sobretot a les 

escenes de les bruixes.   

 

De totes maneres, aquesta part de la tesi té les seves limitacions. 

Com que només hem analitzat una traducció, no sabem si les 

divergències esmentades també es donen en les altres traduccions 

de Shakespeare de Sagarra o en altres traduccions de Sagarra no 

shakespearianes (traduccions d’obres de Dante, Molière, Pirandello, 

Goldoni, etc.). A part d’això, els resultats podrien haver estat més 

concloents si hagués comparat tota la traducció de Macbeth (vers 

per vers de cada escena en comptes de les vuit escenes triades) amb 

el text original, però només aquesta part ja hauria estat una tesi 

sencera, igual que la comparació de tota la traducció amb les dels 

traductors catalans anteriors. El mateix passa amb les categories de 

classificació: en comptes de les 10 categories que hem examinat, 

podríem haver estudiat les 21 categories proposades a l’apartat 1.4. 
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4. Els traductors catalans de Macbeth anteriors a Sagarra 

(capítol 6)  

 

4.1. L’objectiu principal de Cebrià Montoliu és traduir Shakespeare 

sense suprimir cap fragment del text original. Aconsegueix la seva 

finalitat pel que fa al contingut i al significat, especialment gràcies a 

les notes, nombroses i extenses. La precisió de les seves 

explicacions i de parts de la seva traducció són impressionants, 

sobretot tenint en compte les eines lingüístiques que tenia a l’abast a 

començament del segle XX. Quant a la forma, Montoliu intenta 

traslladar alguns trets de l’original, especialment a les escenes de les 

bruixes, però també en altres fragments. Utilitza rima assonant, 

al·literacions i polimetria, cosa que de vegades l’allunya una mica 

del significat del text anglès. Amb tot, l’inconvenient principal de la 

seva traducció és que de vegades s’enganxa massa a l’original i el 

resultat és un text poc natural en català. 

 

4.2. La traducció de Diego Ruiz és la que més s’allunya del text 

anglès, ja que no trasllada els trets estilístics de l’original i 

suprimeix i canvia fragments (sobretot si tenen connotacions 

sexuals). Segons Julià Ballbè i Fernández (2001: 150), la raó 

d’aquests canvis es troba en l’objectiu principal del traductor: volia 

convertir-se en el nou director del manicomi de Salt. Per 

aconseguir-ho, necessitava suavitzar la imatge extravagant que 

havia projectat amb el seu treball El boig Macbeth sacerdot. 

Tanmateix, no estem d’acord amb l’afirmació de Julià Ballbè i 

Fernández (2001: 153), segons la qual Ruiz seguia molt de prop el 
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text anglès i això provocava calcs i expressions poc usuals en català. 

És ben bé tot el contrari: de totes les traduccions estudiades en 

aquesta tesi, la seva és la més lliure i la que està més exempta de 

calcs. A més, Julià Ballbè i Fernández (2001: 154) suposen que 

Ruiz va traduir Macbeth directament de l’anglès, però això és molt 

discutible. La nostra hipòtesi, argumentada a 6.3.4, és que podria 

haver-se fixat en algunes traduccions anteriors castellanes, franceses 

o italianes.  

 

4.3. La traducció de Cèsar August Jordana és molt literària, en el 

sentit que usa un estil elevat i que és més adequada per llegir que no 

pas per representar. Així doncs, utilitza paraules i frases que són 

difícils de declamar i pronunciar en escena. Jordana va ser molt 

imaginatiu en la seva traducció de Macbeth, cosa que queda 

demostrada per l’ús que fa de possible neologismes creats per 

analogia amb algunes formes angleses (vegeu-ne alguns exemples a 

6.3.2.5). En relació amb la forma, encara que la traducció de 

Jordana és en prosa, el seu text no és tan pla com Fàbregas (1979: 

187) afirma, perquè, com hem vist, Jordana jugava amb els sons i 

destacava en la traducció de les al·literacions. 

 

5. Les aportacions de la traducció de Sagarra respecte a les 

traduccions catalanes precedents de Macbeth (apartat 6.3) 

 

5.1. La distinció de Sagarra entre prosa i vers. Aquesta diferenciació 

és fonamental per les raons següents: 
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5.1.1. El contrast temàtic entre les escenes. L’atmosfera i el 

tema d’una escena es poden diferenciar d’altres escenes 

mitjançant l’ús del vers o la prosa. 

 

5.1.2. La caracterització dels personatges. Per exemple, les 

bruixes parlen en tetràmetres rimats perquè tenen un ritme 

més ràpid que els pentàmetres: les bruixes són etèries 

(apareixen i desapareixen en segons) i, per tant, necessiten 

un discurs més lleuger que la resta de personatges. D’altra 

banda, el porter, com a servent-clown, parla en prosa, i 

Macbeth, en pentàmetres. Cada personatge té la seva manera 

de parlar; per consegüent, no traduir aquestes diferències 

desdibuixa part de la seva personalitat i fins i tot pot fer que 

el discurs d’un personatge no es distingeixi del d’un altre. 

 

 5.1.3. L’evolució dels personatges. El mateix personatge pot 

parlar en vers o prosa depenent de les circumstàncies. 

L’exemple més il·lustratiu a Macbeth és el cas de Lady 

Macbeth, que parla en vers durant quatre actes però en el 

cinquè canvia a la prosa, perquè s’ha tornat boja (barreja 

esdeveniments del passat, el present i el futur). Les seves 

intervencions en aquesta escena tenen una estructura caòtica 

que queda ben reflectida gràcies a l’ús de la prosa, que té 

uns patrons menys mesurats que el vers. 

 

5.2. La distinció entre versos rimats i versos no rimats. Montoliu 

també rima alguns fragments, però utilitza rima assonant, que en 
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català és menys perceptible que la rima consonant. La rima, 

juntament amb la mètrica i les al·literacions, és bàsica per crear el 

to musical de Macbeth, un to que no aconsegueixen Montoliu, Ruiz 

o Jordana. 

 

5.3. La intenció de Sagarra de crear un efecte similar al de 

l’original. Per aconseguir-ho el traductor sovint intenta reproduir el 

sentit general i els recursos literaris del text original, més que no pas 

el significat literal de les paraules (vegeu 6.3.1.1 i 6.3.1.2). 

 

5.4. La traducció de Sagarra està orientada en part cap a la cultura 

meta (és acceptable, en termes de Toury [1980]),8 el contrari de les 

de Montoliu i Ruiz, que en general estan orientades cap a la cultura 

d’origen (són adequades, en termes de Toury). Mentre que la 

traducció de Jordana és totalment acceptable, la de Sagarra també 

està orientada en part cap a la cultura d’origen, sobretot perquè té en 

compte la forma del text original.  

 

5.5. El Macbeth de Sagarra està traduït per ser representat. Per tant, 

es tracta d’un text dramàtic (una obra teatral), fàcil de pronunciar i 

d’escoltar, i amb un llenguatge emotiu i captivador. Per tal de crear 
																																																													
   8 Respecte al terme acceptable, val a dir que en català el model de llengua 

literari s’estava construint al mateix temps que es publicaven aquestes 

traduccions. I encara hi ha més: aquestes traduccions ajudaven a configurar i 

explorar les possibilitats del model de llengua literari de Pompeu Fabra. Sobre 

aquesta qüestió, vegeu Cabré i Ortín (1984), Feliu (2008), Malé (2007), Ortín 

(1996a: 61-64, 1996b, 2004, 2009 i 2015) i Toutain (1997). 
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un text amb aquestes característiques, Sagarra usa, conscientment o 

inconscientment, paraules o expressions que normalment estan més 

connotades que les dels altres traductors catalans. Algunes 

d’aquestes paraules o expressions són les seves paraules preferents 

(vegeu 3.4.6). Conejero (1993: 178) afirma que un traductor ha de 

posar-se a la pell del director o l’actor de l’obra. Sagarra s’allunya 

de les traduccions literàries per ser llegides i enceta el camí que 

culmina amb la pràctica d’avui dia, en què el traductor treballa 

colze a colze amb el director i els actors (una companyia teatral 

encarrega la traducció d’una obra determinada a un traductor; vegeu 

Pujol 2007: 49 i 51 i Pujol 2008b: 132). Segons Eva Espasa (2001: 

108), un text traduït serà representable quan sigui acceptat per una 

companyia que representi l’obra. Ni el Macbeth de Montoliu ni el 

de Ruiz ni el de Jordana van ser representats, mentre que el 

Macbeth de Sagarra s’ha dut als escenaris almenys quatre vegades 

(1971, 1974, 1982 i 1996). Les altres traduccions de Shakespeare de 

Sagarra s’han representat almenys seixanta-vuit vegades (Buffery 

2010: 315-336), una xifra no superada encara per cap altre traductor 

català. 

 

5.6. La traducció de Sagarra és l’única que reflecteix els quatre 

cercles de discurs proposats per Crystal i Crystal (2002: 553). 

Tanmateix, les escenes més reeixides de la seva traducció són les 

que tenen restriccions formals, com ara les escenes de les bruixes. 

D’altra banda, en la seva traducció de l’escena del porter (en prosa), 

malgrat el fet que ofereix solucions encertades per als jocs de 

paraules sexuals, produeix algunes divergències, com supressions i 



CONCLUSIONS 
	

681 

modificacions (vegeu 3.4.4.5 i 6.3.2.5). Tot fa pensar, doncs, que 

Sagarra tenia més habilitat per traduir en vers que en prosa, la qual 

cosa no és sorprenent, perquè com a autor la majoria de les seves 

obres teatrals són en vers, no en prosa.  

 

6. Les dates de les traduccions de Shakespeare de Sagarra 

(apartat 2.3.1) 

 

Fins ara les dates de les traduccions de Shakespeare dutes a terme 

per Sagarra eren desconegudes. Alguns autors, com ara Palau i 

Fabre (1973) o Fàbregas (1979), han teoritzat sobre l’ordre 

cronològic d’aquestes traduccions. Gràcies a la troballa dels 

manuscrits, podem presentar per primer cop en la bibliografia 

crítica 21 de les 28 dates de les obres de Shakespeare traduïdes per 

Sagarra. Això és possible degut al fet que en la majoria de 

traduccions Sagarra signa l’última pàgina i hi posa la data. Aquesta 

és la llista de dates que apareixen en els manuscrits: 

 
1941 1942 

1. Timon d’Atenes (20 d’agost) 

2. Othello (15 de novembre) 

3. Al vostre gust (26 de desembre) 

4. Mesura per mesura (desembre) 

 

 

 

 

 

 

  6. L’amansiment de l’harpia (gener) 

  7. Macbeth (22 de gener) 

  8. La nit de Reis (27 de març) 

  9. El conte d’hivern (maig) 

10. A bon fi tot li és camí (26 de juny) 

11. Titus Andrònicus (juliol) 

12. Juli Cèsar (agost) 

13. Coriolà (20 d’octubre) 

14. La comèdia dels enganys (20 de 

desembre) 
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Manuscrits en què no s’especifica el 

mes: 

5. Les alegres casades de Windsor 

 

Manuscrits en què no s’especifica el 

mes: 

15. Antoni i Cleopatra 

1943 1944 

16. El mercader de Venècia (20 de 

gener) 

17. Els dos cavallers de Verona (28 

de febrer) 

18. Pericles (març) 

19. El somni d’una nit de Sant Joan 

(13 d’abril) 

20. Treball d’amor perdut (maig) 

21. La primera part de [sic] Enric IV 

(26 de febrer) 

22. La segona part del rei Enric IV 

(abril) 

23. Ricard III (maig) 

 

MANUSCRITS SENSE DATA 

24. Cimbelí 

25. Molta fressa i poca endreça 

26. El rei Joan 

27. Romeo i Julieta 

28. La tempestat 

 

7. Les categories de classificació (teoria: capítol 1; aplicació: 

capítols 3, 4, 5 i 6) 

 

7.1. La combinació d’un enfocament qualitatiu i un de quantitatiu 

ha estat molt útil. Com Tyulenev argüeix (2014: 92), avui dia les 

ciències socials usen els dos mètodes, ja que ambdós ofereixen 

resultats reveladors. Per això, tant l’anàlisi qualitativa d’unes 

escenes determinades com l’anàlisi quantitativa recollida en els 

annexos han estat molt valuoses per a la nostra recerca.  
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7.2. El concepte de divergència i les categories que hem utilitzat per 

a les anàlisis han estat molt efectives per fer paleses les similituds 

entre traduccions. El que és realment nou és l’ús de divergències per 

demostrar les influències d’uns texts sobre uns altres. Fins ara 

(vegeu 1.4.1) la majoria d’investigacions realitzades en l’àmbit dels 

estudis de traducció s’ha centrat a mostrar les divergències d’una 

determinada traducció respecte al text original, no a identificar les 

divergències en què diverses traduccions coincideixen. Mitjançant 

l’estudi de les divergències, aquesta tesi demostra que algunes 

traduccions tant de la mateixa llengua com de diferents llengües 

(francès, castellà i català) han estat en contacte.  

 

7.3. Hi ha categories que suposen un grau d’allunyament més elevat 

respecte a l’original (supressions, addicions i canvis totals de 

significat). Només cal que hi hagi unes poques divergències 

d’aquestes categories per demostrar la influència d’un text sobre un 

altre. D’altra banda, hi ha categories que suposen un grau 

d’allunyament més baix respecte a l’original, com ara les 

especificacions o generalitzacions. Per tal de poder assegurar que 

aquestes divergències impliquen una influència d’un text sobre un 

altre, cal que en trobem un nombre considerable de casos.  

 

7.4. La categoria de tria lèxica és la més prolífica. La raó principal 

és que aquesta categoria es podria dividir en algunes subcategories. 

Per exemple, alguns casos suposen un canvi de perspectiva o un 

canvi de categoria gramatical. Al començament, la categoria de tria 

semàntica en casos de polisèmia formava part de la categoria de tria 
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lèxica, igual que la categoria de canvi de metàfora. Ara, al final de 

la tesi, hem revisat els casos de tria lèxica i hem observat que 

hauríem d’estudiar-los amb més deteniment (en el futur) per 

proposar una classificació més precisa.  

 

7.5. La majoria d’influències en la traducció de Macbeth de Sagarra 

pertanyen a les categories lèxiques i semàntiques. Això és degut a 

dos motius. En primer lloc, Sagarra podria haver mirat les 

traduccions franceses i catalanes que hem estudiat per tal de trobar 

sinònims (categoria de tria lèxica) per a la seva traducció, sobretot 

per poder formar versos decasíl·labs. Aquestes traduccions 

franceses i catalanes també podrien haver-lo ajudat amb el significat 

d’alguns fragments (categories semàntiques). En segon lloc, les 

divergències lèxiques i semàntiques criden més l’atenció de 

l’analista que altres tipus de divergències, com ara la puntuació. 

Leuven-Zwart (1990: 88) també argumenta que, en el seu estudi, les 

divergències semàntiques són les més comunes. 

 

7.6. Hi ha categories que contenen molt pocs exemples, com les 

d’ordre sintàctic, addició de metàfora, supressió de metàfora i canvi 

de metàfora, com hem vist als capítols 4, 5 i 6 i als annexos 

corresponents (1-6), però hem decidit incloure-les en l’anàlisi 

perquè no volíem descartar cap cas de coincidència. Probablement, 

hauríem trobat més resultats d’aquestes categories si haguéssim 

comparat la traducció de Sagarra amb el text original (com hem 

explicat a 3.4.2, en la part de la comparació de la traducció de 
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Sagarra amb el text original hem triat 10 de les 21 categories de la 

nostra classificació).  

 

7.7. Totes les categories estan basades en les propostes de diversos 

autors (Alsina 2008, Leuven-Zwart 1980 i 1990, Marco 2002, 

Renkema 2001 i Ribas 1994), però les hem adaptat amb l’objectiu 

de poder treballar adequadament amb els casos que hem trobat. Per 

exemple, hem modificat la categoria de puntuació que proposa 

Albert Ribas, perquè el text original de la nostra tesi (Macbeth) 

canvia considerablement d’una edició anglesa a una altra, 

especialment en qüestions de puntuació. 

 

7.8. Pel que fa a algunes categories, tot i que han estat proposades 

pels autors esmentats, a la tesi hem definit les característiques que 

s’han de tenir en compte per considerar que hi ha una divergència a 

la traducció respecte a l’original. Per exemple, Marco (2002: 247) 

dóna informació sobre els patrons fònics, però no especifica en 

quins casos es produeix una divergència (perquè no és el seu 

objectiu). 

 

7.9. La categoria de paraula preferent, que ha donat força resultats, 

és una proposta personal per estudiar una part del vocabulari 

utilitzat per un traductor.  

 

Aquesta part de la recerca tampoc està exempta de crítiques. La 

classificació de categories inclou aspectes molt diferents, sense 

situar-los en nivells més generals del llenguatge (lèxic, semàntica, 
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fonètica, sintaxi i mètrica). A més, alguns casos es troben a la 

frontera entre dues categories. Per classificar aquests casos, sempre 

hem tingut en compte el context, però, com que això té a veure amb 

la percepció de l’analista, la decisió de recollir un cas en una 

categoria o en una altra de vegades pot arribar a ser força 

subjectiva. Les categories “problemàtiques” són sobretot les que 

tenen la mateixa naturalesa però difereixen en grau, com ara les 

modificacions i els canvis totals de significat. Altres categories 

discutibles són, d’una banda, l’especificació, l’explicitació i 

l’addició d’informació, i de l’altra, la generalització, la implicitació 

i la supressió d’informació, perquè pot ser difícil distingir-les i 

potser no aporten informació rellevant als resultats obtinguts. De 

fet, podríem haver utilitzat conceptes més generals, com Øverås 

(1998), segons els quals l’explicitació podria incloure 

l’especificació i l’addició, i la implicitació podria incloure la 

generalització i la supressió. A més, podríem haver creat un corpus 

per estudiar les paraules preferents i altres aspectes, però no ho hem 

pogut fer per restriccions de temps.  

 

CONCLUSIONS GENERALS 

 

Ángel-Luis Pujante (1995) comenta que quan tradueix Shakespeare 

el seu objectiu és aconseguir tres tipus de fidelitat, que es relacionen 

amb: 1) la naturalesa dramàtica de l’obra; 2) la llengua de 

Shakespeare; i 3) la llengua dels lectors meta. Sagarra se centra en 

el primer i el tercer tipus de fidelitat.  
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Pel que fa al primer tipus de fidelitat, Sagarra sabia quins eren els 

ingredients exactes que necessitava una obra per tal de ser 

representada amb èxit. És un dels pocs traductors catalans que, fins 

aleshores, va tenir en compte que la traducció d’una obra de 

Shakespeare havia de ser, sobretot, representable: “Procuro fer una 

traducció pensant en el teatre: amb llenguatge viu, que doni bo de 

llegir i sentir” (Manent 2000: 284). En aquest sentit, Sagarra 

tradueix “en contra” de les traduccions anteriors, com ara les de 

Morera i Galícia (en vers) (vegeu 2.2.1) o les de Jordana (en prosa). 

El fet que Sagarra pensés que la seva traducció havia de ser un text 

teatral representable pot ser un dels motius pels quals té més 

influències de Maeterlinck que de cap altre traductor estudiat en 

aquesta tesi, ja que la traducció de Maeterlinck és l’única que es va 

fer amb l’objectiu de ser representada dalt d’un escenari (el 29 

d’agost de 1909 a Saint-Wandrille). Georgette Leblanc, companya 

de Maeterlinck, va interpretar Lady Macbeth i va triar el 

repartiment de l’obra. I encara hi ha més: ella va ser qui va demanar 

a Maeterlinck que fes una nova traducció en francès de Macbeth 

perquè la traducció d’Hugo no la “satisfeia” prou (Leblanc 1931: 

237). A més, ella va ajudar Maeterlinck amb la traducció: “Chaque 

jour nous travaillons. Maeterlinck suit le texte en anglais, pendant 

que je lis à haute voix les diverses interprétations des traducteurs de 

Macbeth” (Leblanc 1931: 237).9 Com que ella era una actriu amb 

experiència, segurament va proposar algunes solucions tenint en 

																																																													
   9 “Cada dia treballem. Maeterlinck segueix el text anglès i jo llegeixo en veu 

alta les diverses interpretacions dels traductors de Macbeth” (la traducció és 

nostra). 
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compte els requisits que havia de tenir un text per tal de ser 

representat.10 

 

A part del fet que les obres teatrals de Shakespeare van ser 

concebudes per ser representades, convé destacar que estan molt 

relacionades amb la poesia perquè estan escrites tenint en compte la 

rima, el ritme, les al·literacions i altres figures retòriques. De fet, el 

sentit d’una escena de vegades és incomprensible per als 

espectadors, que queden captivats pel so de les paraules: 

 

No one in the audience has to worry at the sense of this line 

[“Things bad begun make strong themselves by ill” ([Macbeth] 

III.ii.58)]. If it be granted that the scene has a sense readily grasped 

in the theatre, what then is the status of those grand lines which 

puzzled commentators, and cannot possibly be analysed in the 

seconds their delivery takes on stage? Probably the commentators 

and the audience would agree that the power of the scene is created 

largely by these passages, which are probably unintelligible to 

many who watch the play in the theatre. If so, then their power lies 

not in their sense, but in what [William] Empson was anxious to 

undo, their “magic”. (Foakes 1980: 82)  

 

																																																													
   10 Per a més informació, vegeu Leblanc (1931: 235-243). Per veure algunes 

fotos de Macbeth interpretat per Georgette Leblanc i el seu repartiment, consulteu 

la pàgina web següent: 

<http://mmaeterlinck.canalblog.com/archives/2008/09/01/10388099.html>. 

[Última consulta: 23 de novembre de 2015.] 
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Sagarra intentava traslladar la forma de l’original, sobretot el ritme i 

la rima, perquè era totalment conscient de la importància d’aquests 

trets en una obra, com hem vist a 3.2. Aquest tipus de fidelitat està 

molt relacionada amb les teories de traducció d’August Wilhelm 

Schlegel. Encara que Sagarra menciona Schlegel en dos articles 

(Sagarra 1987: 411 i 424), no sabem si estava familiaritzat amb les 

idees sobre traducció de Schlegel o amb les traduccions de 

Schlegel-Tieck.11 De totes maneres, tot apunta que la seva traducció 

de Macbeth segueix els principis de Schlegel: 

 

Schlegel translated Shakespeare by applying his theory of “organic 

form”, whereby the formal aspects of a literary work are not only an 

external ornament, but an integral and significant part of the 

“organism” —and he therefore rejected the translation of verse into 

prose, because he believed that metre was one of the original and 

essential prerequisites of poetry. He aimed at a kind of fidelity 

whereby the same or similar impressions were produced in the 

translation as in the original. In consequence, he reproduced the 

contrasts of medium in the original (prose / verse, blank verse / 

rhymed verse). (Pujante 2010b: 542) 

 

Pujante (2010b) explica com alguns traductors castellans 

(Fernández de Moratín, Blanco White, García Villalta, Clark, 

Macpherson i Astrana) han traslladat la mètrica de les obres de 

Shakespeare al castellà, i conclou que els que van seguir, 

conscientment o inconscientment, el model de Schlegel (i, per tant, 
																																																													
   11 En teoria, Sagarra les podria haver llegit, perquè, segons Permanyer (1991: 

36), sabia alemany. 
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van intentar traduir els versos amb el mateix nombre de síl·labes) 

no van poder evitar l’amplificació, és a dir, usar més versos que el 

text original. Aquest és el cas de Sagarra, com hem vist a 3.4. A 

més, Pujante (2010b: 551) argüeix que l’aplicació total del model 

de Schlegel “appears to be more feasible in some languages than in 

others”. En aquest sentit, un text anglès tendirà a contenir més 

caràcters quan sigui traduït al català. Considerant aquest aspecte, 

vegem algunes opcions per traduir la mètrica de Shakespeare en 

mètrica catalana: 1) usar el mateix nombre de versos amb el mateix 

nombre de síl·labes que l’original, però suprimir algunes idees; 2) 

usar el mateix nombre de síl·labes que l’original però augmentar el 

nombre de versos; i 3) usar polimetria i mantenir el mateix nombre 

de versos que l’original. Sagarra prefereix la segona opció, mentre 

que la majoria de traductors catalans contemporanis es decanta per 

la tercera.12  

 

Canviant de tema, Marco (2000: 31) enumera una sèrie de 

preguntes que es poden fer en estudiar les traduccions des d’una 

perspectiva historicodescriptiva i polisistèmica. Una de les 

preguntes és si el traductor és un escriptor famós. En el nostre cas, 

Sagarra era un escriptor conegut amb una manera molt 

característica d’escriure. Una altra pregunta plantejada per Marco 

(2000: 31) és: si la traducció s’ha fet en part indirectament 

(recorrent a l’ajut d’una tercera llengua), hi ha cap relació entre 

aquest fet i el prestigi de la tercera llengua i cultura? Com he 

																																																													
   12 Per a més informació sobre la traducció del pentàmetre shakespearià al català, 

vegeu Pujol (2006). 
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explicat a 2.2.1 i 4.1, el francès ha estat tradicionalment una llengua 

pont a l’hora de traduir Shakespeare, tant en català com en castellà. 

En el cas de Sagarra, encara hi ha un altre factor en joc: el prestigi 

del traductor francès. Maeterlinck era un escriptor conegut a 

Catalunya, sobretot pels escriptors modernistes que estaven influïts 

pel simbolisme. A l’apartat 2.1 hem comentat que els crítics no 

situen Sagarra en cap moviment literari determinat, però això no vol 

dir que estigués aïllat, perquè, per exemple, comparteix alguns trets 

amb els escriptors catalans modernistes, com ara la passió per la 

natura i per les llegendes folklòriques.13 De la mateixa manera, la 

traducció de Macbeth de Sagarra comparteix una característica 

fonamental amb el simbolisme, concretament la musicalitat:14 

 

Often the symbolist poet chooses words on the strength of their 

sound rather than their sense or, put another way, believes that 

specific sounds supply a priori meanings. The most abstract of the 

arts, music was praised for its suggestivity, a means of hinting at 

something without actually naming it. The creation of a mood, 

rather than a precise subject, aligned symbolist poetry with music, 

and it made new demands on the reader. (Greene 2012: pàgines no 

numerades, s. v. symbolism) 

 

La traducció de Sagarra també comparteix característiques amb 

l’impressionisme. Lluïsa Julià (1999: 94), en parlar del Modernisme 

																																																													
   13 Vegeu Corbella (1999a) i Carbonell (1981).	

   14 Val a dir que no estem afirmant que la traducció de Macbeth de Sagarra sigui 

simbolista (o modernista, etc.), sinó que comparteix alguna característica (o 

característiques) amb aquest moviment. 
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a Catalunya, afirma que els impressionistes francesos (Manet, 

Degas, Renoir, etc.) van portar els escriptors a crear descripcions 

intenses mitjançant “traços gruixuts i gradacions acolorides” (1999: 

94). Alguns trets de diverses arts (pintura, música, etc.) aplicats als 

textos provoquen imatges sensuals, visuals, auditives i tàctils que 

desperten l’emoció i la imaginació del lector a través de la 

suggestió. Això és exactament el que provoca Sagarra amb la seva 

llengua,15 tant en les seves traduccions com a la seva obra original.  

 

També hem comentat a 2.1 que Sagarra no combrega amb la línia 

del Noucentisme, tot i que se sentia fascinat per aquest moviment i 

per alguns escriptors com Josep Carner, Guerau de Liost i Eugeni 

d’Ors. Així mateix, Feliu i Ferrer (2010: 50), Marco (2000: 37), 

Pericay i Toutain (1996: 159) i Sellent (1998: 27), entre altres, 

indiquen que Sagarra no seguia les normes noucentistes.16 Pericay i 

Toutain (1996: 127-245) situen Sagarra juntament amb altres 

escriptors “postnoucentistes” (1996: 129-130): Josep Pla, Carles 

Soldevila, Miquel Llor, Sebastià Juan Arbó, Xavier Benguerel, 

Carles Riba, J. V. Foix, Marià Manent, Joan Oliver, entre altres. 

Segons Pericay i Toutain (1996: 24), aquests escriptors s’allunyen 

dels postulats noucentistes perquè intenten escriure amb una llengua 

més comuna, la llengua de la gent, en oposició a la del 
																																																													
   15 Per a més informació sobre els adjectius que els crítics han usat per descriure 

la llengua de Sagarra, vegeu 3.2.1. 

   16 Utilitzem el terme norma en el mateix sentit que Toury (1980 i 1995). Baker 

(1993: 240) ofereix una definició bàsica de norma: “strategies of translation 

which are repeatedly opted for, in preference to other available strategies, in a 

given culture or textual system”. 
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Noucentisme, que era considerada més artificial (vegeu el cas de 

Sagarra a 3.2.1). La línia començada per aquest grup va evolucionar 

en un model de llengua posterior utilitzat per Mercè Rodoreda, Joan 

Sales, Salvador Espriu, Joan Fuster i Gabriel Ferrater.  

 

D’altra banda, la poesia de Sagarra està més relacionada amb el 

Noucentisme que no pas la seva prosa (Pericay i Toutain 1996: 

167). Les obres de teatre de Shakespeare tenen tant característiques 

teatrals com poètiques. En la línia del que argumenten Pericay i 

Toutain, considerem que les traduccions de Shakespeare de Sagarra 

comparteixen alguns aspectes amb el model de llengua noucentista, 

sobretot en l’ús d’alguns cultismes en el llenguatge literari en lloc 

d’alguns equivalents més comuns utilitzats en la parla quotidiana. 

Entenem el terme cultisme com un mot que té una o més de les 

següents característiques: “llibresc”, “altisonant”, “poc comú”, 

“dialectalment diferent” i/o  “amb regust arcaic”. Aplicant a la 

traducció de Macbeth la recerca sobre el llenguatge noucentista 

portada a terme per Pericay i Toutain (1986 i 1996), Marco (2000) i 

Feliu i Ferrer (2010), hem observat el següent: 

 

1) Sagarra utilitza alguns cultismes: cercar, cloure, llur, noves (en 

lloc de notícies) i quelcom (tot i que només hi ha dues ocurrències 

d’aquest mot en tot el text).  

 

2) En comptes de cultismes, Sagarra utilitza paraules més comunes 

(les seves opcions van entre parèntesis): aclucar (tancar), àdhuc 

(fins i tot), avesar (acostumar), colpejar (picar and pegar), eixir 



CONCLUSIONS 
	
694 

(sortir), emplenar (omplir i omplenar), encetar (començar) i hom 

(algú). 

 

3) Sagarra alterna entre dues paraules (la primera és el cultisme): 

aturar / parar, darrer / últim, essent / sent, mancar / faltar i per 

a / per (davant d’infinitus).  

 

4) Hi ha algunes opcions en el manuscrit (1942) que són més 

properes a la parla quotidiana que les dels textos publicats a 

Edicions Calíope (1946?) i a l’Editorial Alpha (1959b). Aquests 

canvis poden ser deguts a la mà de l’editor. Per exemple, trobem 

més per a davant d’infinitiu a les edicions publicades que en el 

manuscrit, i s’han afegit als textos expressions com per tal de o puix 

que. A més, com hem comentat a 3.3.1.2, els pronoms relatius el 

que / els que, etc., de l’edició de bibliòfil han estat substituïts per el 

qui / els qui, etc., en l’edició de l’Editorial Alpha.17 

 

Fins ara hem vist que Sagarra no pertany completament al 

Noucentisme, però, inevitablement, utilitza part del seu model de 

llengua. Consegüentment, a la traducció de Macbeth de Sagarra 

podem trobar paraules summament literàries (la majoria de les quals 

pertanyen al model de llengua noucentista) coexistint al costat de 

paraules i expressions col·loquials més properes a la parla 

quotidiana, com ara treure el nas (vegeu l’exemple 1 de 3.4.4.1) o 

																																																													
   17 Per a més informació sobre la substitució d’el que / els qui, etc., per el 

qui / els qui, etc., en el període noucentista, vegeu Pericay i Toutain (1986: 103). 
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omplir el cap de falòrnies i fum (vegeu 6.3.2.2). Com hem explicat 

abans, els crítics argumenten que no és fàcil situar Sagarra dins d’un 

moviment literari concret. Respecte als altres traductors catalans 

estudiats en aquesta tesi, encara que és difícil encabir cadascun 

d’ells en un moviment determinat, hi ha similituds que ens 

permeten relacionar-los amb alguns grups o moviments més que no 

pas amb altres. Així doncs, Diego Ruiz i Cebrià Montoliu 

pertanyerien a la segona fase del Modernisme (Bou 2000: 474), 

mentre que Cèsar August Jordana s’associa al Noucentisme 

(Pericay i Toutain 1996: 277).  

 

En el punt 4.4. de la recapitulació, hem comentat que la traducció 

de Sagarra està en part orientada a la llengua meta. Aquest 

enfocament és típic dels escriptors i traductors noucentistes, 

l’objectiu principal dels quals era promoure uns usos lingüístics 

determinats que ajudessin a configurar un model de llengua. Com a 

conseqüència, prioritzen alguns trets estilístics per sobre de 

l’equivalència o la fidelitat a l’original, per la qual cosa les seves 

traduccions són més acceptables que adequades (Marco 2000: 34). 

Aquesta és la raó per la qual en el primer paràgraf d’aquest apartat 

(conclusions generals) hem afirmat que una de les fidelitats de 

Sagarra era cap a la llengua del lector meta. La traducció de Sagarra 

és acceptable perquè difon part del model de llengua noucentista i 

està determinada per la norma predominant.18 D’altra banda, també 

és adequada respecte a la forma de l’original (ritme, rima i altres 

recursos literaris). A més, Sagarra es diferencia dels traductors 
																																																													
   18 Per a més informació sobre el terme acceptable, vegeu la nota 7. 
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noucentistes en el seu objectiu principal, que no és promoure un 

model de llengua concret, sinó produir en el lector / espectador el 

mateix efecte (o un de molt semblant) que l’obra original de 

Shakespeare. 

 

Sense cap intenció de situar Sagarra i Shakespeare al mateix nivell, 

convé remarcar, però, que comparteixen alguns aspectes com a 

escriptors:19 1) ambdós van escriure per al públic general; 2) 

ambdós tenien molt d’èxit; 3) ambdós dominaven les tècniques 

dramàtiques; 4) ambdós escrivien en un llenguatge flexible que els 

permetia ser creatius; 5) ambdós escrivien la majoria d’obres en 

vers; i 6) ambdós usaven paraules eufòniques i evocatives.  

 

Per acabar, convé recordar un fet obvi però que de vegades s’oblida: 

les traduccions de Shakespeare dutes a terme per Sagarra juntament 

amb altres traduccions del període de postguerra (L’Odissea [1948] 

de Carles Riba, per posar un exemple) eren actes de resistència 

cultural contra el règim franquista. A un li pot atreure més un model 

de llengua que un altre, però, tal com afirma Ortín (1998: 215-216 i 

2002: 146), hauríem d’analitzar les traduccions dins del seu context 

i segons les normes que hi imperen, perquè jutjar-les massa 

																																																													
   19 Pujol (2012: 105-106) també descriu algunes d’aquestes similituds: “More 

concretely, Sagarra’s fictive orality is successful because, like Shakespeare: (1) 

he had a virtuoso command of his own language; (2) he wrote not literary texts to 

be read, but theatrical scripts to be interpreted by actors; and (3) he was an 

extremely popular dramatist who knew how to appeal to his audience’s tastes”.  
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estrictament d’acord amb els estàndards d’avui dia resulta 

inapropiat.  

 

Pel que fa al marc teòric, Leuven-Zwart (1989 i 1990) afirma que 

les divergències en la microestructura d’un text poden afectar-ne la 

macroestructura. Tot apunta que aquest és el cas de la traducció de 

Macbeth de Sagarra, ja que alguns elements de la microestructura, 

com ara el registre, les intensificacions i les paraules preferents, 

poden produir que un text sigui més teatral. Cal mencionar que no 

totes les divergències de la microestructura tenen el mateix impacte 

en la macroestructura. Tot depèn del nombre d’ocurrències de cada 

categoria i del tipus de categoria. Per exemple, les implicitacions 

només són significatives si el nombre de casos és molt elevat. 

D’altra banda, les divergències de mètrica i rima poden causar força 

impacte en la macroestructura d’un text —podem adonar-nos quasi 

immediatament si una traducció sona més o menys poètica (és a dir, 

relacionada amb la poesia) que el text original. 

 

En la nostra anàlisi (vegeu annexos 1-6) hem trobat més 

especificacions, explicitacions i addicions d’informació que 

generalitzacions, implicitacions i supressions d’informació, com 

podem observar en les taules 2 i 3: 20 
																																																													
   20 A la taula 2, hi ha dues especificacions en la traducció de Sagarra que no 

podem afirmar si són degudes a la traducció de Maeterlinck o a la de Montoliu; 

per això hi ha dues xifres per a aquests traductors. El mateix passa amb Astrana i 

Montoliu respecte a una especificació. De totes maneres, això no és rellevant, 

perquè tant si atribuïm els casos a Maeterlinck com a Montoliu, o tant a Astrana 

com a Montoliu, els resultats finals són els mateixos. 
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Taula 2. C
oincidències directes de Sagarra am

b els altres traductors estudiats quant a les especificacions, 

explicitacions, addicions, generalitzacions, im
plicitacions i supressions. 

 

Taula 3. N
om

bre total de casos de categories que afegeixen inform
ació (especificació, explicitació i addició)  

i de categories que suprim
eixen inform

ació (generalització, im
plicitació i supressió). 
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Els resultats que hem presentat a les taules confirmen, en principi, 

l’universal de traducció anomenat explicitació.21 Com que el 

concepte d’universal de traducció22 no està acceptat per tothom en 

l’àmbit dels estudis de traducció (vegeu Marco 2009 i Toury 1980, 

1995 i 2004), preferim utilitzar la idea de Toury segons la qual 

l’explicitació és una tendència o un tipus de norma que està 

determinada per la cultura del text meta. Per tal d’esbrinar si 

l’explicitació és un tret característic general de qualsevol traducció 

o una norma, Toury proposa el següent: 

 
The distinction between shifts caused by such universals and shifts 

caused by norms (and shifts caused by both these factors, active in 

the same direction and reinforcing each other) can be gradually 

achieved through the combination of theoretical speculation and the 

accumulation of (tentative) conclusions of studies carried out along 

similar lines and relating to different languages / literatures and to 

various periods in history. (Toury 1980: 60) 

 

En parlar dels textos traduïts entre la Primera Guerra Mundial i la 

Guerra Civil, Marco (2009: 25) comenta que no coneix estudis 

realitzats sobre l’explicitació, i que aquest tipus de recerca és 

necessari pel que fa a les traduccions catalanes, sobretot des d’un 

enfocament quantitatiu. Encara que d’una manera modesta, amb 

                                                           
   21 Aquí hem d’entendre explicitació en un sentit ampli; és a dir, incloent-hi les 

nostres categories d’especificació, explicitació i addició. 

   22 Per a més informació sobre els universals de traducció, vegeu Baker (1993), 

Laviosa-Braithwaite (1998), Malmkjaer (2011), Mauranen and Kujamäki (2004) i 

Shuttleworth i Cowie (1997). 
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aquesta tesi hem contribuït en aquest aspecte, tot i que la traducció 

de Macbeth de Sagarra no és del període d’entreguerres, sinó de la 

postguerra. Els resultats de la nostra recerca són una petita 

contribució a l’àmbit dels estudis de traducció descriptius, tal com 

ho són els de Blum-Kulka (1986), Øverås (1998), Pápai (2004) o 

Vanderawera (1985), que han observat una preponderància de 

l’explicitació per sobre de la implicitació, treballant amb parells de 

llengües com holandès-anglès, anglès-noruec, noruec-anglès, 

anglès-hebreu i anglès-hongarès.23 Això no obstant, el nombre de 

casos que hem trobat a la recerca és comparativament baix, perquè 

hem estudiat l’explicitació tenint en compte les coincidències entre 

traduccions. La nostra teoria és que hauríem trobat molts més casos 

si haguéssim estudiat l’explicitació només en la comparació de la 

traducció de Sagarra respecte al text original. Una altra hipòtesi és 

que hem trobat més especificacions, explicitacions i addicions 

perquè criden més la nostra atenció (i, en general, la de qualsevol 

analista) que no pas les generalitzacions, implicitacions i 

supressions. Imaginem, per exemple, una paret blanca: què veuríem 

abans, un bony que va cap enfora o un que va cap endins? Sembla 

que l’ull humà percep abans allò que no es troba a l’original, però 

que ara veiem a la traducció, que no pas allò que hi ha a l’original, 

però que no es troba a la traducció. A més, podríem estar 

condicionats pel fet que hem estudiat les tendències generals en 

traducció i som conscients que una d’aquestes és l’explicitació. 

                                                           
   23 D’altra banda, vegeu Puurtinen (2004), que conclou que els seus resultats no 

poden confirmar ni refutar la tendència de l’explicitació en traduccions (treballa 

amb un corpus de traduccions de l’anglès al finès). 
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Una altra categoria que cal comentar és la d’intensificació. En 

aquesta tesi sovint hem parlat de les dificultats de delimitar les 

fronteres entre especificació, explicitació i addició d’informació, 

però en cap moment hem relacionat la intensificació amb aquestes 

categories. Tanmateix, Øverås (1998: 9), que entén l’explicitació en 

un sentit més ampli que nosaltres (vegeu la nota 21), inclou un 

exemple que en aquesta tesi classificaríem com a intensificació, 

seguint la proposta de Jan Renkema (2001). Si consideréssim la 

intensificació com un tipus d’explicitació, hauríem d’afegir nous 

casos a les xifres que hem presentat a les taules 2 i 3. En la 

comparació entre traduccions, només hem trobat 7 casos en què els 

textos coincideixen. Malgrat que és un nombre molt reduït, no hem 

trobat cap cas del fet contrari: pèrdua d’intensitat. En la comparació 

entre la traducció de Sagarra i el text anglès, hem demostrat que els 

casos d’intensificació són molt més nombrosos que els casos de 

pèrdua d’intensitat. A 3.4 i 6.3 hem comparat vuit fragments 

diferents de Macbeth, però la nostra hipòtesi és que si haguéssim fet 

una comparació de tot el text, i també d’altres traduccions de 

Shakespeare, Sagarra mostraria una tendència cap a la intensificació 

i no pas cap a la pèrdua d’intensitat. De totes maneres, quant a la 

intensificació, ens preguntem el següent: 1) si només és un tret que 

caracteritza l’escriptura de Sagarra; 2) si és una tendència general 

en traducció de la mateixa manera que l’explicitació; i 3) si pertany 

a la categoria d’explicitació. 
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RECERCA FUTURA 

 

Les tesis doctorals s’han d’acabar en algun moment, però sempre hi 

ha aspectes interessants que queden pendents per a una futura 

recerca. A continuació presentem alguns temes que es podrien 

estudiar en un futur proper: 

 

1. Estudiar les influències franceses, castellanes i catalanes en altres 

traduccions de Shakespeare de Sagarra. 

 

2. Estudiar les influències italianes en la traducció de Macbeth de 

Sagarra i en altres traduccions de Sagarra. 

 

3. Estudiar els elements poètics (és a dir, relacionats amb la poesia) 

d’altres traduccions de Shakespeare dutes a terme per Sagarra, com 

ara la rima, el ritme, les al·literacions i les addicions, supressions i 

canvis de metàfora, per tal d’observar si les seves traduccions són 

més o menys poètiques que els textos originals. 

 

4. Estudiar algunes categories que no hem tingut en compte en 

aquesta tesi, com els neologismes, els arcaismes, els jocs de 

paraules i els referents culturals, en les traduccions de Sagarra 

respecte als textos originals.  

 

5. Estudiar la traducció del llenguatge de les al·lucinacions, per 

exemple l’escena del fantasma de Banquo (III.iii) i la del 
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somnambulisme de Lady Macbeth (V.i), o el llenguatge altisonant 

entre Malcolm i Macduff (IV.iii).  

 

6. Comparar les traduccions de Sagarra de les tragèdies, les 

comèdies i els romanços de Shakespeare per observar si es 

diferencien d’alguna manera.  

 

7. Estudiar si Sagarra té o no té tendència a consultar altres 

traduccions de Shakespeare segons el gènere que ha de traduir 

(tragèdia, comèdia o romanç). 

 

8. Estudiar amb més deteniment el model de llengua utilitzat per 

Sagarra, tant a les seves traduccions com a les seves obres de 

creació, per tal d’esbrinar fins a quin punt coincideix o difereix del 

model de llengua noucentista.  

 

9. Estudiar els canvis entre les diverses edicions (incloent-hi els 

manuscrits) de les traduccions de Shakespeare de Sagarra a part de 

Macbeth. 

 

10. Estudiar les traduccions de Shakespeare de Sagarra tenint en 

compte no només els traductors anteriors, sinó també els traductors 

catalans posteriors, sobretot els contemporanis com Salvador Oliva, 

Joan Sellent i Miquel Desclot. Ja hem començat una part d’aquest 

estudi, en el qual comparem dos fragments de Romeo i Julieta 

traduïts per Sagarra i Oliva (vegeu l’annex 10).  
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11. Estudiar les traduccions de Shakespeare no només des d’un punt 

de vista lingüístic, sinó també centrant-nos en les decisions dels 

actors / actrius, directors, espectadors, etc. Ja hem començat a 

treballar des d’aquest enfocament a l’annex 10.  

 

12. Aplicar la classificació de categories proposada a 1.4.1 per tal 

d’estudiar si hi ha influències entre textos de diferents traductors i, 

per tant, ser capaços d’establir una xarxa intertextual que pot servir 

per assenyalar les similituds entre textos, però també per identificar 

la idiosincràsia i l’originalitat de cada traductor.  

 

13. Estudiar si l’explicitació (en sentit ampli [vegeu la nota 21]) es 

troba present en altres traduccions de Sagarra, i en altres 

traduccions de l’anglès al català. Hi ha diferències depenent dels 

traductors? Aquestes diferències tenen a veure amb els períodes 

històrics als quals pertanyen? Per exemple: les traduccions de la 

postguerra són més explícites que les del principi del segle XX o del 

segle XXI? 

 

14. Proposar una subclassificació per a alguns casos de la categoria 

de tria lèxica per tal de perfeccionar el model de classificació. 

 

15. Estudiar els trets característics, incloent-hi les paraules 

preferents, d’altres traduccions de Shakespeare de Sagarra i altres 

traduccions no shakespearianes (Dante, Molière, Goldoni, 

Pirandello, etc.). Així mateix, comparar el vocabulari de les seves 

traduccions amb el de les seves obres de creació (sobretot de teatre i 
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poesia, però també de novel·la i de les seves Memòries). Després de 

llegir algunes traduccions, obres de teatre i poemes de Sagarra, 

tenim la impressió que té predilecció per paraules com escardalenc 

o facècia (i faceciós), i també per algunes reduplicacions 

col·loquials com ser un baliga-balaga, el nyeu-nyeu, fer la viu-viu, 

estar nyic-i-nyac, de nyigui-nyogui, anar penjim-penjam i fer la 

gara-gara. Tanmateix, per tal d’obtenir resultats concloents sobre 

aquesta qüestió, cal fer més recerca. 

 

16. Estudiar les paraules preferents de les traduccions de 

Shakespeare i de les traduccions no shakespearianes dutes a terme 

per altres traductors. Això suposa examinar diverses traduccions 

d’un mateix traductor.  

 

17. Proposar un mètode per estudiar les paraules preferents dels 

textos literaris que no són traduccions. Per exemple, diríem que 

quatre paraules preferents de Josep Pla són exquisit, deliciós, 

ineluctable(ment) i indefectible(ment), però cal fer més recerca 

sobre aquesta qüestió per obtenir resultats concloents.  

 

18. Proposar un mètode basat en corpus per estudiar les paraules 

preferents tant en traduccions com en obres originals. Amb això 

també podríem arribar a conclusions sobre diferents models de 

llengua. 
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RECAPITULATION1 

 

1. The French, Spanish and Catalan influences on Sagarra’s 

translation (chapters 4, 5 and 6) 

 

The translations of Macbeth studied in this thesis are those by 

François-Victor Hugo (1865-1873), Cebrià Montoliu (1907), Diego 

Ruiz (1908), Maurice Maeterlinck (1910), Magí Morera i Galícia 

(1919 into Spanish and 1925 into Catalan), Luis Astrana Marín 

(1920c), Cèsar August Jordana (1928) and Josep M. de Sagarra 

(1959b). The Venn diagram in the next page shows Sagarra’s 

coincidences with the rest of the translators. 

 

1.1. The most influential translator upon Josep M. de Sagarra’s 

translation of Macbeth is Maurice Maeterlinck. The results obtained 

show that there are 319 cases of similarities between Sagarra’s 

translation and the French translations by Maurice Maeterlinck and 

François-Victor Hugo, but there are only 5 which could have been a 

direct influence from Hugo (see 4.5). The other 314 are due to 

Maeterlinck’s translation. There are 122 cases in which Sagarra, 

Maeterlinck and Hugo coincide. This is especially relevant because 

it shows that Hugo influenced Maeterlinck and also because, as 

seen in 4.3.1 and 4.5, Sagarra was indirectly influenced by Hugo 

through Maeterlinck’s translation. 
																																																													
   1 The ideas presented in this section should be read along with the partial 

conclusions of each chapter. 
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1.2. Sagarra’s translation does not have any influence from Magí 

Morera i Galícia’s Catalan and Spanish translations of Macbeth. 

Instead, Sagarra shares 145 similarities with Luis Astrana Marín. Of 

these 145 similarities, however, only 8 do not coincide with 

Maeterlinck or Hugo, just with Astrana, which is a very small figure 

indeed. Moreover, 4 of these 8 similarities are shared by Montoliu 

as well, so it is likely that they entered Sagarra’s text via this 

Catalan translator, and not via Astrana. In the other cases, Sagarra 

coincides with Astrana but also with the French translators, 

especially with Maeterlinck. Therefore, although Sagarra and 

Astrana sometimes have the same options, Sagarra does not have 

any significant influence from him, or possibly no influence at all 

(the 8 [or 4] coincidences may just have happened by chance). 

However, both translators have direct influences from Maeterlinck 

and indirect influences from Hugo (see 5.5). 

 

1.3. Regarding the Catalan translators, even though Sagarra shares 5 

similarities with Diego Ruiz, it cannot be concluded that Sagarra 

received any direct influence from him (see 6.2.4). On the other 

hand, Sagarra has 21 direct similarities with Cebrià Montoliu and 

14 with Cèsar August Jordana (see 6.2.4). Therefore, it can be 

concluded that the most influential Catalan translator upon 

Sagarra’s translation of Macbeth is Montoliu, followed by Jordana. 

As for Ruiz, he has so few coincidences with Sagarra that it would 

be unwise to assert that Sagarra received any influence from him 

(see 6.2.4). 
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1.4. Regarding diagram 1 above, which shows Sagarra’s 

coincidences with the rest of the translators, there are cases in which 

Sagarra has coincidences with two or more translators. This is 

exemplified in the black intersection in the diagram below: 

 

Diagram 2. Sagarra’s coincidences with two or more translators. 

  

The black intersection in the diagram shows that some of Sagarra’s 

coincidences may be due to one translator or another. To give just 

one example: imagine a case in which Sagarra, Maeterlinck and 

Montoliu have the same option. Who of the two translators, 

Maeterlinck or Montoliu, did actually influence Sagarra? In order to 

deal with the figures in an unarbitrary way, two groups should be 

created: one in which Sagarra is influenced by Maeterlinck, and 

another in which Sagarra is influenced by Montoliu. That is why in 
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the table below there are two columns. In the first column I assign 

the coincidence to Maeterlinck whereas in the second column I 

assign the coincidence to Montoliu. The following table shows (in 

decreasing order) the number of direct coincidences between 

Sagarra and the translators studied in this thesis. The figures in the 

first column can be found in 4.5, 5.5 and 6.2.4, while the figures in 

the second column have been reached adding and deducting the 

number of coincidences in which two or more translators coincide 

with Sagarra:2  

																																																													
   2 In case 1 (Maeterlinck) there are two figures: 314 and 281. The first column 

includes all the coincidences between Sagarra and Maeterlinck, but also the 

coincidences between Sagarra, Maeterlinck, Montoliu and Jordana (314 in total). 

In the second column I have assigned to Montoliu and Jordana the coincidences 

between Sagarra, Maeterlinck, Montoliu and Jordana, deducting from the figure 

in the first column (314) the cases in which: 1) Sagarra coincides with 

Maeterlinck but also with Montoliu (27); and 2) Sagarra coincides with 

Maeterlinck but also with Jordana (6). The result is 281 coincidences: 314 

(Maeterlinck) – 27 (Montoliu) – 6 (Jordana) = 281. In case 2 (Montoliu) there 

are two figures: 21 and 52. The first column includes all the coincidences 

between Sagarra and Montoliu (21). In the second column I have assigned to 

Montoliu the coincidences between Sagarra, Montoliu and Maeterlinck (27), 

adding these coincidences to the figure in the first column (21): 21 (Montoliu) + 

27 (Maeterlinck) = 48. I have also added 4 coincidences that could be deducted 

from Astrana’s total number of coincidences (see case 4): 21 (Montoliu) + 27 

(Maeterlinck) + 4 (Astrana) = 52. In case 3 (Jordana) there are two figures: 14 

and 20. The first column includes all the coincidences between Sagarra and 

Jordana (14). In the second column I have assigned to Jordana the coincidences 

between Sagarra, Jordana and Maeterlinck (6), adding these coincidences to the 

figure in the first column (14): 14 (Jordana) + 6 (Maeterlinck) = 20. In case 4 
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Table 1. Number of direct coincidences between  

Sagarra and the other translators. 
 

NUMBER OF DIRECT COINCIDENCES WITH SAGARRA 
Translator Column 1 Column 2 Percentages 

1. Maurice Maeterlinck 314 281 85.5%  76.5% 

2. Cebrià Montoliu 21  52 5.7%   14.2% 

3. Cèsar August Jordana 14  20  3.8%  5.4% 

4. Luis Astrana Marín 8 4 2.2% 1.1% 

5. François-Victor Hugo 5 --- 1.4% 

6. Diego Ruiz 5 --- 1.4% 

7. Magí Morera i Galícia 0 --- 0% 

TOTAL 367 367 100% 

 

Despite the different figures in the two columns, the results do not 

change significantly: Maeterlinck is still the translator who has the 

greatest influence on Sagarra (85.5% and 76.5%), followed by 

Montoliu (5.7% and 14.2%) and Jordana (3.8% and 5.4%).  

 

1.5. Apart from Sagarra’s direct coincidences with the other 

translators of Macbeth, it is worth noting that the studied 

translations are interconnected not only among themselves, but 

perhaps also through translations and adaptations which I have not 

																																																																																																																																										
(Astrana) there are two figures: 8 and 4. The first column includes all the 

coincidences between Sagarra and Astrana (8). In the second column I have 

assigned to Montoliu the coincidences between Sagarra, Montoliu and Astrana 

(4), deducting these coincidences from the figure in the first column (8): 8 

(Astrana) – 4 (Montoliu) = 4. 
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analysed: those of Jean-François Ducis and François Guizot. In the 

following diagram I show the main direct, indirect and possible 

influences between translations. It should be highlighted that 

Hugo’s translation may have had influences from previous French 

translations or adaptations, and that I could have explored whether 

the similarities between Montoliu and Maeterlinck might be 

ascribed to Ducis, Guizot or some other translator, but I had to stop 

the research at some point or else mine would have been a never-

ending endeavour. Furthermore, the main focus of this thesis is 

Sagarra. As we can see in diagram 3, Sagarra has direct influences 

from Montoliu, Maeterlinck and Jordana, indirect influences from 

Hugo and possible influences (through Maeterlinck and Montoliu, 

that is: indirectly) from Ducis and / or Guizot: 
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1.6. Despite all these findings, several limiting factors must be 

taken into account. First of all, other French or Spanish translators, 

apart from those studied in this thesis, could have had influences on 

Sagarra’s translation. Secondly, as Sagarra translated The Divine 

Comedy (and plays by Pirandello and Goldoni) from Italian and he 

also knew the German language, he could have looked at (and 

might even be influenced by) some Italian and German translations 

of Macbeth.3 And thirdly, I have only analysed one translation of 

Shakespeare by Sagarra; hence, I cannot know if he was influenced 

by the studied Catalan, Spanish and French translators in other 

translations of Shakespeare’s works, or if he had any influence from 

other translators not studied here, for example, Josep Carner, who 

translated A Midsummer Night’s Dream (1908), The Merry Wives of 

Windsor (1909) and The Tempest (1910).  

 

2. Sagarra’s versions of Macbeth: the manuscript (1942), the 

bibliophile edition (1946?) and the Editorial Alpha edition 

(1959) (section 3.3) 

 

2.1. As regards the orthography and syntax, the Alpha edition 

follows Pompeu Fabra’s grammar rules more closely than the 

manuscript and the bibliophile edition, which is natural due to the 

fact that the Catalan language reform had considerable time to 

settle. The linguistic quality of the Alpha edition, in charge of copy 

																																																													
   3 The reasons why I have not studied the Italian and German translations are 

explained in the “Methodology” section in the “Introduction”. 
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editor Joan Baptista Solervicens, is remarkably high. Although this 

edition still has a few errors in relation to Fabra’s grammar, most of 

the mistakes in the bibliophile edition and the manuscript have been 

corrected.  

 

2.2. With regard to the manuscript, the different possibilities that 

Sagarra had in mind when translating Macbeth are revealing of his 

great linguistic mastery and literary creativity. 

 

2.3. The crossed-out options in the manuscript and the 

modifications from one text to the other (the manuscript, the 

bibliophile edition and the Alpha edition) shed light on the 

fragments that were supposedly more difficult for Sagarra. It should 

be pointed out that he could have written some preliminary drafts, 

but this is highly improbable because Sagarra was short of time 

when translating Shakespeare’s plays. Taking into account the 

changes between the three texts, it seems that Sagarra has fewer 

doubts in the grand monologues by Macbeth or Lady Macbeth than 

in some other minor scenes that apparently involve less dramatic 

tension, such as the conversation between Macbeth and the 

assassins (III.i), Ross’ interventions (I.iii and a IV.iii) and especially 

the scene between Macduff and Malcolm (IV.iii). 

 

2.4. The analysis of Sagarra’s versions of Macbeth provides insights 

into aspects other than those studied in 3.3. For example, there are 

crossed-out options which show Sagarra’s preferential words or 

expressions (see 3.4.6), or solutions that, depending on the version 
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(manuscript, bibliophile edition or Alpha edition), are closer to 

Hugo’s or Maeterlinck’s translations (see example 17 in 4.3.1 and 

example 24 in 4.3.2).  

 

3. Sagarra’s translation of Macbeth compared with the English 

text (section 3.4) 

 

3.1. Sagarra sometimes lowers the register of the original, while, on 

the other hand, he sometimes raises it. When Sagarra chooses a 

lower register option he uses words or expressions which seem 

more theatrical4 and catches the spectators’ attention more 

effectively than the other Catalan translations.  

 

3.2. Sagarra has a tendency towards intensification, which implies 

that sometimes his translation is more gripping than the other 

Catalan translations. The reasons why he produces this kind of shift 

are his desire to provide a compelling text to perform on stage and 

the need to add some words to complete a decasyllabic line. These 

“extra” words usually consist of the repetition of a word which is 

already in the text or the addition of lexical intensifiers such as tot, 

ben, tant or de debò. 

 

																																																													
   4 As seen in 3.4.3.1, throughout this thesis I have used the adjective theatrical 

applied to words or expressions that are likely to have an appealing effect on the 

audience (definition adapted from DIEC2 [s. v. teatral 2]). 
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3.3. Sagarra’s translation of the scenes analysed shows several 

“hypothetical”5 preferential words: agre, lligam / lligar-se, plantar 

cara and punt / punta. It is worth noting the specific preference for 

al punt, a un punt, punt per punt, tan bon punt, fins aquest / aquell 

punt, en aquest punt, una punta, de punta a punta, which Sagarra 

may have used to complete decasyllabic lines. I have started the 

analysis of preferential words in Sagarra’s translation of Macbeth, 

Antony and Cleopatra and Othello. Even though my research 

remains unfinished, I can conclude that some preferential words are 

related to feelings, organs and the human body, just as Jordi 

Carbonell (1981: 1247) affirms when talking about Sagarra’s 

language. Thus, some of the words are galta, llengua, orella and 

ungla as well as some derivatives (unglada and orellut) and 

compounds (galtaparades). Sometimes Sagarra also opts for verbs 

like afermar and desfermar, arrapar and desarrapar, bellugar, 

enfonsar, escorcollar (and the noun: escorcollaire), gosar, 

mastegar, restar i rondinar. Other words often used by Sagarra are 

beneit, galindaines, magarrufes, miserable, nafra and the 

expression ni gota. Besides, I have found two peculiar words in 

Sagarra’s translations: nadaló (in Macbeth) and grifany (in 

Othello). The hypothesis is that these two words are likely to appear 

in other translations by Sagarra and in his original writings. He also 

uses the verb perfilar with meanings which are not included in any 

																																																													
   5 For an explanation about the use of “hypothetical” when talking about 

Sagarra’s preferential words, see sections 1.4 and 3.4.4.2. 
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dictionary or corpus that I have checked (CTILC, DA, DCVB, 

DDLC and DGLC).  

	

3.4. Sagarra’s modifications, additions, suppressions and total 

changes of meaning are sometimes due to the fact that he prioritises 

the rhythm and rhyme of a given passage or scene. This is most 

obvious in the witches’ scenes. However, in the Porter’s scene, 

which is in prose, Sagarra also produces this kind of shifts. My 

hypothesis is that Sagarra made these shifts not because he did not 

know the meaning of the original (he was presumably aware that he 

was not being faithful to the meaning of some words of the 

original), but because he preferred more theatrical options. Yet the 

suppressions or modifications can sometimes affect the sense in 

relation to the original text, especially when Sagarra modifies an 

image that is part of a series of metaphors. 

 

3.5. In most cases, Sagarra follows the meter of the original; that is: 

if the original is (mostly) in decasyllables, Sagarra’s translation is 

also in decasyllables.6 What is more, not only does Sagarra translate 

																																																													
   6 It should be highlighted that English literature critics prefer to use the term 

pentameter rather than the term decasyllable. This is due to the fact that, although 

the English pentameter has mostly 10 syllables, the number of strong accents has 

priority over the number of syllables, so sometimes lines can have more or less 

than 10 syllables (usually 9, 11 or 12) as long as they follow the right accentual 

pattern. Both in Catalan and in English, when we count the syllables, the last 

accent marks the end of the line (see Pujol 2007: 62 and Wright 1988: 300, note 

11).	
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the lines using the same number of syllables, but sometimes he also 

tries to convey the accentual rhythm. The most frequent shift 

produced in meter by Sagarra is translating the scenes with a higher 

number of lines than the original. There are three other metrical 

shifts between the original text and Sagarra’s translation. These 

could be caused by the English edition used by Sagarra: 

 

a) A fragment between Lady Macduff and her son (IV.iii.31-

66), which in every edition checked is in prose while 

Sagarra translates it in verse.  

 

b) The first scene, in which there are several differences 

between the lines uttered by the witches in the English text 

and in Sagarra’s translation. That means, for instance, that in 

the original it is the Third Witch who says “There to meet 

with Macbeth”, while in Sagarra’s translation this line is 

uttered by the Second Witch.  

 

c) The scenes with shared lines and short lines. Like 

Shakespeare, Sagarra uses this kind of lines, but not always 

in the same place in the text.  

 

3.6. Sagarra always translates the rhymed lines of the original into 

rhymed lines in Catalan. There is only one example of the opposite: 

two lines in the original do not rhyme but Sagarra does rhyme them 
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in his translation (see example 7 in 3.4.3.1). In relation to the 

rhymes with identical verb tenses (an objection made by some 

authors like Salvador Oliva 1993b: 213), I have found just a few 

instances, but they do not occur on a regular basis, which 

contradicts Oliva’s assertion (1993b: 210-213).   

 

3.7. Sagarra always tries to convey the alliterations of the original, 

but not with the same sounds and sometimes not in the same place 

(he uses the technique of compensation). Sounds are paramount to 

Sagarra; for that reason, he often sacrifices the meaning of a word 

when necessary in search of a better sonority, especially in the 

witches’ scenes.  

 

All in all, this part of the research has its limitations. As I have only 

examined one translation, I do not know if the aforementioned 

shifts are also present in other translations of Shakespeare’s plays 

by Sagarra or in other translations by Sagarra (Dante, Molière, 

Pirandello, Goldoni, etc.). Apart from this, the results would have 

been more conclusive if I had compared the whole translation of 

Macbeth (every single scene instead of the chosen eight scenes) 

with the original, but that alone would have been a whole thesis. 

The same happens with the comparison between Sagarra’s 

translation and the previous Catalan translations. And the same 

applies when it comes to the classification categories: instead of the 

10 categories examined, I could have analysed the whole set of 21 

categories proposed in section 1.4.1. 
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4. The Catalan translators of Macbeth previous to Sagarra 

(chapter 6) 

 

4.1. Cebrià Montoliu’s primary objective is to render Shakespeare 

without suppressing any fragment. He achieves his goal with 

respect to the original content and meaning, especially thanks to the 

profuse and lengthy endnotes. The accuracy of his explanations and 

some parts of his translation is impressive, taking into account the 

linguistic tools available at the beginning of the twentieth century. 

With reference to the form of the original, Montoliu tries to convey 

several features, mostly in the witches’ scenes, but not exclusively. 

He uses assonance, alliteration and polymetry, which sometimes 

leads him to distance himself from the original text concerning the 

meaning. One main drawback is that his translation is quite attached 

to the original text, so he sometimes opts for unnatural solutions in 

Catalan.  

 

4.2. Diego Ruiz’s translation is the one that differs the most from 

the English text, as he ignores the stylistic devices of the original 

and suppresses and changes passages that do not suit him 

(especially passages with sexual connotations). According to Julià 

Ballbè and Fernández (2001: 150), the reason for this may lie in an 

ultimate objective: he wanted to be the director of a mental hospital. 

In order to achieve this, he needed to soften the extravagant image 

that he had projected in his work El boig Macbeth sacerdot. 

However, I do not agree with Julià Ballbè and Fernández’s assertion 

(2001: 153) that Ruiz follows closely Shakespeare’s original, which 
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according to them causes calques and unnatural expressions in 

Catalan. On the contrary: of all the translations studied in this 

thesis, his is the freest one and is largely exempt from calques. 

Besides, Julià Ballbè and Fernández (2001: 154) suppose that Ruiz 

translated Macbeth directly from the English text, but this is highly 

questionable. My hypothesis, argued in 6.3.4, is that he might have 

looked at some previous Spanish, French or Italian translations.  

 

4.3. Cèsar August Jordana’s translation is very literary, in the sense 

that it uses a high style and that it is more suitable to be read than 

performed. Thus, he employs words and sentences which are hard 

to declaim and pronounce on stage. Jordana was very imaginative in 

his translation of Macbeth, which is confirmed by his use of several 

possible neologisms created by analogy with some English forms 

(see a few examples in 6.3.2.5). Regarding the form, although 

Jordana’s translation is in prose, his text is not as dull as Fàbregas 

(1979: 187) states, because, as we have seen, he was outstanding at 

playing with sounds and conveying the alliterations of the original.  

 

5. Sagarra’s innovations in relation to the previous Catalan 

translations of Macbeth (section 6.3) 

 

5.1. Sagarra’s distinction between prose and verse. This 

differentiation is essential for the reasons mentioned below: 
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5.1.1. The thematic contrast between the scenes. The 

atmosphere and subject of one scene may be differentiated 

from others through the use of verse or prose.   

 

5.1.2. The characters’ portrayals. For instance, the witches 

talk in rhymed tetrameters because they are swifter than 

pentameters: the witches are ethereal (they appear and 

disappear within seconds) and therefore they need a lighter 

discourse than the rest of the characters. On the other hand, 

the Porter, as a clown, speaks in prose, and Macbeth in 

pentameters. Each character has their own way of speaking; 

hence, not translating these differences dims part of their 

personality and may even make one character’s speech 

undistinguishable from that of the others. 

 

5.1.3. The characters’ evolution. The same character may 

speak in prose or verse depending on the circumstances. The 

most representative example in Macbeth is the case of Lady 

Macbeth. She speaks in verse during four acts but in the fifth 

she changes to prose, because she has become crazy. Lady 

Macbeth mixes then events from the past, the present and 

the future, so she needs a form to express all this chaos, and 

verse is too measured; that is why she uses prose. 

 

5.2. Sagarra’s distinction between rhymed verse and unrhymed 

verse. Montoliu also rhymes some fragments, but he uses 

assonance, which in Catalan is less perceptible than consonance. 
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Rhyme, together with meter and alliterations, is crucial to create the 

musical tone of Macbeth, a tone which is not achieved by Montoliu, 

Ruiz or Jordana.  

 

5.3. Sagarra’s intention to create a similar effect to that of the 

original. To achieve this goal the translator often tries to reproduce 

the general meaning and the literary devices of the original text, 

rather than the literal meaning of words (see 6.3.1.1 and 6.3.1.2). 

 

5.4. Sagarra’s translation is partly oriented towards the target 

culture (it is acceptable, using Toury’s [1980] terminology),7 quite 

the opposite of Montoliu and Ruiz’s translations, which are mostly 

oriented towards the source culture (they are adequate, using 

Toury’s terminology). While Jordana’s translation falls completely 

into the acceptable side, Sagarra’s translation is partly source 

culture-oriented, especially because he takes into account the source 

text’s form. 

 

5.5. Sagarra’s Macbeth was meant to be performed. Consequently, 

it is a dramatic text (a theatre play), easy to pronounce and easy to 

																																																													
   7 Regarding the term acceptable, it is worth noting that in Catalan the acceptable 

literary language model was constructed at the same time as these translations were 

being published. What is more: these translations helped to shape and explore the 

possibilities of Pompeu Fabra’s literary language model. On this issue, see Cabré 

and Ortín (1984), Feliu (2008), Malé (2007), Ortín (1996a: 61-64, 1996b, 2004, 

2009 and 2015) and Toutain (1997). 
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the ear, and with an emotional and alluring language. In order to 

produce this kind of text Sagarra uses, consciously or 

unconsciously, words or expressions which are often more 

connotative than those of the other Catalan translators. Some of 

these words or expressions are his preferential words (see 3.4.6). 

Conejero (1993: 178) argues that a translator must think as a 

director or an actor. Sagarra moves away from the literary 

translations meant only to be read and starts the path towards 

today’s practices, in which the translator works side by side with 

directors and actors (a theatre company hires a translator for the 

translation of a specific play; see Pujol 2007: 49 and 51 and Pujol 

2008b: 132). According to Eva Espasa (2001: 108), in order for a 

text to be qualified as performable, it must be accepted by a 

company and performed on stage. Neither Montoliu’s Macbeth nor 

Ruiz’s or Jordana’s were performed, while Sagarra’s Macbeth has 

been performed on stage at least four times (1971, 1974, 1982 and 

1996). His other translations of Shakespeare have been performed 

on stage at least sixty-four times (Buffery 2010: 315-336), a figure 

not surpassed yet by any other Catalan translator.  

 

5.6. Sagarra’s translation is the only one that reflects the four 

discourse circles described by Crystal and Crystal (2002: 553). 

However, the most successful scenes in his translation are those 

with formal restrictions, such as the witches’ scenes. On the other 

hand, in his translation of the Porter’s scene (in prose), despite the 

fact that he does felicitous solutions for the sexual wordplay, 

Sagarra produces some divergences, such as suppressions and 
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modifications (see 3.4.4.5 and 6.3.2.5). It seems, then, that Sagarra 

had more ability to translate in verse than in prose, which is not 

strange, because as an author most of his theatre plays are in verse, 

not in prose.  

 

6. The dates of Shakespeare’s plays translated by Sagarra 

(section 2.3.1) 

 

Until now the exact dates of the translations of Shakespeare done by 

Sagarra were unknown. Several authors, such as Palau i Fabre 

(1973) or Fàbregas (1979), have theorised about the chronological 

order of these translations. As a result of finding the manuscripts, I 

can offer for the first time in the critical literature the dates for 21 

out of the 28 Shakespearean plays translated by Sagarra. This is due 

to the fact that in most of the manuscripts Sagarra signs the last 

page and writes down the date. Here is a detailed list of the dates 

which appear in Sagarra’s manuscripts:  

 
1941 1942 

1. Timon d’Atenes (20th August) 

2. Othello (15th November) 

3. Al vostre gust (26th December) 

4. Mesura per mesura (desembre) 

 

 

 

 

 

 

  6. L’amansiment de l’harpia (January) 

  7. Macbeth (22th January) 

  8. La nit de Reis (27th March) 

  9. El conte d’hivern (May) 

10. A bon fi tot li és camí (26th June) 

11. Titus Andrònicus (July) 

12. Juli Cèsar (August) 

13. Coriolà (20th October) 

14. La comèdia dels enganys (20th 

December) 
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Manuscripts with an unspecified 

month: 

5. Les alegres casades de Windsor 

 

 

Manuscripts with an unspecified 

month: 

15. Antoni i Cleopatra 

1943 1944 

16. El mercader de Venècia (20th 

January) 

17. Els dos cavallers de Verona 

(28th February) 

18. Pericles (March) 

19. El somni d’una nit de Sant Joan 

(13th April) 

20. Treball d’amor perdut (May) 

21. La primera part de [sic] Enric IV 

(26th February) 

22. La segona part del rei Enric IV 

(April) 

23. Ricard III (May) 

 

MANUSCRIPTS WITHOUT A DATE 

24. Cimbelí 

25. Molta fressa i poca endreça 

26. El rei Joan 

27. Romeo i Julieta 

28. La tempestat 

 

7. The classification categories (theory: chapter 1; application: 

chapters 3, 4, 5 and 6) 

 

7.1. The combination of qualitative and quantitative approaches has 

proved to be useful. As Tyulenev (2014: 92) argues, today’s social 

sciences use both methods, as they give different insightful results, 

so both the qualitative analysis of specific scenes and the 

quantitative data gathered in the appendices have been of great 

value. 



CONCLUSIONS (IN ENGLISH) 
	

731 

7.2. The concept of shift and the categories used for the analysis 

have been remarkably effective to demonstrate the similarities 

between translations. What is fairly new is the use of shifts to 

evidence influences of some texts upon others. Until now (see 

1.4.1) most of the research carried out in the field of Translation 

Studies has focused on showing shifts in a specific translation 

regarding the original, not shifts that several translations share 

between them. By studying the shifts, this thesis proves that several 

translations from the same language and from different languages 

(namely, French, Spanish and Catalan) have been in contact. 	

	

7.3. There are categories which imply a higher degree of divergence 

towards the original (suppressions, additions and total changes of 

meaning). Just a small number of these shifts are enough to show an 

influence of one text upon another. On the other hand, there are 

categories which imply a lower degree of divergence towards the 

original such as specifications or generalisations. In order to assert 

that these shifts imply an influence of one text upon another, it is 

necessary to find a considerable number of cases. 

 

7.4. The category lexical choice is the most abundant one. The main 

reason is that this category might be divided into several 

subcategories. For example, some cases imply a change of 

perspective or a change of grammatical category. In the beginning, 

the category semantic choice in cases of polysemy belonged in the 

category lexical choice as well as the category change of metaphor. 

I have now (at the end of the thesis) revised the cases of lexical 
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choice and I would like to study them in depth (in the future) to 

propose a better and more concise classification. 

 

7.5. Most of the influences upon Sagarra’s translation of Macbeth 

belong to semantic or lexical categories, due basically to two 

reasons. First, Sagarra may have looked at the studied French and 

Catalan translations in order to find synonyms (lexical choice 

category) for his translation, particularly to form decasyllables. 

These French and Catalan translations could have also helped him 

with the meaning of some fragments (semantic categories). Second, 

lexical and semantic shifts are more likely to catch the attention of 

the analyst than other kind of shifts such as punctuation. Leuven-

Zwart (1990: 88) also argues in her article that semantic shifts were 

the most common in her research. 

 

7.6. There are categories with very few examples, such as syntactic 

order, addition of metaphor, suppression of metaphor and change of 

metaphor, as can be seen in chapters 4, 5 and 6 and their respective 

appendices (1-6), but I chose to include them in my analysis 

because I did not want to leave out any case of coincidence. I would 

probably have found many more results if I had analysed these 

categories in the comparison between Sagarra’s translation and the 

original text (as explained in 3.4.2, in this part of the thesis I have 

chosen 10 out of the 21 categories used in my research).  

 

7.7. All the categories have been based on the proposals of several 

authors (Alsina 2008, Leuven-Zwart 1989 and 1990, Marco 2002, 
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Renkema 2001 and Ribas 1994), but I have adapted them in order to 

work properly with the cases found in this thesis. For example, I 

have modified the category punctuation as understood by Albert 

Ribas because the source text of my thesis (Macbeth) changes 

considerably from one English edition to another, especially on the 

subject of punctuation. 

 

7.8. With respect to some categories, although they have been 

suggested by the above-mentioned authors, in this thesis I have 

defined the characteristics that must be taken into account to 

consider that there is a shift in the translation in relation to the 

original. For example, Marco (2002: 247) gives information about 

phonic patterns, but he does not specify in which cases a shift is 

produced (for it is not his aim).  

 

7.9. The category preferential word is a personal proposal to study a 

part of the lexicon used by a translator which has proved to be 

useful.  

 

This part of the research is not exempt of criticism, either. The 

classification into categories includes many different aspects, 

without placing them into higher levels of language (lexicon, 

semantics, phonetics, syntax and meter). Besides, some cases are in 

the boundaries between two categories. I have always taken into 

account the context. As this has to do with the perception of the 

analyst, the decision of classifying a case in one category or another 

may turn out to be, in some cases, rather subjective. The 
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“problematic” categories are especially those which are of the same 

kind but differ in grade, such as modifications and total changes of 

meaning. Other questionable categories are, on the one hand, 

specification, explicitation and addition of information, and on the 

other, generalisation, implicitation and suppression of information, 

because they may be difficult to be distinguished and maybe they 

do not significantly contribute to the results obtained. In fact, I 

could have used more general concepts, like Øverås (1998), so 

explicitation could include specification and addition, and 

implicitation could include generalisation and suppression. 

Moreover, I could have created a corpus to study the preferential 

words and other elements, but I have not done it because of time 

constrictions. 

 

GENERAL CONCLUSIONS 

 

Ángel-Luis Pujante (1995) argues that when translating 

Shakespeare his aim is to achieve three kinds of faithfulness 

regarding: 1) the dramatic nature of the play; 2) Shakespeare’s 

language; and 3) the [target] readers’ language. Sagarra’s 

faithfulness lies especially in the first and third kind. 

 

Concerning the first kind of fidelity, Sagarra knew the exact 

ingredients for a play to have a successful performance. He is one 

of the few Catalan translators who, until then, took into 

consideration that a translation of a Shakespearean play should be, 

above all, performable: “Procuro fer una traducció pensant en el 
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teatre: amb llenguatge viu, que doni bo de llegir i sentir” (Manent 

2000: 284).8 In this sense, Sagarra translates “against” other 

previous translations, such as those by Morera i Galícia (in verse) 

(see 2.2.1) or Jordana (in prose). Aiming to do a good translation 

for the stage could be one of the reasons why Sagarra has more 

influences from Maeterlinck than from the other translators studied 

in this thesis, as Maeterlinck’s translation of Macbeth was the only 

one conceived for and performed on stage (on 29 August 1909 at 

Saint-Wandrille). Georgette Leblanc, Maeterlinck’s partner, 

performed Lady Macbeth and chose the cast. And what is more: she 

was the one who requested Maeterlinck to do a new French 

translation of Macbeth because Victor Hugo’s translation did not 

“satisfy” her (Leblanc 1931: 237). Moreover, she helped 

Maeterlinck with his translation: “Chaque jour nous travaillons. 

Maeterlinck suit le texte en anglais, pendant que je lis à haute voix 

les diverses interprétations des traducteurs de Macbeth” (Leblanc 

1931: 237).9 As she was an experienced actress, she might have 

suggested some solutions in accordance with the kind of texts that 

were suitable for the stage.10  

																																																													
   8 “I try to do a translation bearing in mind that it is for the theatre, that is, with 

vivid language and good to be read aloud and to be heard” (my translation). 

   9 “We work every day. Maeterlinck follows the English text while I read aloud 

the interpretations of Macbeth by different translators” (my translation). 

   10 For further information, see Leblanc (1931: 235-243). For several photos of 

Macbeth performed by Georgette Leblanc and her cast, see:  

<http://mmaeterlinck.canalblog.com/archives/2008/09/01/10388099.html>. [Last 

visit: 23 November 2015.] 
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Apart from the fact that Shakespeare’s plays were conceived to be 

performed, it should be noted that they are closely related to poetry 

because they are written taking into account rhyme, rhythm, 

alliterations and other figures of speech. In fact, the meaning of a 

scene, on occasion, turns out to be incomprehensible for the 

audience, who gets carried away by the sound of the words:  

 

No one in the audience has to worry at the sense of this line 

[“Things bad begun make strong themselves by ill” ([Macbeth] 

III.ii.58)]. If it be granted that the scene has a sense readily grasped 

in the theatre, what then is the status of those grand lines which 

puzzled commentators, and cannot possibly be analysed in the 

seconds their delivery takes on stage? Probably the commentators 

and the audience would agree that the power of the scene is created 

largely by these passages, which are probably unintelligible to 

many who watch the play in the theatre. If so, then their power lies 

not in their sense, but in what [William] Empson was anxious to 

undo, their “magic”. (Foakes 1980: 82)  

 

Sagarra tried to convey the form of the original, especially rhythm 

and rhyme, because he was fully aware of the importance of these 

features in a play, as seen in 3.2. This kind of fidelity is very much 

connected with August Wilhelm Schlegel’s translation theories. 

Although Sagarra mentions Schlegel in two articles (Sagarra 1987: 

411 and 424), I do not know if he was familiar with Schlegel’s ideas 
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about translation or with the Schlegel-Tieck translations.11 

Nevertheless, his translation of Macbeth seems to follow Schlegel 

tenets: 

 

Schlegel translated Shakespeare by applying his theory of “organic 

form”, whereby the formal aspects of a literary work are not only an 

external ornament, but an integral and significant part of the 

“organism” —and he therefore rejected the translation of verse into 

prose, because he believed that metre was one of the original and 

essential prerequisites of poetry. He aimed at a kind of fidelity 

whereby the same or similar impressions were produced in the 

translation as in the original. In consequence, he reproduced the 

contrasts of medium in the original (prose / verse, blank verse / 

rhymed verse). (Pujante 2010b: 542) 

 

Pujante (2010b) explains how some Spanish translators (Fernández 

de Moratín, Blanco White, García Villalta, Clark, Macpherson and 

Astrana) rendered the meter of Shakespeare’s plays into Spanish 

and concludes that some of those who, knowingly or not, followed 

the Schlegel model (and therefore tried to translate the lines with 

the same number of syllables) could not avoid amplification, that is, 

using more lines than the original. This is the case of Sagarra, as we 

have seen in 3.4. Moreover, Pujante (2010b: 551) argues that the 

absolute application of the Schlegel model “appears to be more 

feasible in some languages than in others”. In this sense, an English 

																																																													
   11 In theory, Sagarra could have read them, because, according to Permanyer 

(1991: 36), he knew German.  
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text will tend to have more characters when translated into Catalan. 

Bearing this in mind, let us see some options to translate the 

Shakespearean meter into a Catalan meter: 1) using the same 

number of lines with the same number of syllables as the original, 

but suppressing some ideas; 2) using the same number of syllables 

as the original but increasing the number of lines; and 3) using 

polymetry and keeping the same number of lines as the original. 

Sagarra preferred the second option, while most contemporary 

Catalan translators opt for the third option.12 

 

Turning to another issue, Marco (2000: 31) lists several questions 

that could be posed to study translations from a historic-descriptive 

and polysystemic perspective. One of the questions is whether the 

translator is a famous writer. In our case, Sagarra was a famous 

writer with a highly characteristic way of writing. Another question 

asked by Marco (2000: 31) is: if a translation has partly been done 

indirectly (having recourse to a third language), does this have a 

connection with the prestige of the third language and culture? As 

explained in 2.2.1 and 4.1, French has traditionally been a common 

bridge language, both in Catalan and Spanish, when translating 

Shakespeare. With respect to Sagarra, there is yet another factor: the 

prestige of the French translator. Maeterlinck was a well-known 

writer in Catalonia, especially by the Catalan modernist13 writers 
																																																													
   12 For further information about the translation of Shakespeare’s pentameter 

into Catalan, see Pujol (2006). 

   13 It should be pointed out that the Catalan term Modernisme is not equivalent 

to the English term modernism. Modernisme was an artistic movement in 
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who were influenced by his symbolism. I have commented in 2.1 

that Sagarra has not been assigned by critics to a particular literary 

movement, but this does not mean that he was isolated, because he 

shares some features, for instance, with the Catalan modernist 

writers, such as passion for nature and for folkloric legends.14 

Likewise, Sagarra’s translation of Macbeth shares a fundamental 

characteristic with symbolism, namely musicality:15  

 

Often the symbolist poet chooses words on the strength of their 

sound rather than their sense or, put another way, believes that 

specific sounds supply a priori meanings. The most abstract of the 

arts, music was praised for its suggestivity, a means of hinting at 

something without actually naming it. The creation of a mood, 

rather than a precise subject, aligned symbolist poetry with music, 

and it made new demands on the reader. (Greene 2012: no 

pagination, s. v. symbolism) 

 

																																																																																																																																										
Catalonia that took place between the end of the 19th century and the beginning 

of the 20th century (in literature, ca. 1892-1911). One of the main objectives was 

to place Catalan literature at the same level as other European literatures. Some 

representative writers are Prudenci Bertrana, Víctor Català, Ignasi Iglésias, Joan 

Maragall and Narcís Oller. For further information, see Bordons and Subirana 

(1999: 55-104), Bou (2000: 472-477), Castellanos (1986: 247-324) and Molas 

and Massot i Muntaner (1979: 473-478).  

   14 See Corbella (1999a) and Carbonell (1981). 

   15 It is worth mentioning that I am not saying that Sagarra’s translation of 

Macbeth is symbolist (or modernist, etc.), but only that it shares a characteristic 

(or characteristics) with that movement. 



CONCLUSIONS (IN ENGLISH) 
	
740 

Sagarra’s translation also has traces of impressionism. Lluïsa Julià 

(1999: 94), talking about Modernisme in Catalonia, states that 

French impressionists (Manet, Degas, Renoir, etc.) lead the writers 

to create rich descriptions with colourful gradations. The 

characteristics of different arts (painting, music, etc.) applied to 

texts result in sensuous, visual, clearly audible, tactile images which 

awaken the readers’ emotion and imagination through suggestion. 

This is exactly what Sagarra produces with his language,16 either as 

an original writer or as a translator.  

 

I also explained in 2.1 that Sagarra did not adhere to Noucentisme, 

although he was fascinated by it, in particular by writers like Josep 

Carner, Guerau de Liost and Eugeni d’Ors. In the same way, Feliu 

and Ferrer (2010: 50), Marco (2000: 37), Pericay and Toutain 

(1996: 159) and Sellent (1998: 27), among others, argue that 

Sagarra did not follow the noucentist norms.17 Pericay and Toutain 

(1996: 127-245) place Sagarra together with other “postnoucentist” 

writers (1996: 129-130): Josep Pla, Carles Soldevila, Miquel Llor, 

Sebastià Juan Arbó, Xavier Benguerel, Carles Riba, J. V. Foix, 

Marià Manent, Joan Oliver, among others. According to Pericay 

and Toutain (1996: 24), these writers distance themselves from the 

																																																													
   16 For further information about the adjectives used to describe Sagarra’s 

language, see 3.2.1. 

   17 I use the term norm in Toury’s sense (1980 and 1995). A working definition 

of norm is provided by Baker (1993: 240): norms are “strategies of translation 

which are repeatedly opted for, in preference to other available strategies, in a 

given culture or textual system”. 
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noucentist principles because they try to write in a more common 

language, the language of the people, in opposition to that of 

Noucentisme, which they deem as more artificial (in the case of 

Sagarra, see 3.2.1). The trend begun by this group evolved into the 

later language model used by Mercè Rodoreda, Joan Sales, 

Salvador Espriu, Joan Fuster and Gabriel Ferrater.  

 

On the other hand, Sagarra’s poetry is nearer to Noucentisme than 

Sagarra’s prose (Pericay and Toutain 1996: 167). Shakespeare’s 

plays partake both of theatre and poetry. In line with what Toutain 

and Pericay claim, I believe that Sagarra’s translations of 

Shakespeare’s plays share several aspects with the noucentist 

language model, especially the use of some learned words in 

literary language instead of the more common equivalents used in 

ordinary speech. I understand the term learned as having one or 

more of the following characteristics: “bookish”, “highbrow”, 

“uncommon”, “dialectally different” and/or “archaic-sounding”. 

Applying to Sagarra’s translation of Macbeth the research on the 

noucentist language carried out by Pericay and Toutain (1986 and 

1996), Marco (2000) and Feliu and Ferrer (2010), I have observed 

the following: 

 

1) Sagarra uses several learned words: cercar, cloure, llur, noves 

(instead of notícies) and quelcom (although there are only two 

instances of this word in the whole text).  
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2) Instead of learned words, Sagarra uses common words (his 

option appears in brackets): aclucar (tancar), àdhuc (fins i tot), 

avesar (acostumar), colpejar (picar and pegar), eixir (sortir), 

encetar (començar) and hom (algú).  

 

3) Sagarra alternates between two words (the first word is the 

learned one): aturar / parar, darrer / últim, essent / sent, 

mancar / faltar and per a / per (before infinitives).  

 

4) There are several options in the manuscripts (1942) that are 

closer to ordinary speech than those that appear in the texts 

published by Edicions Calíope (1946?) and Editorial Alpha 

(1959b). These changes may be due to the copy editor’s work. For 

instance, there are more per a before infinitive in the published 

editions than in the manuscript, and expressions such as per tal de 

or puix que have been added to the published texts. Besides, as 

stated in 3.3.1.2, the relative pronouns el que / els que, etc., used in 

the bibliophile edition are replaced by el qui / els qui, etc., in the 

Editorial Alpha edition.18 

 

So far, we have seen that Sagarra does not fully belong to 

Noucentisme, but, unavoidably, he uses its language model in part. 

Therefore, in Sagarra’s translation of Macbeth we can find highly 

literary words (most of which belong to the noucentist language 

																																																													
   18 For further information about the replacement of el que / els qui, etc. by el 

qui / els qui, etc., see Pericay and Toutain (1986: 103).  
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model) coexisting alongside colloquial words and expressions 

closer to everyday speech such as treure el nas (see example 1 in 

3.4.4.1) or omplir el cap de falòrnies i fum (see 6.3.2.2). As 

commented before, critics argue that Sagarra cannot easily be 

placed in any particular literary movement. With respect to the 

other Catalan translators studied in this thesis, difficult as it is to 

ascribe each of them to a particular movement, there are several 

affinities that may allow us to relate them to some particular groups 

or movements rather than others, so Diego Ruiz and Cebrià 

Montoliu would belong to the second phase of Modernisme (Bou 

2000: 474), whereas Cèsar August Jordana is associated with 

Noucentisme (Pericay and Toutain 1996: 277).  

 

I have argued above (5.4.) that Sagarra’s translation is in part 

oriented towards the target language. This approach is typical of the 

noucentist writers and translators, one of whose main objectives 

was to promote certain language usages which would help them to 

fashion their language model. As a consequence, they prioritise 

some stylistic features over equivalence or faithfulness to the 

original, so their translations are more acceptable than adequate 

(Marco 2000: 34). That is why in the first paragraph of this section I 

affirmed that one of Sagarra’s faithfulness lies in the target 

reader’s language. Sagarra’s translation is acceptable19 because it 

spreads part of the noucentist language model and is determined by 

the dominant norm. On the other hand, it is also adequate 

																																																													
   19 For further information about the term acceptable, see footnote 7. 
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concerning the form of the original (rhythm, rhyme and other poetic 

devices). Besides, Sagarra distances himself from the noucentist 

translators in his ultimate aim, which is not to promote a specific 

language model, but to produce the same (or as close as possible an) 

effect on the reader / spectator as Shakespeare’s original.  

 

With no intention of placing Sagarra and Shakespeare on the same 

level, I must point out, however, that they share several aspects as 

writers:20 1) both wrote for the general public ; 2) both were 

extremely successful; 3) both mastered the dramatic techniques; 4) 

both wrote in a flexible language which allowed them to be 

creative; 5) both wrote most of their plays in verse; and 6) both used 

euphonious and evocative words.    

 

To conclude this issue, it is worth pointing out something that it is 

obvious but sometimes forgotten: the translations of Shakespeare’s 

plays done by Sagarra, together with other translations from the 

post-Civil War period (The Odyssey [1948] by Carles Riba, to give 

just an example) were acts of cultural resistance against Franco’s 

regime. One could feel more attracted to one language model or 

another, but, as Ortín (1998: 215-216 and 2002: 146) states, we 

																																																													
   20 Some of these similarities are also described by Pujol (2012: 105-106): 
“More concretely, Sagarra’s fictive orality is successful because, like 

Shakespeare: (1) he had a virtuoso command of his own language; (2) he wrote 

not literary texts to be read, but theatrical scripts to be interpreted by actors; and 

(3) he was an extremely popular dramatist who knew how to appeal to his 

audience’s tastes”.  
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should examine translations within its context and norms, because 

judging them too strictly taking into account today’s standards 

would be inappropriate.  

 

With respect to the theoretical framework, Leuven-Zwart (1989 and 

1990) states that shifts in the microstructure of a text may affect its 

macrostructure. That seems to be the case of Sagarra’s translation of 

Macbeth, as some features of the microstructure, such as register, 

intensifications and preferential words are likely to produce a more 

theatrical text. It must be noted that not all shifts in the 

microstructure have the same impact on the macrostructure. It all 

depends on the number of occurrences of each category and the 

kind of category. For example, implicitations are only significant if 

the number of occurrences is very high. On the other hand, shifts in 

meter or rhyme may cause a huge impact on the macrostructure of a 

text —one can almost immediately realise if the translated text 

sounds more or less poetic (i.e. connected with poetry) than the 

original.   

 

In my analysis (see appendices 1-6) I have found out that there are 

more specifications, explicitations and additions of information than 

generalisations, implicitations and suppressions of information, as 

seen in tables 2 and 3:  
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N
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IZ 
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Specification 
13 

27 
25 

2 
1 

1 
4 

0 
0 

43 
43 

G
eneralisation 

4 
3 

0 
0 

1 
1 

9 

Explicitation 
10 

8 
0 

0 
0 

0 
18 

Im
plicitation 

0 
4 

0 
0 

0 
0 

4 

A
ddition 

4 
4 

0 
0 

0 
1 

9 

Suppression 
1 

5 
0 

0 
0 

0 
6 

specifications: 43 
explicitations: 18 

additions: 9 
TO

TA
L: 70 

generalisations: 9 
im

plicitations: 4 
suppressions: 6 

TO
TA

L: 19 

Table 2. D
irect coincidences betw

een Sagarra and the translators studied in this thesis regarding specifications, 

generalisations, explicitations, im
plicitations, additions and suppressions. 21 

 

Table 3. Total num
ber of cases of the categories that add inform

ation (specification, explicitation and 

addition of inform
ation) and total num

ber of cases of categories that suppress inform
ation 

(generalisation, im
plicitation and suppression of inform

ation). 

 

   21 In table 2 there are tw
o specifications in Sagarra’s translation w

hich I cannot tell if they are due to M
aeterlinck’s translation or 

M
ontoliu’s; that is w

hy there are tw
o figures for these translators. The sam

e happens w
ith A

strana and M
ontoliu regarding one 

specification. N
evertheless, this is not significant, because w

hether I allocate the cases to M
aeterlinck or M

ontoliu, or to A
strana or 

M
ontoliu, the final results are the sam

e. 
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The results presented in the tables above seem to support the 

translation universal called explicitation.22 As the concept of 

translation universal23 is not accepted by everyone in Translation 

Studies (see Marco 2009 and Toury 1980, 1995 and 2004), I prefer 

to use instead Toury’s idea that explicitation is a tendency or a kind 

of norm which may be determined by the target text culture. In 

order to find out if explicitation is a general feature of any 

translation or a norm, Toury suggests the following:  

 

The distinction between shifts caused by such universals and shifts 

caused by norms (and shifts caused by both these factors, active in 

the same direction and reinforcing each other) can be gradually 

achieved through the combination of theoretical speculation and the 

accumulation of (tentative) conclusions of studies carried out along 

similar lines and relating to different languages / literatures and to 

various periods in history. (Toury 1980: 60) 

 

When talking about the texts translated between the First World 

War and the Spanish Civil War, Marco (2009: 25) states that he 

does not know any studies carried out with respect to explicitation, 

and that this kind of research is necessary concerning Catalan 

translations, especially using a quantitative approach. In this thesis I 

have contributed, however modestly, to this aspect, even though 

                                                           
   22 Here explicitation must be understood in a broad way; that is, including my 

categories specification, explicitation and addition of information. 

   23 For further information about translation universals, see Baker (1993), 

Laviosa-Braithwaite (1998), Malmkjaer (2011), Mauranen and Kujamäki (2004) 

and Shuttleworth and Cowie (1997). 
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Sagarra’s translation of Macbeth is not from the inter-war period, 

but from the post-war period. My results make a little contribution 

to the field of Descriptive Translation Studies, as do those of Blum-

Kulka (1986), Øverås (1998), Pápai (2004) or Vanderawera (1985), 

who have found a preponderance of explicitation over implicitation, 

working with pairs of languages such as Dutch-English, English-

Norwegian, Norwegian-English, English-Hebrew and English-

Hungarian.24 Notwithstanding, the number of cases found in my 

research is comparatively low, because I have studied explicitation 

taking into account the coincidences between translations. I would 

venture to affirm that the cases would have been significantly 

higher had I studied explicitation just comparing Sagarra’s 

translation and the English text. Another hypothesis is that I have 

found more specifications, explicitations and additions because they 

catch my (and, in general, the critic’s) attention much more easily 

than generalisations, implicitations and suppressions. Think for 

example of a white wall: which would you see first, a bulge which 

sticks out or one which goes inside? It seems to me that the human 

eye perceives sooner something that was not in the original but that 

now it is in the translation than something that was in the original 

but that now it is not in the translation. In addition to this, I may 

have been conditioned by the fact that I have studied these general 

tendencies and I am aware that explicitation is supposed to be one 

of them.   

                                                           
   24 On the other hand, see Puurtinen (2004), who concludes that her findings 

cannot support or contradict the tendency of explicitation in translations (she 

works with a corpus of English-Finnish translations).  
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Another category worth bringing into discussion is intensification. 

In this thesis I have often talked about the thin boundaries that 

separate specification, explicitation and addition of information, but 

I do not relate intensification to these categories. However, Øverås 

(1998: 9), who understands explicitation in a broader sense than I 

do (see footnote 22), includes an example which I would classify as 

intensification, following Jan Renkema’s proposal (2001). If 

intensification were to be considered as a kind of explicitation, I 

would have to add new cases to the figures given in tables 2 and 3. 

In the comparison between the translations, I only found 7 cases in 

which the studied texts coincide. Despite the fact that this is a very 

low number, I have not found any case of the opposite: loss of 

intensity. In the comparison between Sagarra’s translation and the 

English text, I have demonstrated that the cases of intensification 

are much more common than the cases of loss of intensification. In 

3.4 and 6.3 I have compared eight different fragments of Macbeth, 

but I postulate that in a comparison of the whole text, and also of 

some other translations of Shakespeare’s plays, Sagarra might 

produce more intensification than loss of intensification. 

Nevertheless, regarding intensification, I cannot affirm whether: 1) 

it is only a feature which characterises Sagarra’s writing; 2) it is a 

general tendency in translation in the same way as explicitation is; 

and 3) it belongs to the explicitation category. 
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FURTHER RESEARCH 

 

PhD theses must be finished at some point in time, but there are 

always compelling aspects that remain open to future exploration. 

Here is a list of some topics that might be examined (by myself or 

other researchers) in the not too distant future: 

 

1. Studying the French, Spanish and Catalan influences upon other 

translations of Shakespeare done by Sagarra. 

 

2. Studying the Italian influences upon Macbeth’s translation by 

Sagarra and upon other translations by Sagarra. 

 

3. Studying the poetic (i.e. connected with poetry) elements of other 

translations of Shakespeare done by Sagarra, such as rhyme, 

rhythm, alliterations and addition, suppression, and change of 

metaphor in order to see if his texts are more or less poetic than the 

original texts. 

 

4. Studying some categories not taken into account in this thesis, 

such as neologisms, archaisms, wordplay and cultural references in 

Sagarra’s translations regarding the original texts. 

 

5. Studying the translation of the language of hallucination, for 

instance the scene of Banquo’s ghost (III.iii) and Lady Macbeth’s 

sleepwalking (V.i.), or the pompous language used between 

Malcolm and Macduff (IV.iii). 
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6. Comparing the translations of Shakespeare’s tragedies, comedies 

and romances done by Sagarra to see if they differ somehow. 

 

7. Studying whether or not Sagarra has a tendency to look at other 

translations of Shakespeare when he translates depending on the 

genre (tragedy, comedy or romance).  

 

8. Studying thoroughly the language model used by Sagarra both in 

his translations and in his original writings in order to find out the 

extent to which it coincides with and differs from the noucentist 

language model. 

 

9. Studying the divergences between the different editions 

(including the manuscripts) of Sagarra’s translations of Shakespeare 

other than Macbeth. 

 

10. Studying Sagarra’s translations of Shakespeare regarding not 

only previous translators, but also the Catalan translators that come 

after him, especially contemporary ones such as Salvador Oliva, 

Joan Sellent and Miquel Desclot. I have already started a part of this 

study by comparing two fragments of Romeo and Juliet translated 

by Sagarra and Oliva (see appendix 10). 

 

11. Studying Shakespeare’s translations not only from a linguistic 

point of view, but also focusing on the choices made by 
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actors / actresses, directors, spectators, etc. I have also started to 

take this approach in appendix 10.  

 

12. Applying the classification of the categories set forth in 1.4.1 in 

order to study the influences between texts from different 

translators and thus to be able to establish an intertextual network 

that may also shed light not only on the similarities between and 

among them, but also on the idiosyncrasies and the originality of 

each translator.  

 

13. Studying if explicitation (in a broad sense [see footnote 22]) is 

present in other translations by Sagarra, and other English-Catalan 

translations. Are there any differences depending on the translators? 

Do the differences depend on the different historical periods? For 

example: are post-Civil War translations more explicit than 

translations from the beginning of the twentieth century or the 

twenty-first century? 

 

14. Proposing a subclassification for the cases within the lexical 

choice category in order to refine the proposed model.  

 

15. Studying language specificities, including preferential words, in 

other translations of Shakespeare by Sagarra and other non-

Shakespearean translations by him (Dante, Molière, Goldoni, 

Pirandello, etc.). Also, comparing the vocabulary used in his 

translations with that of his original writings (mainly theatre and 

poetry, but also memories and novels). After reading several 



CONCLUSIONS (IN ENGLISH) 753 

translations, plays and poems by Sagarra, I have the impression that 

he has a predilection for words like escardalenc or facècia (and 

faceciós), as well as for colloquial reduplications like ser un baliga-

balaga, el nyeu-nyeu, fer la viu-viu, estar nyic-i-nyac, de nyigui-

nyogui, anar penjim-penjam and fer la gara-gara. Further research 

is needed to reach satisfactory conclusions. 

 

16. Studying preferential words in Shakespearean and non-

Shakespearean translations by other translators. This implies 

examining several translations by the same translator.  

 

17. Proposing a method to study the preferential words of literary 

texts which are not translations. For instance, I have a hunch that 

four preferential words by Josep Pla are exquisit, deliciós, 

ineluctable(ment) and indefectible(ment), but further research needs 

to be done to shed light on this aspect. 

 

18. Proposing a corpus method to study preferential words in 

translation and in original writings. That would also lead to some 

conclusions about different language models. 
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TAULA 2. SAGARRA COINCIDEIX AMB  

HUGO I DIFEREIX DE MAETERLINCK 

Divergències respecte a l’original 

Canvi de metàfora 1 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 4 

 

TAULA 1. SAGARRA COINCIDEIX  

AMB HUGO I MAETERLINCK 

Divergències respecte a l’original 

Registre 0 0 % 

Especificació 13 24,5 % 

Generalització 4 7,5 % 

Intensificació 1 1,9 % 

Modificació 8 15,1 % 

Addició 4 7,5 % 

Addició de metàfora 0 0 % 

Supressió 1 1,9 % 

Supressió de metàfora 0 0 % 

Canvi total de significat 9 17 % 

Canvi de metàfora 1 1,9 % 

Explicitació 10 18,9 % 

Implicitació 0 0 % 

Ordre sintàctic 0 0 % 

Puntuació 2 3,8 % 

Total divergències 53 100 % 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 60 

Tria semàntica en casos de polisèmia 2 

Casos especials 

Modificació 7 
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1. SAGARRA COINCIDEIX AMB  

HUGO I MAETERLINCK 

 

Secció 1: especificació 
1) 

Shakespeare: Mark, king of Scotland, mark (I.ii.28) 

Hugo: Ecoutez, roi d’Ecosse, écoutez (p. 10) 

Maeterlinck: Écoutez, roi d’Écosse, écoutez. (p. 956) 

Sagarra: Escolta, rei, / escolta, rei d’Escòcia (p. 286) 

 

2) 

Shakespeare: And every one did bear / thy praises in his kingdom’s 

great defence / and poured them down before him. (I.iii.98-

100) 

Hugo: Et chacun d’eux rapportait tes prouesses dans cette grandiose 

défense de son royaume, et les versait à ses pieds. (p. 16) 

Maeterlinck: Et chacun d’eux apportait tes louanges dans cette 

grandiose défense de son royaume et les répandait à ses 

pieds… (p. 960) 

Sagarra: I tots eren per tu un desfet d’elogis / en l’enorme defensa 

del reialme, / que li venien a escampar-se als peus. (1946?: 

363) 

 I cada un d’ells portava els teus elogis / en l’enorme defensa 

del reialme, / i anaven escampant-los als seus peus. (1959b: 

292) 
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3) 

Sagarra: Only look up clear (I.v.70) 

Hugo: Ayez seulement le front serein (p. 23) 

Maeterlinck: Que le front reste clair (p. 964) 

Sagarra: El front ben clar! (p. 300) 

 

4) 

Shakespeare: I’ll gild the faces of the grooms withal, / for it must 

seem their guilt. (II.ii.55-56) 

Hugo: Je dorerai de son sang la figure de ses gens, car il faut qu'ils 

semblent coupables. (p. 32) 

Maeterlinck: Je rougirai de son sang la figure de ses gens, car il faut 

que ce soit leur crime… (p. 970) 

Sagarra: Enrogiré amb la seva sang el rostre / del seus criats, que 

ells han de ser els culpables. (p. 312) 

 

5) 

Shakespeare: And all things else that might to half a soul, and to a 

notion crazed, say “Thus did Banquo.” (III.i.81-83)1 

Hugo: Et mille autres choses qui feraient dire à une moitié d’âme, à 

un entendement fêlé : « Voilà ce qu’a fait Banquo. » (p. 45) 

                                                           
   1 El text de l’edició individual anotada d’Oxford University Press està en prosa, 

mentre que, a l’edició Arden i a la Norton Shakespeare, està en vers. En l’edició 

consultada per Sagarra, aquest fragment devia estar en vers també, per això 

Sagarra el tradueix en vers. 
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Maeterlinck: Et mille autres choses qui feraient dire, même à une 

moitié d’âme et à une tête décrépite : « Voilà ce qu’a fait 

Banquo. » (p. 978) 

Sagarra: I mil coses, les quals obligarien fins a dir a un cap tèrbol i 

una meitat d’ànima: 

«Vet aquí el que ha fet Banquo». (1946?: 398) 

 I mil coses, davant les quals diria / fins un cap tèrbol i una 

meitat d’ànima: / «Vet aquí el que ha fet Banquo.» (1959b: 

326) 

 

6) 

Shakespeare: But now they rise again / with twenty mortal murders 

on their crowns (III.iv.81-82) 

Hugo: Mais aujourd’hui on ressuscite, avec vingt blessures 

mortelles dans le crâne (p. 55) 

Maeterlinck: Mais, maintenant, ils ressuscitent avec vingt plaies 

mortelles sur le crâne (p. 984) 

Sagarra: Mes avui ressusciten amb vint nafres / sobre el crani (p. 

336) 

 

7) 

Shakespeare: Ay, and wisely too─ / For ’twould have angered any 

heart alive / to hear the men deny’t. (III.vi.14-16) 

Hugo: Oui, et fort prudente aussi, car cela aurait pu irriter un cœur 

vif d’entendre ces hommes nier le fait. (p. 59) 

Maeterlinck: Oui, et prudente aussi, car d’entendre ces hommes 

nier le fait eût irrité tout être vivant. (p. 986) 



ANNEX 1: COINCIDÈNCIES AMB HUGO 
 

809 

Sagarra: Sí, i molt prudent; / Perquè si aquells dos homes 

s’exclamessin / negant el fet, tothom s’irritaria. (1946?: 415) 

 Sí, i molt prudent; / perquè negant el fet, aquells dos homes, / 

sens dubte haurien irritat tothom. (1959b: 342) 

 

8) 

Shakespeare: If you will take a homely man’s advice, / be not found 

here: hence with your little ones (IV.ii.70-71) 

Hugo: Si vous voulez suivre l’avis d’un homme qui parle net, qu’on 

ne vous trouve pas ici ; fuyez avec vos petits. (p. 70) 

Maeterlinck: Si vous voulez prendre l’avis d’un pauvre home, qu’on 

ne vous trouve pas ici; fuyez avec vos petits (p. 993) 

Sagarra: Si us val el consell d’un bon subjecte, / procureu que no us 

trobin aquí dins. / Fugiu amb la mainada. (p. 354-355) 

 

9) 

Shakespeare: I think withal / there would be hands uplifted in my 

right; / and here from gracious England have I offer / of goodly 

thousands. (IV.iii.41-44) 

Hugo: Je crois aussi que bien des bras se lèveraient pour ma cause ; 

et ici même le gracieux roi d’Angleterre m’en a offert des 

meilleurs, par milliers. (p. 72) 

Maeterlinck: Je crois aussi que bien des mains se lèveraient pour 

défendre mes droits et du gracieux roi d’Angleterre me vient 

l’offre de quelques bons milliers d’hommes. (p. 995) 
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Sagarra: I també crec / encara que moltes mans s’aixecarien / a 

favor dels meus drets; i el graciós / rei d’Anglaterra m’ofereix 

l’ajuda / de milers d’homes. (p. 357-358) 

 

10)  

Shakespeare: When was it she last walked? (V.i.2-3) 

Hugo: Quand s’est-elle ainsi promenée dernièrement ? (p. 80) 

Maeterlinck: Quand s’est-elle ainsi promenée pour la dernière fois? 

(p. 999) 

Sagarra: Quan ha estat la darrera vegada que s’ha passejat així? (p. 

367) 

 

11) 

Shakespeare: Infected minds / to their deaf pillows will discharge 

their secrets (V.i.70-71) 

Hugo: Les consciences infectées déchargent leurs secrets sur les 

sourds oreillers. (p. 83) 

Maeterlinck: Les consciences souillées déchargent leurs secrets sur 

les oreillers sourds. (p. 1001) 

Sagarra: Les consciències brutes es desfoguen de llurs secrets sobre 

coixins que callen. (p. 369) 

 

12) 

Shakespeare: Meet we the med’cine of the sickly weal / and with 

him pour we in our country’s purge / each drop of us. (V.ii.27-

29) 
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Hugo: Allons trouver le médecin de la société malade ; et, réunis à 

lui, versons, pour purger notre pays, toutes les gouttes de notre 

sang. (p. 84) 

Maeterlinck: Allons trouver le médecin de cet État malade et 

versons avec lui toutes les gouttes de notre sang pour guérir 

notre patrie. (p. 1002) 

Sagarra: Anem a trobar el metge d’aquest poble / que està malalt, i 

amb ell deixem que vagin / totes les gotes de la nostra sang per 

guarir nostra pàtria! (p. 371) 

 

13) 

Shakespeare: Bring me no more reports, let them fly all (V.iii.1) 

Hugo: Ne me transmettez plus de rapports !... qu’ils désertent 

tous ! (p. 85) 

Maeterlinck: Ne m’apportez plus de nouvelles, qu’ils désertent 

tous (p. 1002) 

Sagarra: Oh, no em porteu més noves; que desertin / tots plegats (p. 

371) 

 

Secció 2: generalització 
1) 

Shakespeare: I have given suck, and know / how tender ’tis to love 

the babe that milks me (I.vii.54-55) 

Hugo: J’ai allaité, et je sais combine j’aime tendrement le petit que 

me tette (p. 26) 

Maeterlinck: J’ai nourri et je sais comme il est doux d’aimer le petit 

qui me tète (p. 966) 
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Sagarra: Jo he criat i jo sé la cosa dolça / que és estimar aquell 

petitet que mama. (p. 304) 

 

2) 

Shakespeare: And sent forth great largess to your offices. (II.i.14) 

Hugo: Et il a fait des grandes largesses à vos gens. (p. 28) 

Maeterlinck: Et a fait des grandes largesses à vos gens. (p. 967) 

Sagarra: I a la gent de casa vostra / els ha fet tota mena de regals. 

(p. 307) 

 

3) 

Shakespeare: Who must hang them? // Why, the honest men. 

(IV.ii.56-57) 

Hugo: Qui est-ce qui doit les pendre ? // Eh bien, les honnêtes gens. 

(p. 69)  

Maeterlinck: Qui doit les pendre? // Mais, les honnêtes gens. (p. 

993) 

Sagarra: ¿Qui els ha de penjar? // La gent honrada. (p. 354) 

 

4) 

Shakespeare: Accursèd be that tongue that tells me so, / for it hath 

cowed my better part of man (V.vii.47-48) 

Hugo: Maudite soit la langue qui me dit cela ! car elle vient 

d’abattre en moi le meilleur de l’homme. (p. 93) 

Maeterlinck: Maudite soit la langue que me l’a révélé! Elle vient 

d’abattre en moi le meilleur de ma force. (p. 1008) 
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Sagarra: Oh, maleïda / sigui la llengua que m’ho ha 

revelat! / M’acaba d’esfondrar la millor força. (p. 381) 

 

Secció 3: intensificació 
1) 

Shakespeare: For their dear causes / would to the bleeding and the 

grim alarm / excite the mortified man. (V.ii.3-5) 

Hugo: Une cause si chère entraînerait à la charge sanglante et 

sinistre l’homme le plus mortifié. (p. 83) 

Maeterlinck: Une cause si chère entraînerait un mort même à cet 

appel aux armes farouche et meurtrier. (p. 1001) 

Sagarra: Una causa tan volguda / fins als morts del carner 

arrossegaria / a l’alarma ferotge i sanguinària. (p. 370) 

 

Secció 4: modificació 
1) 

Shakespeare: The instruments of darkness tell us truths, / win us 

with honest trifles (I.iii.125-126) 

Hugo: Les instruments des ténèbres nous dissent des vérités ; ils 

nous séduisent par d’innocentes bagatelles (p. 17) 

Maeterlinck: L’agent des ténèbres nous dit des vérités; il nous 

séduit par d’innocentes bagatelles (p. 960) 

Astrana: Los agentes de las tinieblas nos profetizan verdades y nos 

seducen con inocentes bagatelas (p. 1342) 

Sagarra: L’agent de les tenebres / ens canta veritats. Ens 

sedueix / amb quatre galindaines (p. 293) 
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2) 

Shakespeare: This guest of summer, / the temple-haunting martlet, 

does approve, / by his loved mansionry, that the Heaven’s 

breath / smells wooingly here (I.vi.3-6) 

Hugo: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples prouve, par 

sa chère résidence, que l’haleine du ciel a ici des caresses 

embaumées (p. 23) 

Maeterlinck: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples, 

prouve, par ses chères demeures, que le souffle du ciel y 

embaume ses caresses. (p. 964) 

Sagarra: Aquest hoste estival, el falciot, / familiar dels temples, ens 

ensenya / pels llocs on s’acolleix, que el vent del cel / hi 

embauma els afalacs. (p. 300) 

 

3) 

Shakespeare: Clean from my hand? No─this my hand will rather / 

the multitudinous seas incarnadine / making the green one red. 

(II.ii.60-62)  

Hugo: De ma main ? Non, c’est plutôt ma main qui donnerait son 

incarnat aux vagues innombrables, en faisant de l’eau verte un 

flot rouge. (p. 32) 

Maeterlinck: De ma main? Non, c’est plutôt cette main qui 

empourprera les vagues innombrables faisant de la mer verte 

un océan rouge… (p. 970) 

Sagarra: De la mà? No! La mà més aviat / enrogiria les onades 

múltiples / fent la mar verda de color vermell. (p. 313) 
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4) 

Shakespeare: She’ll close, and be herself, whilst our poor malice / 

remains in danger of her former tooth. (III.ii.15-16) 

Hugo: Il rejoindra ses tronçons et redeviendra lui-même, et notre 

haine misérable sera comme auparavant exposée à ses 

morsures. (p. 48) 

Maeterlinck: Il fermera ses plaies et redeviendra lui-même tandis 

que notre misérable haine reste à la merci de sa dent. (p. 980) 

Sagarra: I s’espavilarà, closes les nafres, / i la nostra malícia 

miserable / estarà a la mercè dels seus ullals. (p. 329) 

 

5) 

Shakespeare: But in them nature’s copy’s not eterne. (III.ii.41) 

Hugo: Mais l’image de l’humanité n’est pas éternelle en eux. (p. 

48) 

Maeterlinck: Mais en eux, l’image de la vie n’est pas éternelle. (p. 

980) 

Sagarra: Però, en ells, la imatge / de la vida no és una cosa eterna. 

(p. 330) 

 

6) 

Shakespeare: There the grown serpent lies (III.iv.29) 

Hugo: Voilà le vieux serpent écrasé (p. 52) 

Maeterlinck: Voilà le vieux serpent à bas. (p. 982) 

Sagarra: Ja és abatuda / la vella serp. (p. 334) 
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7) 

Shakespeare: When our actions do not, / our fears do make us 

traitors. (IV.ii.3-4) 

Hugo: A défaut de nos actes, nos peurs font de nous des traîtres. (p. 

67) 

Maeterlinck: A défaut de nos actes, nos frayeurs font de nous des 

traîtres. (p. 992) 

Sagarra: A manca d’actes, les temences nostres, / només ens fan ser 

traïdors. (p. 352) 

 

8) 

Shakespeare: The English power is near, led on by Malcolm, / his 

uncle Seyward, and the good Macduff. (V.ii.1-2) 

Hugo: Les forces anglaises approchent, conduites par Malcolm, son 

oncle Siward, et le brave Macduff. (p. 83) 

Maeterlinck: L’armée anglaise approche, conduite par Malcolm, 

son oncle Siward et le brave Macduff. (p. 1001) 

Sagarra: Les forces d’Anglaterra ja s’acosten, / conduïdes per 

Malcolm i el seu oncle / Siward i el valent Macduff. (p. 369-

370) 

 

Secció 5: addició 
1) 

Shakespeare: Worthy to be a rebel, for to that / the multiplying 

villainies of nature / do swarm upon him (I.ii.10-12) 

Hugo: Bien digne d’être un rebelle, tant les vilenies multiplies de la 

nature grouillent sur lui comme un essaim (p. 10) 
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Maeterlinck: Digne d’être un rebelle, car les vilenies multiplies de 

la nature grouillent sur lui comme un essaim (p. 956) 

Sagarra: Tot un sac de rebel·lia, / car les vileses múltiples de 

l’home / borinen damunt seu com un eixam. (p. 286) 

 

2) 

Shakespeare: True, worthy Banquo; he is full so valiant / and in his 

commendations I am fed (I.iv.55-56) 

Hugo: C’est vrai, digne Banquo, il est aussi vaillant que tu le dis. Je 

me nourris des éloges qu’il reçoit (p. 20) 

Maeterlinck: C’est vrai, noble Banquo, il est aussi vaillant que tu le 

dis. Je me nourris des éloges qu’on lui décerne (p. 962) 

Sagarra: Certíssim, noble Banquo; / és tan valent com dius. Jo 

m’alimento / dels elogis que rep (p. 297) 

 

3) 

Shakespeare: For those of old, / and the late dignities heaped up to 

them, / we rest your hermits. (I.vi.19-21) 

Hugo: Vos bienfaits passés, et les dignités récentes que vous y avez 

ajoutées, font de nous des ermites voués à prier pour vous. (p. 

24) 

Maeterlinck: Vos bienfaits passés et les dignités récentes que vous 

venez d’y ajouter font que nos prières n’égaleront jamais ce que 

nous vous devons… (p. 965) 

Sagarra: Pels benifets passats i les recents dignitats, / no podem 

més que adorar-vos. (p. 301) 
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4) 

Shakespeare: When Duncan is asleep, / whereto the rather shall his 

day’s hard journey / soundly invite him. (I.vii.62-64) 

Hugo: Lorsque Duncan sera endormi, (et le rude voyage 

d’aujourd’hui va l’inviter bien vite à un somme profond) (p. 26) 

Maeterlinck: Lorsque Duncan sera bien adormi ─ et le rude voyage 

d’aujourd’hui le plongera bientôt dans un sommeil profond (p. 

966) 

Sagarra: Quan Duncan estarà adormit del tot, / ─i el trafegós viatge, 

ben de pressa / l’enfonsarà dintre d’un son profund (p. 304-305) 

 

Secció 6: supressió 
1) 

Shakespeare: And his report / hath so exasperate their king, that he / 

prepares for some attempt of war. (III.vi.38-40) 

Hugo: Cette nouvelle a tellement exaspéré le roi, qu’il fait des 

préparatifs de guerre. (p. 59) 

Maeterlinck: Ce rapport a tellement exaspéré le roi qu’il se prépare 

à faire la guerre. (p. 987) 

Sagarra: I això, que es diu, talment ha exasperat / el rei, que ja es 

prepara a fer la guerra. (p. 343) 

 

Secció 7: canvi total de significat 
1) 

Shakespeare: So from that spring, whence comfort seemed to 

come / discomfort swells. (I.ii.27-28) 
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Hugo: De ce qui semblait être une source de joie jaillissent les 

alarmes. (p. 10)  

Maeterlinck: De cette source d’où semblait venir le secours, 

débordent les alarmes. (p. 956) 

Sagarra: De la font d’on semblava venir ajuda, / va desbordar 

l’alarma. (p. 286) 

 

2) 

Shakespeare: By each at once her choppy finger laying / upon her 

skinny lips (I.iii.44-45) 

Hugo: Chacune de vous placer son doigt noueux sur ses lèvres de 

parchemin… (p. 14) 

Maeterlinck: Chacune de vous placer un doigt gercé sur ses lèvres 

parcheminées. (p. 958) 

Sagarra: Com cadascuna posa el dit / argelagós al pergamí del llavi. 

(p. 290) 

 

3) 

Shakespeare: Whiles I stood rapt in the wonder of it, came missives 

from the King, who all-hailed me Thane of Cawdor (I.v.5-7) 

Hugo: J’étais encore ravi par la surprise quand sont arrives des 

messagers du roi qui m’ont proclamé thane de Cawdor (p. 21) 

Maeterlinck: Tandis que je demeurais frappé de stupeur, survinrent 

des messagers du roi qui me proclamèrent thane de Cawdor 

(p. 963) 

Sagarra: Mentre restava palplantat d’estupor, vingueren uns enviats 

del rei i em proclamaren senyor de Cawdor (p. 297) 
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4) 

Shakespeare: What is amiss? // You are, and do not know’t 

(II.iii.99) 

Hugo: Quel malheur y a-t-il ? Vous existez, et vous ne le savez 

pas ! (p. 37) 

Maeterlinck: Quoi, un malheur? // Vous existez et ne le savez pas! 

(p. 973) 

Sagarra: Quina desgràcia ha esdevingut, senyors? // I vós viviu 

sense saber-la encara? (1942: 62) 

¿Què ha passat? // ¿Existiu, i no ho sabeu? (1959b: 317) 

 

5) 

Shakespeare: To make society the sweeter welcome, / we will keep 

ourself till supper-time alone (III.i.42-43) 

Hugo: Pour que la société n’en soit que mieux venue près de nous, 

nous resterons jusqu’à souper. (p. 43) 

Maeterlinck: Pour que la société nous soit ensuite plus agréable, 

nous resterons seul jusqu’au souper. (p. 977) 

Sagarra: Perquè vostra / companyia se’m torni més amable / a 

l’hora de sopar, vull restar sol. (p. 324) 

 

6) 

Shakespeare: But yet I’ll make assurance double sure / and tale a 

bond of fate (IV.i.97-98) 

Hugo: Mais, n’importe ! Je veux avoir une garantie double et 

engager le destin. (p. 64) 
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Maeterlinck: N’importe, je veux double assurance et lier le destin. 

(p. 990)  

Sagarra: No importa: jo abelleixo / fermar el destí amb la doble 

garantia.(p. 349) 

 

7) 

Shakespeare: To leave his wife, to leave his babes, / his mansion, 

and his titles, in a place / from whence himself does fly? 

(IV.ii.6-8) 

Hugo: Laisser sa femme, laisser ses enfants, ses gens et ses titres 

dans un lieu d’où il s’enfuit lui-même ! (p. 67) 

Maeterlinck: Abandonner sa femme, abandonner ses enfants, ses 

gens et ses titres en un lieu d’où lui-même s’évade! (p. 992) 

Sagarra: ¿Abandonar els fills i la dona, / la seva gent i els títols, en 

un lloc / del qual ell mateix fuig? (p. 352) 

 

8) 

Shakespeare: Why in that rawness left you wife, and child─ / those 

precious motives, those strong knots of love─ / without leave-

taking? (IV.iii.26-28) 

Hugo: Pourquoi avez-vous quitté votre femme et vos enfants, ces 

objets si précieux, ces liens d’amour si forts, avec cette 

brusquerie, sans même leur dire adieu ? (p. 72) 

Maeterlinck: Pour quoi avez-vous si brusquement quitté, sans 

adieu, votre femme et vos enfants, ces gages précieux et ces 

puissants liens d’amour? (p. 994-995) 
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Sagarra: ¿Per què heu deixat la dona i els infants / tan bruscament, 

sense acomiadar-vos / d’aquests motius de preu, d’aquests 

lligams / fortíssims de l’amor? (p. 357) 

 

9) 

Shakespeare: I tell you yet again Banquo’s buried; he cannot come 

out on’s grave. // Even so? (V.i.60-62) 

Hugo: Je vous le répète, Banquo est enterré, il ne peut pas sortir de 

sa tombe. // Serait-il vrai ? (p. 82) 

Maeterlinck: Je vous le répète… Banquo est enterré; il ne peut sortir 

de sa tombe… // Est-ce vrai? (p. 1001) 

Sagarra: Us ho repeteixo… Banquo està enterrat, no pot sortir de la 

seva tomba. // ¿És de debò? (p. 369) 

 

Secció 8: canvi de metàfora 

1) 

Shakespeare: I shame / to wear a heart so white. (II.ii.63-64) 

Hugo: J’aurais honte d’avoir le cœur aussi blême. (p. 32) 

Maeterlinck: J’aurais honte de porter un cœur aussi blême!... (p. 

970) 

Sagarra: Em faria a mi una gran vergonya / traginar un cor tan 

pàl·lid. (p. 313) 

 

Secció 9: explicitació 
1) 

Shakespeare: This is a sergeant / who like a good and hardly soldier 

fought / ’gainst my captivity. (I.ii.3-5) 
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Hugo: C’est le sergent qui a combattu en bon et hardi soldat pour 

me sauver de la captivité. (p. 10) 

Maeterlinck: C’est le sergent qui, comme un intrépide et bon soldat, 

a combattu pour me sauver de la captivité. (p. 956) 

Sagarra: És un sergent, el qual / com bon soldat valent ha 

combatut / contra el meu captiveri. (1946?: 356) 

 És un sergent, el qual / com bon soldat valent ha combatut / per 

salvar-me de la captivitat. (1959b: 286) 

    

2) 

Shakespeare: So please you, it is true (I.v.33) 

Hugo: Le chose est certaine, ne vous déplaise (p. 21) 

Maeterlinck: Ne vous en déplaise! la chose est certaine. (p. 963) 

Sagarra: Doncs, no us desplagui; és cert (p. 298) 

 

3) 

Shakespeare: I would, while it was smiling in my face, / have 

plucked my nipple from his boneless gums (I.vii.54-55) 

Hugo: Eh, bien, au moment où il souriait à ma face, j’aurais 

arraché le bout de mon sein de ses gencives sans os (p. 26) 

Maeterlinck: Eh bien, au moment où il souriait à ma face, j’aurais 

arraché le bout de mon sein de ses gencives sans os (p. 966) 

Sagarra: Doncs bé, al moment que em somriuria al rostre, / li 

hauria tret la punta del mugró / de les seves genives netes 

d’ossos (p. 304) 
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4) 

Shakespeare: What non put upon / his spongy officers who shall 

bear the guilt / of our great quell? (I.vii.71-73) 

Hugo: Que ne pourrons-nous imputer à ses officiers, placés là, 

comme des éponges, pour absorber le crime de ce grand 

meurtre ? (p. 26) 

Maeterlinck: Que ne pourrons-nous imputer à ses officiers, pleins 

comme des éponges, et qui porteront le crime de ce grand 

meurtre? (p. 967) 

Sagarra: ¿Què no podrem acumular / damunt aquests soldats, plens 

com esponges, / perquè els faci culpables del gran crim? (p. 

305) 

 

5) 

Shakespeare: Lechery, sir, it provoques, and unprovokes: it 

provoques the desire, but it takes away the performance. 

(II.iii.26-27) 

Hugo: Quant à la paillardise, monsieur, il la provoque et la 

réprime ; il provoque le désir et empêche l’exécution. (p. 34) 

Maeterlinck: Quant à la paillardise, monseigneur, il la provoque et 

la révoque : il provoque le désir mais empêche l’exécution (p. 

971) 

Sagarra: Quant a la luxúria, senyor, es pot dir que la provoca i la 

revoca. Provoca el desig, però priva l’acompliment. (p. 314) 
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6) 

Shakespeare: Who could refrain, / that had a heart to love, and in 

that heart, / courage, to make’s love known? (II.iii.118-120) 

Hugo: Quel est donc l’être qui, ayant un cœur pour aimer et du 

courage au cœur, eût pu s’empêcher de prouver alors son 

amour ? (p. 38) 

Maeterlinck: Qui donc, ayant un cœur fait pour aimer et dans ce 

cœur le courage de crier son amour, eût pu se contenir? (p. 974) 

Sagarra: Qui, doncs, tenint un cor / per estimar, i en aquest cor la 

força / per cridar el seu amor, es contindria? (p. 318) 

 

7) 

Shakespeare: We hear our bloody cousins are bestowed / in England 

and in Ireland (III.i.29-30) 

Hugo: Nous apprenons que nos sanguinaires cousins sont réfugiés, 

l’un en Angleterre, l’autre en Irlande (p. 43) 

Maeterlinck: Nous apprenons que nos sanguinaires cousins se sont 

refugiés, l’un en Angleterre, l’autre en Irlande. (p. 977) 

Sagarra: Ens assabentem que els sanguinaris / cosins nostres: l’un 

ha cercat refugi / a la Cort d’Anglaterra i l’altre a Irlanda. 

(1946?: 396) 

Noves tenim dels sanguinaris / cosins nostres: l’un ha cercat 

refugi / a la Cort d’Anglaterra i l’altre a Irlanda. (1959b: 324) 

 

8) 

Shakespeare: What is that moves your highness? (III.iv.48) 

Hugo: Qu’est-ce donc qui émeut votre altesse ? (p. 53) 
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Maeterlinck: Qu’est-ce donc qui émeut Votre Altesse? (p. 983) 

Sagarra: Què és, doncs, el que commou la Vostra Altesa? (p. 335) 

 

9) 

Shakespeare: The right valiant Banquo walked too late. (III.vi.5) 

Hugo: Quant au vaillant Banquo, il s’est promené trop tard ? (p. 

59) 

Maeterlinck: Quant au très vaillant Banquo, il s’est promené trop 

tard. (p. 986) 

Sagarra: I quant a Banquo, / sembla que es passejava tard. (p. 341) 

 

10) 

Shakespeare: And it hath been / the sword of our slain kings 

(IV.iii.86-87) 

Hugo: Elle est l’épée qui a tué nos rois. (p. 74) 

Maeterlinck: Elle a été l’épée qui a tué nos rois. (p. 996) 

Sagarra: I ha estat l’espasa que ha mort els nostres reis. (p. 359) 

 

Secció 10: puntuació 
1) 

Shakespeare: As from your graves rise up, and walk like sprites, / to 

countenance this horror. (II.iii.81-82) 

Hugo: Levez-vous comme de vos tombeaux et avancez comme des 

spectres pour être à l’avenant de cette horreur ! (p. 36) 

Maeterlinck: Sortez donc de vos tombes et marchez comme des 

spectres pour tenir tête à cette horreur! (p. 973) 
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Sagarra: Sortiu com de les tombes i marxeu / com espectres que 

puguin plantar cara / a aquest horror! (p. 316-317) 

 

2) 

Shakespeare: Accursèd be that tongue that tells me so, / for it hath 

cowed my better part of man; (V.vii.47-48) 

Hugo: Maudite soit la langue qui me dit cela ! car elle vient 

d’abattre en moi le meilleur de l’homme. (p. 93) 

Maeterlinck: Maudite soit la langue que me l’a révélé! Elle vient 

d’abattre en moi le meilleur de ma forcé. (p. 1008) 

Sagarra: Oh, maleïda / sigui la llengua que m’ho ha 

revelat! / M’acaba d’esfondrar la millor força. (p. 381) 

 

Secció 11: tria lèxica 
1) 

Shakespeare: He can report, / as seemeth by his plight, of the 

revolt / the newest state. (I.ii.1-3) 

Hugo: Il peut, a en juger par l’état où il est, nous donner les plus 

récentes nouvelles de la révolte. (p. 10) 

Maeterlinck: Il doit pouvoir, à en juger par l’état où il se trouve, 

nous donner les dernières nouvelles de la révolte. (p. 955) 

Sagarra: Ell podrà dir-nos, / a judicar pel seu estat, les noves / de la 

revolta. (p. 285) 

 
2) 

Shakespeare: That trusted home / might yet enkindle you unto the 

crown, / besides the Thane of Cawdor (I.iii.121-123) 
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Hugo: Une conviction aussi absolue pourrait bien élever votre 

ardeur jusqu’à la couronne, au-dessus du titre de Cawdor. (p. 

17) 

Maeterlinck: Une confiance trop absolue pourrait bien allumer vos 

désirs jusqu’à la couronne, au-dessus du titre de Cawdor (p. 

960) 

Sagarra: Ben justa confiança / podria fer-vos creure en la corona / 

damunt el títol de senyor de Cawdor. (p. 293) 

 

3) 

Shakespeare: The interim having weighed it, let us speak / our free 

hearts each to other. (I.iii.155-156) 

Hugo: Après un interim de reflexions, nous nous parlerons l’un à 

l’autre à cœur ouvert. (p. 18) 

Maeterlinck: Quand nous aurons réfléchi, nous parlerons à cœur 

ouvert. (p. 961)  

Sagarra: Més endavant, després de rumiar-ho, / en parlarem a cor 

obert. (p. 294) 

 

4) 

Shakespeare: There is no art / to find the mind’s construction in the 

face (I.iv.11-12) 

Hugo: Il n’y a pas d’art pour découvrir sur le visage les dispositions 

de l’âme (p. 19) 

Maeterlinck: Il n’est point d’art qui puisse déchiffrer les sens de 

l’âme sur la face. (p. 961) 
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Sagarra: No hi ha cap art que pugui descobrir / la matèria 

de l’ànima en un rostre. (1942: 23) 

No hi ha cap art que pugui descobrir / la qualitat de l’ànima en 

un rostre (1959b: 195) 

 

5) 

Shakespeare: This guest of summer, / the temple-haunting martlet, 

does approve, / by his loved mansionry, that the Heaven’s 

breath / smells wooingly here (I.vi.3-6) 

Hugo: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples prouve, 

par sa chère résidence, que l’haleine du ciel a ici des caresses 

embaumées (p. 23) 

Maeterlinck: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples, 

prouve, par ses chères demeures, que le souffle du ciel y 

embaume ses caresses. (p. 964) 

Sagarra: Aquest hoste estival, el falciot, / familiar dels temples, 

ens ensenya / pels llocs on s’acolleix, que el vent del cel / hi 

embauma els afalacs. (p. 300) 

 
6) 

Shakespeare: For those of old, / and the late dignities heaped up to 

them, / we rest your hermits. (I.vi.19-21) 

Hugo: Vos bienfaits passés, et les dignités récentes que vous y avez 

ajoutées, font de nous des ermites voués à prier pour vous. (p. 

24) 
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Maeterlinck: Vos bienfaits passés et les dignités récentes que vous 

venez d’y ajouter font que nos prières n’égaleront jamais ce que 

nous vous devons… (p. 965) 

Sagarra: Pels benifets passats i les recents dignitats, / no podem 

més que adorar-vos. (p. 301) 

 

7) 

Shakespeare: This Duncan / hath borne his faculties so meek, hath 

been / so clear in his great office (I.vii.16-18) 

Hugo: Ce Duncan a usé si doucement de son pouvoir, il a été si pur 

dans ses hautes fonctions (p. 25) 

Maeterlinck: Ce Duncan fut si doux sur son trône, si pur dans sa 

puissance (p. 965) 

Sagarra: Aquest Duncan fou tan dolç / de facultats, i d’esperit tan 

pur / en el seu càrrec (p. 302) 

 

8) 

Shakespeare: This Duncan / hath borne his faculties so meek, hath 

been / so clear in his great office (I.vii.16-18) 

Hugo: Ce Duncan a usé si doucement de son pouvoir, il a été si pur 

dans ses hautes fonctions (p. 25) 

Maeterlinck: Ce Duncan fut si doux sur son trône, si pur dans sa 

puissance (p. 965) 

Sagarra: Aquest Duncan fou tan dolç / de facultats, i d’esperit tan 

pur / en el seu càrrec (p. 302) 
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9) 

Shakespeare: How now? What news? (I.vii.28) 

Hugo: Eh bien ! quoi de nouveau ? (p. 25) 

Maeterlinck: Eh bien! Quoi de nouveau? (p. 966) 

Sagarra: I bé, ¿Què hi ha de nou? (p. 303) 

 

10) 

Shakespeare: I am settled, and bend up / each corporal agent to this 

terrible feat. (I.vii.80-81) 

Hugo: Me voilà résolu : je vais tendre tous les ressorts de mon être 

vers cet acte terrible (p. 27) 

Maeterlinck: Je suis résolu! Je tends tous les ressorts de mon être 

vers cet acte terrible. (p. 967) 

Sagarra: Estic resolt! I tots els meus recursos / corporals van de 

cara al fet terrible. (p. 305) 

 

11) 

Shakespeare: And mock the time with the fairest show (I.vii.82) 

Hugo: Et jouons notre monde par la plus sereine apparence. (p. 27) 

Maeterlinck: Et que de beaux dehors se jouent des yeux du 

monde… (p. 967) 

Sagarra: I un bell aspecte, que se’n burli / dels ulls del món (p. 305) 

 

12) 

Shakespeare: This diamond he greets your wife withal / by the 

name of most kind hostess (II.i.16-17) 
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Hugo: Il présente ce diamante à votre femme, comme à la plus 

aimable hôtesse ; et il s’est retire dans un contentement 

inexprimable. (p. 28) 

Maeterlinck: Il salue votre femme en lui offrant ce diamante comme 

à la plus aimable des hôtesses (p. 967-968) 

Sagarra: Saluda vostra dona i li ofereix / aquest diamant, com a la 

més amable / de les hostesses. (p. 308) 

 

13) 

Shakespeare: If you cleave to my consent, when ’tis, / it shall make 

honour for you. (II.i.26-27) 

Hugo: Si vous adhérez à mes vues, le moment venu… vous y 

gagnerez de l’honneur. (p. 28) 

Maeterlinck: Si nous demeurons d’accord, le moment venu, vous y 

gagnerez de l’honneur… (p. 968) 

Sagarra: Si ens avenim, quan el moment arribi, / hi guanyareu 

honor. (p. 308) 

 

14) 

Shakespeare: So I lose none / in seeking to augment it, but still keep 

my bosom franchised (II.i.27-29) 

Hugo: Pourvu que je ne le perde pas en cherchant à l’augmenter, et 

que je garde toujours ma conscience libre (p. 28) 

Maeterlinck: Pourvu que je ne le perde pas en cherchant à 

l’augmenter et que je garde toujours ma conscience libre (p. 

968) 
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Sagarra: Mentre no el perdi / cercant-ne més, i mentre guardi 

sempre la consciència lliure (p. 308) 

 

15) 

Shakespeare: Th’attempt, and not the deed / confound us. (II.ii.11-

12) 

Hugo: La tentative, sans le succès, nous perd. (p. 30) 

Maeterlinck: C’est la tentative et non point le coup qui nous perd... 

(p. 969) 

Sagarra: Que és la temptativa / i no és l’acompliment allò que ens 

perd... (p. 310) 

 

16) 

Shakespeare: This is a sorry sight. // A foolish thought / to say a 

sorry sight. (II.ii.19-20) 

Hugo: Voilà un triste spectacle. // Niaise idée, de dire : triste 

spectacle ! (p. 30) 

Maeterlinck: Voilà un triste spectacle! // Sotte pensée que de parler 

de triste spectacle! (p. 969) 

Sagarra: I quin trist espectacle! // És de beneit, / ara parlar de tristos 

espectacles! (p. 311) 

 

17) 

Shakespeare: How is’t with me, when every noise appals me? 

(II.ii.57) 

Hugo: Dans quel état suis-je donc, que le moindre bruit 

m’épouvante ? (p. 32) 
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Maeterlinck: Mais en quel état suis-je donc que le moindre bruit 

m’épouvante? (p. 970) 

Sagarra: Però ¿què és el que em passa, / que el més petit soroll ja 

m’esparvera? (p. 312) 

 

18) 

Shakespeare: Equivocates him in a sleep, and giving him the lie, 

leaves him. (II.iii.33-34) 

Hugo: Il la mène à un sommeil équivoque et l’abandonne, en lui 

donnant le démenti. (p. 34) 

Maeterlinck: Il la mène à un sommeil suspect et lui donnant le 

démenti la laisse en plan… (p. 972) 

Sagarra: La condueix a una son suspecta, i, donant-li un 

desmentiment, la deixa plantada. (p. 314) 

 

19) 

Shakespeare: The labour we delight in physics pain (II.iii.49) 

Hugo: Le plaisir d’un travail en guérit la peine. (p. 35) 

Maeterlinck: Le travail où nous prenons plaisir guérit sa propre 

peine. (p. 972) 

Sagarra: El treball que ens complau cura la pena. (p. 315) 

 

20) 

Shakespeare: As from your graves rise up, and walk like sprites, / 

to countenance this horror. (II.iii.81-82) 

Hugo: Levez-vous comme de vos tombeaux et avancez comme des 

spectres pour être à l’avenant de cette horreur ! (p. 36) 
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Maeterlinck: Sortez donc de vos tombes et marchez comme des 

spectres pour tenir tête à cette horreur! (p. 973) 

Sagarra: Sortiu com de les tombes i marxeu / com espectres que 

puguin plantar cara / a aquest horror! (p. 316-317) 

 

21) 

Shakespeare: And his gashed stabs looked like a breach in nature / 

for ruin’s wasteful entrance (II.iii.115-116) 

Hugo: Et ses blessures béantes semblaient une brèche à la nature 

faite pour l’entrée dévastatrice de la ruine. (p. 38) 

Maeterlinck: Et ses blessures béantes semblaient une brèche à la 

nature, faites pour l’entrée dévastatrice de la ruine. (p. 974) 

Sagarra: I les ferides / boca-obertes, semblaven una bretxa / de la 

natura, fetes per l’entrada / devastadora de l’ensorrament. (p. 

318) 

 

22) 

Shakespeare: Let’s briefly put on manly readiness, / and meet I’th’ 

hall together. (II.iii.135-136) 

Hugo: Revêtons vite un appareil viril, et réunissons-nous dans la 

grande salle. (p. 39) 

Maeterlinck: Allons promptement nous armer et retrouverons-nous 

dans la grande sale. (p. 974) 

Sagarra: Doncs, anem de pressa / a armar-nos i ens veurem a la 

gran sala. (p. 319) 
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23) 

Shakespeare: Which puts upon them / suspicion of the deed. 

(II.iv.26-27) 

Hugo: Ce qui jette sur eux les soupçons. (p. 41) 

Maeterlinck: Ce qui jette sur eux les soupçons. (p. 975) 

Sagarra: I això llança les sospites / damunt d’ells. (p. 321) 

 

24) 

Shakespeare: Fail not our feast. (III.i.27) 

Hugo: Ne manquez pas à notre fête. (p. 43) 

Maeterlinck: Ne manquez pas à notre fête. (p. 977) 

Sagarra: No manqueu a la festa. (p. 324) 

 

25) 

Shakespeare: Fail not our feast. (III.i.27) 

Hugo: Ne manquez pas à notre fête. (p. 43) 

Maeterlinck: Ne manquez pas à notre fête. (p. 977) 

Sagarra: No manqueu a la festa. (p. 324) 

 

26) 

Shakespeare: But of that tomorrow, / when therewithal we shall 

have cause of state / craving us jointly. (III.i.32-34) 

Hugo: Mais nous en parlerons demain, ainsi que des affaires d’Etat 

qui réclament également notre réunion. (p. 43) 

Maeterlinck: Nous en reparlerons demain, en même temps que des 

questions qui concernent l’État et nous réclament tous. (p. 977) 
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Astrana: Mañana hablaremos de eso, al tiempo que de otros asuntos 

de Estado que reclaman la presencia de todos. (p. 1358) 

Sagarra: D’això, demà ja en parlarem, amb els restants negocis que 

afecten a l’Estat i que reclamen l’atenció de tots. (1942: 324) 

 D’això, demà ja en parlarem, amb els restants negocis que 

interessen l’Estat i que reclamen l’atenció de tots. (1959b: 

324) 

 

27) 

Shakespeare: And to the dauntless temper of his mind / he hath a 

wisdom that doth guide his valour / to act in safety. (III.i.51-53) 

Hugo: Et à la trempe intrépide de son âme il joint une sagesse qui 

guide sa valeur à une action sûre. (p. 44) 

Maeterlinck: Et à la trempe indomptable de son âme il joint une 

sagesse qui guide sa valeur à agir à coup sûr. (p. 977) 

Sagarra: I al tremp de la seva ànima / esquerpa, se li ajunta tot un 

seny / que, guiant-li el valor, li aferma els passos / a la segura. 

(p. 325) 

 

28) 

Shakespeare: And to the dauntless temper of his mind / he hath a 

wisdom that doth guide his valour / to act in safety. (III.i.51-53) 

Hugo: Et à la trempe intrépide de son âme il joint une sagesse qui 

guide sa valeur à une action sûre. (p. 44) 

Maeterlinck: Et à la trempe indomptable de son âme il joint une 

sagesse qui guide sa valeur à agir à coup sûr. (p. 977) 
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Sagarra: I al tremp de la seva ànima / esquerpa, se li ajunta tot un 

seny / que, guiant-li el valor, li aferma els passos / a la segura. 

(p. 325) 

 

29) 

Shakespeare: Ay, in the catalogue ye go for men (III.i.92) 

Hugo: Oui, vous passez pour hommes dans le catalogue (p. 45) 

Maeterlinck: Oui, dans le catalogue, vous passez pour des hommes 

(p. 978) 

Sagarra: Sí, per homes passeu en el catàleg. (p. 326) 

 

30) 

Shakespeare: He needs not our mistrust, since he delivers / our 

offices and what we have to do / to the direction just. (III.iii.2-

4) 

Hugo: Nous n’avons pas à nous méfier de lui, puisqu’il nous 

indique notre tâche, et tout ce que nous avons à faire avec une 

précision parfaite. (p. 49) 

Maeterlinck: Nous n’avons pas à nous méfier de lui, puisqu’il nous 

dit notre tâche et ce que nous avons à faire exactement comme 

on l’a indiqué. (p. 981) 

Sagarra: No havem de malfiar-nos d’ell, / ja que ens diu nostra 

tasca punt per punt / de la manera com se’ns ha indicat. (p. 331) 
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31) 

Shakespeare: He needs not our mistrust, since he delivers / our 

offices and what we have to do / to the direction just. (III.iii.2-

4) 

Hugo: Nous n’avons pas à nous méfier de lui, puisqu’il nous 

indique notre tâche, et tout ce que nous avons à faire avec une 

précision parfaite. (p. 49) 

Maeterlinck: Nous n’avons pas à nous méfier de lui, puisqu’il nous 

dit notre tâche et ce que nous avons à faire exactement comme 

on l’a indiqué. (p. 981) 

Sagarra: No havem de malfiar-nos d’ell, / ja que ens diu nostra 

tasca punt per punt / de la manera com se’ns ha indicat. (p. 

331) 

 

32) 

Shakespeare: Our hostess keeps her state, but in best / time we will 

require her welcome. (III.iv.5-6) 

Hugo: Notre hôtesse gardera sa place d’honneur ; mais, en temps 

opportun, nous irons lui demander la bienvenue. (p. 51) 

Maeterlinck: Notre hôtesse gardera sa place d’honneur, et, au 

moment propice, nous lui demanderons la bienvenue. (p. 982) 

Sagarra: Nostra hostessa que prengui el lloc d’honor / i en el temps 

escaient / demanarem la seva benvinguda. (p. 333) 

 

33) 

Shakespeare: If much you note him / you shall offend him and 

extend his passion (III.iv.56-57) 
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Hugo: Si vous faites trop attention à lui, vous l’offenserez, et vous 

augmenterez son mal (p. 54) 

Maeterlinck: Si vous y faites trop attention, vous l’offenserez et 

augmenterez son mal (p. 983) 

Sagarra: Si hi feu atenció es podria ofendre / i encara augmentaria el 

seu mal… (p. 335) 

 

34) 

Shakespeare: What sights, my lord? (III.iv.117) 

Hugo: Quels spectacles, monseigneur ? (p. 56) 

Maeterlinck: Quels spectacles, seigneur? (p. 985) 

Sagarra: ¿Quins espectacles, senyor? (p. 338) 

 

35) 

Shakespeare: I pray you speak not; he grows worse and worse, / 

question enrages him (III.iv.118-119) 

Hugo: Je vous en prie, ne lui parlez pas ; il va de pire en pire ; toute 

question l’exaspère. (p. 56) 

Maeterlinck: Je vous en prie, ne parlez pas! Il va de plus en plus 

mal. Toute question l’exaspère. (p. 985) 

Sagarra: Us ho prego, no li digueu res. / Va de mal en pitjor. Tota 

pregunta / l’exaspera. (p. 338) 

 

36) 

Shakespeare: How sayst thou that Macduff denies his person / at 

our great bidding? (III.iv.129-130) 
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Hugo: Que dis-tu de Macduff qui refuse de se rendre en personne à 

notre solennelle invitation ? (p. 57) 

Maeterlinck: Que dis-tu de Macduff, qui refuse de se rendre à notre 

solennelle invitation? (p. 985) 

Sagarra: Macduff, que refusa / de comparèixer a nostra invitació? 

(1942: 98) 

I què me’n dius de Macduff, que refusa / de comparèixer a 

nostra convidada? (1959b: 338) 

 

37) 

Shakespeare: Strange things I have in head, that will to hand, / 

which must be acted, ere they may be scanned. (III.iv.140-141) 

Hugo: J’ai dans la tête d’étranges choses qui réclament ma main, et 

veulent être exécutées avant d’être méditées. (p. 57) 

Maeterlinck: J’ai, dans la tête, d’étranges choses qui aboutiront à 

ma main et qu’il faut accomplir avant qu’on les médite. (p. 

985) 

Sagarra: Les coses rares que jo tinc al cap / les vull dintre de la mà, 

i han d’ésser fetes / abans que meditades. (p. 339) 

 

38) 

Shakespeare: Damnèd fact, / how it did grieve Macbeth! (III.vi.10-

11) 

Hugo: Exécrable action ! Combien elle a affligé Macbeth ! (p. 59) 

Maeterlinck: Crime damné! Qu’il affligea Macbeth! (p. 986) 

Sagarra: : Un infame assassinat que afligeix molt a Macbeth! (1942: 

102) 
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¿Un infame assassinat que afligeix molt Macbeth? (1946?: 415) 

¿Un infame assassinat que de dol ha omplert Macbeth? (1959b: 

341) 

 

39) 

Shakespeare: Ay, and wisely too─ / For ’twould have angered any 

heart alive / to hear the men deny’t. (III.vi.14-16) 

Hugo: Oui, et fort prudente aussi, car cela aurait pu irriter un cœur 

vif d’entendre ces hommes nier le fait. (p. 59) 

Maeterlinck: Oui, et prudente aussi, car d’entendre ces hommes nier 

le fait eût irrité tout être vivant. (p. 986) 

Sagarra: Sí, i molt prudent; / Perquè si aquells dos homes 

s’exclamessin / negant el fet, tothom s’irritaria. (1946?: 415) 

 Sí, i molt prudent; / perquè negant el fet, aquells dos homes, / 

sens dubte haurien irritat tothom. (1959b: 342) 

 

40) 

Shakespeare: That the malevolence of fortune nothing / takes from 

his high respect. (III.vi.28-29) 

Hugo: La malveillance de la fortune ne lui fait rien perdre des 

honneurs qui lui sont dus. (p. 59) 

Maeterlinck: La malveillance de la fortune n’enlève rien aux grands 

honneurs qui lui sont dus. (p. 987) 

Sagarra: Els despits de la Fortuna / no li prenen ni gota dels 

honors / que li són concedits. (p. 342) 
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41) 

Shakespeare: And his report / hath so exasperate their King, that 

he / prepares for some attempt of war. (III.vi.37-39) 

Hugo: Cette nouvelle a tellement exaspéré le roi, qu’il fait des 

préparatifs de guerre. (p. 59) 

Maeterlinck: Ce rapport a tellement exaspéré le roi qu’il se prépare 

à faire la guerre. (p. 987) 

Sagarra: I això, que es diu, talment ha exasperat / el rei, que ja es 

prepara a fer la guerra. (p. 343) 

 

42) 

Shakespeare: He knows thy thought (IV.i.83) 

Hugo: Il connaît ta pensée (p. 63) 

Maeterlinck: Il connaît ta pensée (p. 989) 

Sagarra: Coneix tot el que penses (p. 348) 

 

43) 

Shakespeare: As little is the wisdom, where the flight / so runs 

against all reason (IV.ii.13-14) 

Hugo: Pas plus que de sagesse, dans cette fuite précipitée ainsi 

countre toute raison. (p. 67) 

Maeterlinck: Rien sagesse dans une fuite ainsi précipitée contre 

toute raison. (p. 992) 

Sagarra: Ni una mica de seny, en semblant fuga, / tan fora de raó i 

precipitada! (p. 352) 
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44) 

Shakespeare: But float upon a wild and violent sea / each way and 

move. (IV.ii.21-22) 

Hugo: Flottant sur une mer farouche et violente qui nous agite en 

tout sens ! (p. 68)  

Maeterlinck: Nous sommes ballottés çà et là, sur une mer farouche 

et violente. (p. 992) 

Sagarra: sacsejats / per un mar ferotge i violent! (1946?: 427) 

Sacsejats / per una mar ferotge i violenta! (1959b: 353) 

 

45) 

Shakespeare: Then the liars and swearers are fools (IV.ii.68) 

Hugo: Alors les faiseurs de faux serments sont des imbéciles (p. 69) 

Maeterlinck: Alors les menteurs et les jureurs sont des imbéciles (p. 

993) 

Sagarra: Aleshores els homes mentiders / i els que juren en fals són 

uns imbècils (p. 354) 

 

46) 

Shakespeare: And the poor state / esteem him as a lamb, being 

compared / with my confineless harms. (IV.iii.53-55) 

Hugo: Et la pauvre Ecosse le tiendra pour un agneau, en comparant 

ses actes à mes innombrables méfaits. (p. 73) 

Maeterlinck: Et la pauvre Écosse le tiendra pour un agneau au 

regard de mes méfaits sans bornes. (p. 995) 

Sagarra: I la nostra pobra pàtria / el miraria igual com un anyell, / al 

costat de les meves malifetes. (p. 358) 
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47) 

Shakespeare: Macduff, this noble passion, / child of integrity, hath 

from my soul / wiped the black scruples (IV.iii.114-116) 

Hugo: Macduff, cette noble émotion, fille de l’intégrité, a effacé de 

mon âme les noirs scrupules (p. 75) 

Maeterlinck: Macduff, cette noble émotion, fille de l’intégrité, a 

effacé de mon âme les noirs soupçons (p. 996) 

Sagarra: Macduff, aquesta noble emoció / que és filla de la teva 

integritat, / de l’ànima m’esborra el negre escrúpol (p. 360) 

 

48) 

Shakespeare: But at his touch, / such sanctity hath Heaven given his 

hand, / they presently amend. (IV.iii.143-145) 

Hugo: Mais il n’a qu’à les toucher, et telle est la vertu sainte dont le 

ciel a doué sa main, qu’ils se rétablissent sur-le-champ. (p. 75) 

Maeterlinck: Mais qu’il les touche ─ telle est la sainteté dont le ciel 

a doué sa main, ─ Ils se rétablissent à l’instant. (p. 997) 

Sagarra: Però si els toca ell ─tal santedat / el Cel li ha concedit─ es 

restableixen / a l’instant. (p. 362) 

 

49) 

Shakespeare: What’s the disease he means? // ’Tis called the Evil. 

(IV.iii.146) 

Hugo: De quelle maladie veut-il parler ? // On l’appelle le mal du 

roi. (p. 76) 

Maeterlinck: De quel mal entend-il parler? // On l’appelle le mal du 

roi. (p. 997) 
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Sagarra: Però, ¿de quina malaltia parla? // En diuen «mal de rei». 

(p. 362) 

 

50) 

Shakespeare: When was it she last walked? (V.i.2) 

Hugo: Quand s’est-elle ainsi promenée dernièrement ? (p. 80) 

Maeterlinck: Quand s’est-elle ainsi promenée pour la dernière fois? 

(p. 999) 

Sagarra: Quan ha estat la darrera vegada que s’ha passejat així? (p. 

367) 

 

51) 

Shakespeare: A great perturbation in nature, to receive at once the 

benefit of sleep, and do the effects of watching. (V.i.9-10) 

Hugo: Grande perturbation de la nature ! Recevoir à la fois les 

bienfaits du sommeil et agir comme en état de veille. (p. 80) 

Maeterlinck: Cela annonce un grand désordre de la nature que de 

recevoir ainsi les bienfaits du sommeil et d’agir comme en état 

de veille! (p. 1000) 

Sagarra: És una gran pertorbació de la natura rebre d’aquesta 

manera els benifets del son, i obrar com en estat de vetlla! (p. 

367) 

 

52) 

Shakespeare: Out damned spot─out I say. (V.i.33)  

Hugo: Va-te’n, tache damné ! va-te’n, dis-je… (p. 81) 

Maeterlinck: Va-te’n, tache damné! Va-t’en! Dis-je… (p. 1000) 
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Sagarra: Vés-te’n, taca maleïda! Vés-te’n, et dic! (p. 368) 

 

53) 

Shakespeare: Yet who would have thought the old man to have had 

so much blood in him. (V.i.36-38) 

Hugo: Pourtant qui aurait cru que le vieux homme eût en lui tant de 

sang ? (p. 81) 

Maeterlinck: Mais qui donc aurait cru que le vieillard eût encore 

tant sang dans le corps! (p. 1000) 

Sagarra: Però, qui s’hauria cregut que el vell tingués tanta sang dins 

al cos! (p. 368) 

 

54) 

Shakespeare: For their dear causes / would to the bleeding and the 

grim alarm / excite the mortified man. (V.ii.3-5) 

Hugo: Une cause si chère entraînerait à la charge sanglante et 

sinistre l’homme le plus mortifié. (p. 83) 

Maeterlinck: Une cause si chère entraînerait un mort même à cet 

appel aux armes farouche et meurtrier. (p. 1001) 

Sagarra: Una causa tan volguda / fins als morts del carner 

arrossegaria / a l’alarma ferotge i sanguinària. (p. 370) 

 

55) 

Shakespeare: Not so sick, my lord, / as she is troubled with thick-

coming fancies / that keep her from her rest. (V.iii.36-38) 

Hugo: Elle a moins une maladie, monseigneur, qu’un trouble causé 

par d’accablantes visions qui l’empêchent de reposer. (p. 86) 



ANNEX 1: COINCIDÈNCIES AMB HUGO 
 
848 

Maeterlinck: Elle est moins malade, seigneur, que trouble par 

d’incessantes visions qui l’empêchent de se reposer. (p. 1003)  

Sagarra: Menys malalta, senyor, que consumida / per contínues 

visions, que no li deixen / fruir del seu repòs. (p. 373) 

 

56) 

Shakespeare: Thoughts speculative their unsure hopes relate, / but 

certain issue, strokes must arbitrate─ / towards which, advance 

the war. (V.iv.19-20) 

Hugo: Les conjectures de la pensée reflètent ses espérances 

incertaines : mais le dénouement infaillible, ce sont les coups 

qui doivent le déterminer. (p. 88) 

Maeterlinck: Les pensées de l’imagination nous rapportent leurs 

incertaines espérances, mais les coups déterminent le 

dénouement certain. (p. 1004) 

Sagarra: Que allò que un imagina / ens du tan sols incertes 

esperances; / emperò, el veritable desenllaç / només els cops i 

els fets el decideixen. I és cap aquí que es dirigeix la guerra! (p. 

375) 

 

57) 

Shakespeare: As I did stand my watch upon the hill / I looked 

toward Birnam, and anon methought / the Wood began to 

move. (V.v.33-35) 

Hugo: Comme je montais ma garde sur la colline, j’ai regardé du 

côté de Birnam, et tout à coup il m’a semblé que la forêt se 

mettait en mouvement. (p. 90) 
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Maeterlinck: Comme je montais ma garde sur la colline, j’air 

regardé du côté de Birnam, et, tout à coup, il m’a semblé que la 

forêt commençait à se mouvoir… (p. 1005) 

Sagarra: Muntant la guàrdia sobre el pujol, / he clavat l’ull cap al 

cantó de Birnam, / i m’ha semblat d’un cop veure que el bosc / 

es començava a moure. (p. 377) 

 

58) 

Shakespeare: As I did stand my watch upon the hill / I looked 

toward Birnam, and anon methought / the Wood began to 

move. (V.v.33-35) 

Hugo: Comme je montais ma garde sur la colline, j’ai regardé du 

côté de Birnam, et tout à coup il m’a semblé que la forêt se 

mettait en mouvement. (p. 90) 

Maeterlinck: Comme je montais ma garde sur la colline, j’air 

regardé du côté de Birnam, et, tout à coup, il m’a semblé que 

la forêt commençait à se mouvoir… (p. 1005) 

Sagarra: Muntant la guàrdia sobre el pujol, / he clavat l’ull cap al 

cantó de Birnam, / i m’ha semblat d’un cop veure que el bosc / 

es començava a moure. (p. 377) 

 

59) 

Shakespeare: My wife and children’s ghosts will haunt me still 

(V.vii.17) 

Hugo: Les ombres de ma femme et de mes enfants me hanteront 

toujours. (p. 92) 
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Maeterlinck: Les ombres de ma femme et de mes enfants me 

hanteront toujours! (p. 1007) 

Sagarra: Les ombres de la dona i dels meus fills / sempre em 

perseguiran! (p. 379) 

 

60) 

Shakespeare: Lay on Macduff, / and damned be him that first cries 

‘Hold, enough!’ (V.vii.63-64) 

Hugo: Frappe, Macduff ; et damné soit celui qui le premier criera : 

« Arrête ! assez ! » (p. 94) 

Maeterlinck: Frappe donc, Macduff, et damné soit celui qui criera 

le premier : Arrête! « C’est assez! » (p. 1008)  

Sagarra: Au, pega, Macduff! / I pobre d’ell, el qui primer dels dos / 

gosi exclamar-se: Ja «n’hi ha prou; atura’t.» (p. 381) 

 

Secció 12: tria semàntica en casos de polisèmia 
1) 

Shakespeare: The shard-born beetle with his drowsy hums / hath 

rung night’s yawning peal, there shall be done / a deed of 

dreadful note. (III.ii.45-47) 

Hugo: L’escarbot aux ailes d’écaille ait de ses bourdonnements 

sourds sonné le carillon somnolent du soir, il sera fait une 

action d’un formidable éclat. (p. 49) 

Maeterlinck: L’escarbot aux ailes écailleuses n’ait de ses 

bourdonnements sourds sonné l’appel somnolent du soir, il sera 

fait ici un acte affreux et mémorable… (p. 980) 



ANNEX 1: COINCIDÈNCIES AMB HUGO 
 

851 

Sagarra: El borinot d’ales d’escata / que amb el seu botzineig 

reclama el vespre, / aquí serà acomplert un espantós / i 

memorable fet. (p. 331) 

 

2) 

Shakespeare: Meet we the med’cine of the sickly weal / and with 

him pour we in our country’s purge, / each drop of us. (V.ii.27-

29) 

Hugo: Allons trouver le médecin de la société malade ; et, réunis à 

lui, versons, pour purger notre pays, toutes les gouttes de notre 

sang. (p. 84) 

Maeterlinck: Allons trouver le médecin de cet État malade et 

versons avec lui toutes les gouttes de notre sang pour guérir 

notre patrie. (p. 1002) 

Sagarra: Anem a trobar el metge d’aquest poble / que està malalt, i 

amb ell deixem que vagin / totes les gotes de la nostra sang per 

guarir nostra pàtria! (p. 371) 

 

Secció 13: casos especials (modificació) 
1) 

Shakespeare: I have thee not, and yet I see thee still. / […] I see 

thee still; / and on thy blade and dudgeon gouts of blood, / 

which was not so before. (II.i.36-48) 

Hugo: Je ne te tiens pas, et pourtant je te vois toujours. […] Je te 

vois toujours, et, sur ta lame et sur ton manche, des gouttes de 

sang qui n’y étaient pas tout à l’heure… (p. 29) 
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Maeterlinck: Je ne te tiens pas et pourtant je te vois toujours. […] 

Je te vois toujours, et, sur ta lame et sur ton manche, des 

gouttes de sang qui ne s’y trouvaient pas… (p. 968) 

Sagarra: Jo no et tinc a desgrat de veure’t sempre. […] Et veig 

sempre; i al mànec i a la fulla, / unes gotes de sang que abans 

no hi eren. (p. 308-309) 

 

2) 

Shakespeare: Hark, more knocking. (II.ii.68) 

Hugo: Ecoutez ! on frappe encore. (p. 32) 

Maeterlinck: Écoutez! On frappe encore… (p. 970) 

Sagarra: Truquen encara. (p. 313) 

 

3) 

Shakespeare: Yet here’s a spot. (V.i.30) 

Hugo: Il y a toujours une tache. (p. 81) 

Maeterlinck: Il y a toujours là une tache… (p. 1000) 

Sagarra: Aquí sempre hi ha una taca. (p. 368) 

 

4) 

Shakespeare: Here’s the smell of the blood still (V.i.48) 

Hugo: Il y a toujours l’odeur du sang… (p. 82) 

Maeterlinck: Il y a là toujours l’odeur du sang… (p. 1001) 

Sagarra: Aquí hi ha sempre aquest tuf de sang! (p. 368) 
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5) 

Shakespeare: And many unrough youths that even now / protest 

their first of manhood. (V.ii.10-11) 

Hugo: Ainsi que beaucoup de jeunes imberbes qui font 

aujourd’hui leurs premières preuves de virilité. (p. 84) 

Maeterlinck: Et bon nombre de jeunes gens sans barbe qui 

aujourd’hui même vont faire leurs débuts d’homme. (p. 1002) 

Sagarra: Són una colla / els que no tenen pèl sobre la galta / i avui 

volen provar que són uns homes. (p. 370) 

 

6) 

Shakespeare: We learn no other but the confident tyrant / keeps still 

in Dunsinan (V.iv.8-9) 

Hugo: Tout ce que nous apprenons, c’est que le tyran se tient 

toujours dans Dunsinane avec confiance (p. 88) 

Maeterlinck: Nous ne savons rien, sinon le tyran, plein de 

confiance, tient toujours dans Dunsinane (p. 1004) 

Sagarra: No sabem pas altra cosa, / fora de que el tirà, molt 

refiat, / es manté sempre dins de Dunsinane. (1946?: 452) 

I ignorem tota altra cosa, / si no és que el tirà, molt refiat, / es 

manté sempre dins de Dunsinane (1959b: 374) 

 

7) 

Shakespeare: Hang out our banners on the outward walls, / the cry 

is still, ‘they come’ (V.v.1-2) 

Hugo: Qu’on déploie nos bannières sur les murs extérieurs ; le cri 

de garde est toujours : ils viennent ! (p. 88-89) 
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Maeterlinck: Déployez nos bannières sur les remparts extérieurs : 

on crie toujours « ils viennent » (p. 1005) 

Sagarra: Pengeu nostres banderes en els murs / més d’enfora. I 

sempre els crits de «Vénen!» (p. 375) 

 

2. SAGARRA COINCIDEIX AMB HUGO I 

DIFEREIX DE MAETERLINCK 

 

Secció 14: canvi de metàfora 

1) 

Shakespeare: For fear / thy very stones prate of my whereabout, / 

and take the present horror from the time / which now suits 

with it. (II.i.58-61) 

Hugo: De peur que tes pierres mêmes ne jasent de mon approche, et 

ne retirent à ce moment la muette horreur qui lui va si bien ! 

(p. 29) 

Maeterlinck: De peur que tes pierres même ne proclament où je 

vais, et ne dissipent la silencieuse horreur exigée par cette 

heure. (p. 968) 

Sagarra: Per por que xerrin les pedres / allí on vaig, i no llevin 

l’horror mut / del moment, exigit per aquesta hora! (p. 309) 

 

Secció 15: tria lèxica 
1) 

Shakespeare: Like Valour’s minion carved out his passage / till he 

faced the slave (I.ii.19-20) 
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Hugo: En vrai mignon de la valeur, s’est taillé un passage jusqu’à 

ce misérable (p. 10) 

Maeterlinck: Pareil au favori de la valeur, se tailla un passage 

jusqu’en présence de l’esclave. (p. 956) 

Sagarra: Igual que el favorit de la bravesa, / s’obri pas, fins a ser 

davant l’esclau (1946?: 357) 

 Igual que el favorit de la bravesa, / s’obrí pas fins davant el 

miserable (1959b: 286)  

 

2) 

Shakespeare: Look like th’innocent flower, / but be the serpent 

under’t. (I.v.64-65) 

Hugo: Ayez l’air de la fleur innocente, mais soyez le serpent 

qu’elle couvre. (p. 23) 

Maeterlinck: Ressemblez à la fleur innocente, mais soyez le serpent 

sous elle… (p. 964) 

Sagarra: Tingueu l’aire de la flor innocent, / però sigueu la serp 

darrera d’ella. (p. 300) 

 

3) 

Shakespeare: Put rancours in the vessel of my peace (III.i.66) 

Hugo: J’ai versé le remords dans la coupe de mon repos (p. 44) 

Maeterlinck: J’ai versé la haine dans le vase de ma paix (p. 977) 

Sagarra: L’odi he deixat anar dintre la copa del meu repòs (p. 325) 
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4) 

Shakespeare: Why should I play the Roman fool and die / on mine 

own sword? (V.vii.31-32) 

Hugo: Pourquoi jouerais-je le fou romain et me tuerais-je de ma 

propre épée ? (p. 93)  

Maeterlinck: Pourquoi donc imiter les héros de la folie romaine et 

périr sur ma propre épée? (p. 1007) 

Sagarra: Per què tinc d’imitar aquell boig de Roma / decantant-me 

damunt la pròpia espasa? (p. 380) 
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TAULA 3. SAGARRA COINCIDEIX AMB  

MAETERLINCK I DIFEREIX D’HUGO 

Divergències respecte a l’original 

Registre 2 1,7 % 

Especificació  27 23,7 % 

Generalització 3 2,6 % 

Intensificació 5 4,4 % 

Modificació 18 15,8 % 

Addició 4 3,5 % 

Addició de metàfora 2  1,7 %  

Supressió 5 4,4 % 

Supressió de metàfora 1 0,9 % 

Canvi total de significat 11 9,6 % 

Canvi de metàfora 5 4,4 % 

Explicitació 8 7,1 % 

Implicitació 4 3,5 % 

Ordre sintàctic 10 8,8 % 

Puntuació 9 7,9 % 

Total divergències 114 100 % 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 70 

Tria semàntica en casos de polisèmia 4 

Casos especials 

Modificació 4 
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SAGARRA COINCIDEIX AMB  

MAETERLINCK I DIFEREIX D’HUGO 
 

Secció 1: registre 
1) 

Shakespeare: Give to our tables meat (III.vi.34) 

Hugo: Nous puissions de nouveau mettre le couvert sur notre table 

(p. 59) 

Maeterlinck: Nous puissions restituer les aliments à nos tables (p. 

987) 

Sagarra: Puguem restituir a les nostres taules / els aliments (p. 342) 

 

2) 

Shakespeare: Call’em: let me see’em. (IV.i.77) 

Hugo: Appelez-les ! faites-les-moi voir. (p. 63) 

Maeterlinck: Évoquez-les! que je les voie!... (p. 989) 

Sagarra: Evoqueu-los; / deixeu-me’ls veure! (p. 348) 

 

Secció 2: especificació  
1) 

Shakespeare: With furbished arms and new supplies of men / began 

a fresh assault. (I.ii.32-33)  

Hugo: Avec des armes fraîchement fourbies et de nouveaux 

renforts, a commencé un autre assaut. (p. 10) 

Maeterlinck: Avec des armes bien fourbies et des renforts de 

troupes fraîches, renouvelait l’assaut. (p. 956) 
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Sagarra: Amb armes netes / i tropes fresques renovà l’assalt. (p. 

287) 

 

2)  

Shakespeare: Where the Norwegian banners flour the sky / and fan 

our people cold. (I.ii.49-50) 

Hugo: Où les bannières norvégiennes narguent le ciel et éventent 

notre peuple frissonnant. (p. 11)  

Maeterlinck: Où les bannières norvégiennes insultent le ciel et 

glacent notre peuple du vent de leurs plis. (p. 957) 

Sagarra: On les banderes / dels noruecs han insultat el cel / i amb el 

vent de llurs plecs glacen el poble. (p. 287) 

 

3) 

Shakespeare: Present fears / are less than horrible imaginings 

(I.iii.138-139) 

Hugo: L’inquiétude présente est moindre que l’horreur imaginaire. 

(p. 17) 

Maeterlinck: Les craintes que l’on voit son moins redoutables que 

d’imaginaires horreurs. (p. 960) 

Sagarra: Les pors que un veu de prop són menys temibles / que 

totes les horrors imaginàries. (p. 293) 

 

4) 

Shakespeare: I have learned by the perfectest report, they have more 

in them than mortal knowledge (I.v.1-3) 
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Hugo: J’ai appris par la plus complète révélation qu’elles ont en 

elles une connaissance plus qu’humaine. (p. 21) 

Maeterlinck: Et j’ai appris par le plus sûr témoignage qu’elles ont 

en elles une science plus qu’humaine. (p. 962) 

Sagarra: I jo he sabut pel més perfecte testimoni, que en elles hi ha 

una ciència sobrehumana. (p. 297) 

 

5) 

Shakespeare: If we should fail? (I.vii.59) 

Hugo: Si nous allions échouer ? (p. 26) 

Maeterlinck: Si nous allions manquer le coup! (p. 966)  

Sagarra: ¿I si el cop falla? (p. 304) 

 

6) 

Shakespeare: As we shall make our griefs and clamour roar / upon 

his death? (I.vii.79-80) 

Hugo: Quand nous ferons rugir notre douleur et nos lamentations 

sur sa mort ? (p. 27) 

Maeterlinck: Quand nous rugirons notre douleur et nos clameurs sur 

son cadavre? (p. 967) 

Sagarra: Si senten nostres crits / i nostres plors damunt del seu 

cadàver? (p. 305) 

 

7) 

Shakespeare: And mock the time with the fairest show (I.vii.82) 

Hugo: Et jouons notre monde par la plus sereine apparence. (p. 27) 
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Maeterlinck: Et que de beaux dehors se jouent des yeux du 

monde… (p. 967) 

Sagarra: I un bell aspecte, que se’n burli / dels ulls del món (p. 305) 

 

8) 

Shakespeare: A little water clears us of this deed. / How easy is it 

then! (II.ii.66-67) 

Hugo: Un peu d’eau va nous laver de cette action. Comme c’est 

donc aisé ! (p. 129) 

Maeterlinck: Un peu d’eau nous lavera de ceci, et dès lors, que tout 

est facile! (p. 970) 

Sagarra: Una mica d’aigua / ens rentarà d’això; i, des d’aleshores, / 

que fàcil serà tot! (p. 313) 

 

9) 

Shakespeare: As from your graves rise up, and walk like sprites, / to 

countenance this horror. (II.iii.81-82) 

Hugo: Levez-vous comme de vos tombeaux et avancez comme des 

spectres pour être à l’avenant de cette horreur ! (p. 36) 

Maeterlinck: Sortez donc de vos tombes et marchez comme des 

spectres pour tenir tête à cette horreur! (p. 973) 

Sagarra: Sortiu com de les tombes i marxeu / com espectres que 

puguin plantar cara / a aquest horror! (p. 316-317) 

 

10) 

Shakespeare: Had I but died an hour before this chance, / I had lived 

a blessed time (II.iii.93-94) 
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Hugo: Que ne suis-je mort une heure avant cet événement ! j’auriais 

eu une vie bénie. (p. 37) 

Maeterlinck: Si j’étais mort une heure avant cet événement, j’aurais 

vécu des jours bénis! (p. 973) 

Sagarra: Si m’hagués mort / una hora abans de 

l’esdeveniment, / hauria jo viscut dies feliços. (p. 317) 

 

11) 

Shakespeare: All, / as the Weïrd Women promised, and I fear / thou 

played’st most foully for’t (III.i.1-3) 

Hugo: Tout ce que t’avaient promis les femmes fatidiques ; et j’ai 

peur que tu n’aies joué dans ce but un jeu bien sinistre. (p. 42) 

Maeterlinck: Tout ce qu’avaient promis les femmes fatidiques, et je 

crains que, pour y parvenir, tu n’aies joué bien vilain jeu! (p. 

976) 

Sagarra: Tot / tal com les parques van prometre; i temo / que has 

jugat un joc brut per arribar-hi. (p. 323) 

 

12) 

Shakespeare: Yet it was said / it should not stand in thy posterity 

(III.i.3-4) 

Hugo: Cependant elles ont dit que ta postérité n’hériterait pas de 

tout cela (p. 42) 

Maeterlinck: Mais il a été dit que le titre ne resterait pas dans ta 

postériorité (p. 976) 

Sagarra: Però ha estat dit que en els teus descendents / no restaria el 

títol (p. 323) 
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13) 

Shakespeare: Goes Fleance with you? (III.i.35) 

Hugo: Fléance va-t-il avec vous? (p. 43) 

Maeterlinck: Fléance vous accompagne? (p. 977) 

Sagarra: ¿És que Fleance us acompanya? (p. 324) 

 

14) 

Shakespeare: All by the name of dogs; the valued file / 

distinguishes the swift, the slow, the subtle (III.i.95-96) 

Hugo: Tous sous le nom de chiens ; mais un classement supérieur 

distingue le chien agile, le lent, le subtil (p. 45) 

Maeterlinck: Tous appelés chiens : un prix courant distingue le 

chien agile, le lent, le subtil (p. 978) 

Sagarra: Tots s’anomenen gossos. I hi ha un preu / que distingeix el 

llest, el fort, el murri (p. 327) 

 

15) 

Shakespeare: She’ll close, and be herself, whilst our poor malice / 

remains in danger of her former tooth. (III.ii.15-16) 

Hugo: Il rejoindra ses tronçons et redeviendra lui-même, et notre 

haine misérable sera comme auparavant exposée à ses 

morsures. (p. 48) 

Maeterlinck: Il fermera ses plaies et redeviendra lui-même tandis 

que notre misérable haine reste à la merci de sa dent. (p. 980) 

Sagarra: I s’espavilarà, closes les nafres, / i la nostra malícia 

miserable / estarà a la mercè dels seus ullals. (p. 329) 
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16) 

Shakespeare: Whole as the marble, founded as the rock, / as broad, 

and general, as the casing air (III.iv.23-24) 

Hugo: Entier comme un marbre, solide comme un roc, dégagé et 

libre comme l’air ambiant. (p. 52) 

Maeterlinck: Entier comme le marbre, inébranlable comme le roc, 

aussi vaste, aussi libre que l’air qui enveloppe ce monde (p. 

982) 

Sagarra: Enter com el marbre, i com un roc / inalterable, i tan obert i 

lliure / com el vent que embolica tot el món (1946?: 407) 

 Enter com el marbre, i com un roc / inalterable, i tan obert i 

lliure / com el vent que embolcalla l’ample món (1959b: 334) 

 

17) 

Shakespeare: Though the yeasty waves / confound and swallow 

navigation up (IV.i.67-68) 

Hugo: Dussent les vagues écumantes détruire et engloutir toutes les 

marines (p. 62) 

Maeterlinck: Dussent les vagues écumantes confondre et engloutir 

vaisseaux et marins (p. 989) 

Sagarra: Encar que la bromera de les ones / engoleixi vaixells i 

mariners (p. 347) 

 

18) 

Shakespeare: Wear thou thy wrongs / the title is affeered. (IV.iii.33-

34) 
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Hugo: Jouis de ton usurpation ; ton titre est consacré ! (p. 72) 

Maeterlinck: Porte tes maux, patrie! Car le bon droit a peur! (p. 

995) 

Sagarra: Porta els mals a l’esquena, pàtria meva! / Perquè el dret és 

poruc! (p. 357) 

 

19) 

Shakespeare: I think withal / there would be hands uplifted in my 

right; / and here from gracious England have I offer / of goodly 

thousands. (IV.iii.41-44) 

Hugo: Je crois aussi que bien des bras se lèveraient pour ma cause ; 

et ici même le gracieux roi d’Angleterre m’en a offert des 

meilleurs, par milliers. (p. 72) 

Maeterlinck: Je crois aussi que bien des mains se lèveraient pour 

défendre mes droits et du gracieux roi d’Angleterre me vient 

l’offre de quelques bons milliers d’hommes. (p. 995) 

Sagarra: I també crec / encara que moltes mans s’aixecarien / a 

favor dels meus drets; i el graciós / rei d’Anglaterra m’ofereix 

l’ajuda / de milers d’homes. (p. 357-358) 

 

20) 

Shakespeare: This avarice / grows with more pernicious root / than 

summer-seeming lust (IV.iii.84-86)  

Hugo: L’avarice creuse plus profondément, elle jette des racines 

plus pernicieuses que la luxure éphémère d’un été (p. 74) 

Maeterlinck: Cette avarice pénètre plus avant et jette des racines 

plus pernicieuses que la luxure, cette fleur d’été (p. 997) 
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Sagarra: Tal avarícia furga més endins, / i penetra amb arrels més 

deplorables / que la luxúria, aquesta flor estival (p. 359)  

 

21) 

Shakespeare: But strangely visited people, / all swoll’n and 

ulcerous, pitiful to the eye, / the mere despair of surgery, he 

cures (IV.iii.150-152)  

Hugo: Le fait est que des gens étrangement atteints, tout enflés et 

couverts d’ulcères pitoyables à voir, vrai désespoir de la 

chirurgie, sont guéris par lui (p. 76) 

Maeterlinck: Mais des gens affligés de maux étranges, enflés et 

couverts d’ulcères, pitoyables à voir, vrai désespoir de la 

médecine, il les guérit (p. 997) 

Sagarra: El cert és que aquí ve gent afligida / de mals estranys, amb 

úlceres que s’inflen / i que fan molta pena de mirar, / 

desesperances de la medicina; / i ell els guareix (p. 362) 

 

22) 

Shakespeare: Yet who would have thought the old man to have had 

so much blood in him. (V.i.36-38) 

Hugo: Pourtant qui aurait cru que le vieux homme eût en lui tant de 

sang ? (p. 81)  

Maeterlinck: Mais qui donc aurait cru que le vieillard eût encore 

tant sang dans le corps! (p. 1000) 

Sagarra: Però, qui s’hauria cregut que el vell tingués tanta sang dins 

al cos! (p. 368) 
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23) 

Shakespeare: The spirits that know / all mortal consequences have 

pronounced me thus (V.iii.4-5) 

Hugo: Les esprits, qui connaissent toutes les conséquences 

mortelles, ont prononcé ainsi à mon égard (p. 85) 

Maeterlinck: Les esprits qui connaissent l’enchaînement des choses 

mortelles ont ainsi prononcé sur mon sort (p. 1002) 

Sagarra: Els esperits / que saben com les coses s’encadenen / entre 

els mortals, així m’han sentenciat (1942: 155) 

Els esperits / que saben com les coses s’encadenen / entre els 

mortals, així han sentenciat (1959b: 371) 

 

24) 

Shakespeare: You, worthy uncle, / shall with my cousin your right 

noble / son lead our first battle. (V.vi.2-4) 

Hugo: Vous, digne oncle, avec mon cousin, votre noble fils, vous 

commanderez notre front de bataille. (p. 91) 

Maeterlinck: Vous, digne oncle, avec mon cousin, votre très noble 

fils, commanderez notre premier corps d’armée. (p. 1006) 

Sagarra: Vós, valent oncle, i vostre fill / i cosí meu, maneu el primer 

cos / de l’exèrcit. (p. 378) 

 

25) 

Shakespeare: Worthy Macduff and we / shall take upon’s what else 

remains to do, / according to our order. (V.vi.4-6) 

Hugo: Le digne Macduff et nous, nous nous chargerons du reste, 

conformément à notre plan. (p. 91) 
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Maeterlinck: Le digne Macduff et nous, nous nous chargerons de ce 

qui reste à faire conformément à notre plan de bataille. (p. 

1006) 

Sagarra: I jo i el valent Macduff, / ens encarregarem de fer la resta, / 

segons el nostre pla de la batalla. (p. 378) 

 

26) 

Shakespeare: Accursèd be that tongue that tells me so, / for it hath 

cowed my better part of man (V.vii.47-48) 

Hugo: Maudite soit la langue qui me dit cela ! car elle vient 

d’abattre en moi le meilleur de l’homme. (p. 93) 

Maeterlinck: Maudite soit la langue que me l’a révélé! Elle vient 

d’abattre en moi le meilleur de ma forcé. (p. 1008) 

Sagarra: Oh, maleïda / sigui la llengua que m’ho ha 

revelat! / M’acaba d’esfondrar la millor força. (p. 381) 

 

27) 

Shakespeare: He’s worth no more sorrows / and that I’ll spend for 

him. (V.vii.80-81) 

Hugo: Il mérite plus de regrets ; il les aura de moi (p. 95) 

Maeterlinck: Il mérite plus de larmes, je les lui donnerai… (p. 

1009) 

Sagarra: Mereix més llàgrimes; / les hi concediré. (p. 382) 
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Secció 3: generalització 
1) 

Shakespeare: A little water clears us of this deed. / How easy is it 

then! (II.ii.66-67) 

Hugo: Un peu d’eau va nous laver de cette action. Comme c’est 

donc aisé ! (p. 129) 

Maeterlinck: Un peu d’eau nous lavera de ceci, et dès lors, que tout 

est facile! (p. 970) 

Sagarra: Una mica d’aigua / ens rentarà d’això; i, des d’aleshores, / 

que fàcil serà tot! (p. 313)  

 

2) 

Shakespeare: You lack the season of all natures, sleep. (III.iv.142) 

Hugo: Vous avez besoin du cordial de toute créature, le sommeil. 

(p. 57) 

Maeterlinck: Vous avez besoin de ce qu’il nous faut à tous: le 

sommeil. (p. 985) 

Sagarra: El que us manca / és el mateix que ens manca a tots: 

dormir. (p. 339) 

 

3) 

Shakespeare: You lack the season of all natures, sleep. (III.iv.142) 

Hugo: Vous avez besoin du cordial de toute créature, le sommeil. 

(p. 57) 

Maeterlinck: Vous avez besoin de ce qu’il nous faut à tous: le 

sommeil. (p. 985) 
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Sagarra: El que us manca / és el mateix que ens manca a tots: 

dormir. (p. 339) 

 

Secció 4: intensificació 
1) 

Shakespeare: New honours come upon him / like our strange 

garments (I.iii.145-146) 

Hugo: Les honneurs nouveaux se posent sur lui comme des 

vêtements étrangers (p. 18) 

Maeterlinck: Les honneurs trop récents l’habillent de vêtements 

trop neufs (p. 961) 

Sagarra: Els nous honors / li cauen al damunt, com vestidures / 

massa noves (p. 294) 

 

2) 

Shakespeare: When Duncan is asleep, / whereto the rather shall his 

day’s hard journey / soundly invite him. (I.vii.62-64) 

Hugo: Lorsque Duncan sera endormi, (et le rude voyage 

d’aujourd’hui va l’inviter bien vite à un somme profond) (p. 

26) 

Maeterlinck: Lorsque Duncan sera bien adormi ─ et le rude voyage 

d’aujourd’hui le plongera bientôt dans un sommeil profond (p. 

966) 

Sagarra: Quan Duncan estarà adormit del tot, / ─i el trafegós viatge, 

ben de pressa / l’enfonsarà dintre d’un son profund (p. 304-

305) 
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3) 

Shakespeare: Who wear our health but sickly in his life, / which in 

his death were perfect. (III.i.107-108) 

Hugo: Sa vie nous faisant à nous-même une santé languissante que 

rétablirait sa mort. (p. 46) 

Maeterlinck: Sa vie nous rend malade et sa mort seule nous 

ramènera la santé. (p. 978) 

Sagarra: Car ell, vivent, ens roba una salut / que sols amb la mort 

d’ell serà perfecta. (1946?: 399) 

Car ell, vivent, ens migra una salut / que seria perfecta amb la 

mort d’ell. (1959b: 327) 

 

4) 

Shakespeare: An older and a better soldier none / that Christendom 

gives out. (IV.iii.191-192) 

Hugo: Pas de plus vieux ni de meilleur soldat que lui dans la 

chrétienté. (p. 78) 

Maeterlinck: Il n’est pas dans la chrétienté tout entière de plus 

vieux ni de meilleur soldat… (p. 998) 

Sagarra: I en tota la cristiandat entera / no hi ha més vell ni hi ha 

millor soldat. (1946?: 439) 

 És cert que en la cristiandat entera / no hi ha més vell ni hi ha 

millor soldat. (1959b: 364) 

 

5) 

Shakespeare: We learn no other but the confident tyrant / keeps still 

in Dunsinan (V.iv.8-9) 
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Hugo: Tout ce que nous apprenons, c’est que le tyran se tient 

toujours dans Dunsinane avec confiance (p. 88) 

Maeterlinck: Nous ne savons rien, sinon le tyran, plein de 

confiance, tient toujours dans Dunsinane (p. 1004) 

Sagarra: No sabem pas altra cosa, / fora de que el tirà, molt 

refiat, / es manté sempre dins de Dunsinane. (1946?: 452) 

I ignorem tota altra cosa, / si no és que el tirà, molt refiat, / es 

manté sempre dins de Dunsinane (1959b: 374) 

 

Secció 5: modificació 
1) 

Shakespeare: The Weïrd Sisters hand in hand, / posters of the sea 

and land (I.iii.32-33) 

Hugo: Les sœurs fatidiques, la main dans la main (p. 13) 

Maeterlinck: Les trois sœurs aux mains unies, / les trois vielles 

messagères (p. 958) 

Sagarra: Les tres germanes unides de mans, / missatgeres de terra i 

de la mar (p. 289) 

 

2) 

Shakespeare: To win us to our harm, / the instruments of darkness 

tell us truths (p. I.iii.124-125) 

Hugo: Pour nous attire à notre perte, les instruments des ténèbres 

nous dissent des vérités (p. 17) 

Maeterlinck: L’agent des ténèbres nous dit des vérités; il nous 

séduit (p. 960) 
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Sagarra: L’agent de les tenebres / ens canta veritats. Ens sedueix (p. 

293) 

 

3) 

Shakespeare: And wakes it now to look so green, and pale, / at what 

it did so freely? (I.vii.37-38) 

Hugo: Que se réveiller pour verdir et pâlir ainsi devant ce qu’elle 

contemplait si volontiers ? (p. 25) 

Maeterlinck: Maintenant pour regarder, pâle et verte, ce qu’elle 

envisageait si hardiment? (p. 966) 

Sagarra: I ara es desperta i guaita, verda i pàl·lida, / el que mirava 

amb tanta valentia? (p. 303) 

 

4) 

Shakespeare: Whiles I threat, he lives (II.i.61) 

Hugo: Tandis que je menace, l’autre vit. (p. 29) 

Maeterlinck: Mais je menace... Il vit. (p. 968) 

Sagarra: Mes jo amenaço i ell encara viu. (p. 309)  

 

5) 

Shakespeare: A little water clears us of this deed. / How easy is it 

then! (II.ii.66-67) 

Hugo: Un peu d’eau va nous laver de cette action. Comme c’est 

donc aisé ! (p. 32) 

Maeterlinck: Un peu d’eau nous lavera de ceci, et dès lors, que tout 

est facile! (p. 970) 
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Sagarra: Una mica d’aigua / ens rentarà d’això; i, des d’aleshores, / 

que fàcil serà tot! (p. 313) 

 

6) 

Shakespeare: Most sacrilegious murder hath broke ope / the Lord’s 

anointed temple, and stole thence / the life o’th’ building. 

(II.iii.69-71) 

Hugo: Le meurtre le plus sacrilège a ouvert par effraction le temple 

sacré du Seigneur et en a volé la vie qui l’animait. (p. 36) 

Maeterlinck: Le meurtre le plus sacrilège a brisé le temple sacré du 

seigneur et dérobe la vie du sanctuaire… (p. 973) 

Sagarra: El més sacríleg dels assassinats, / ha destruït el temple 

venerable / del senyor i ha robat tota la vida / del santuari. (p. 

316) 

 

7) 

Shakespeare: Who could refrain, / that had a heart to love, and in 

that heart, / courage, to make’s love known? (II.iii.118-120) 

Hugo: Qui est donc l’être qui, ayant un cœur pour aimer et du 

courage au cœur, eût pu s’empêcher de prouver alors son 

amour ? (p. 38) 

Maeterlinck: Qui donc, ayant un cœur fait pour aimer et dans ce 

cœur le courage de crier son amour, eût pu se contenir? (p. 

974) 

Sagarra: Qui, doncs, tenint un cor / per estimar, i en aquest cor la 

força / per cridar el seu amor, es contindria? (p. 318) 
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8) 

Shakespeare: Mine eternal jewel / given to the common enemy of 

man (III.i.67-68) 

Hugo: Mon éternel joyau, je l’ai donné à l’ennemi commun du 

genre humain (p. 44) 

Maeterlinck: J’ai livré mon éternel bonheur à l’ennemi commun du 

genre humain (p. 977-78) 

Sagarra: I jo he llençat la meva / felicitat eterna a l’enemic / comú 

dels homes. (p. 325-26) 

 

9) 

Shakespeare: Grapples you to the heart and love of us (III.i.106) 

Hugo: Et vous attachera notre cœur et notre affection (p. 45-46) 

Maeterlinck: Vous assure notre reconnaissance et notre amour (p. 

978) 

Sagarra: I us assegura / el nostre agraïment i el nostre amor (p. 

327) 

 

10) 

Shakespeare: And in such bloody distance, / that every minute of 

his being thrusts / against my near’est of life (III.i.116-118) 

Hugo: Et avec une si sanglante hostilité que chaque minute de son 

existence est un coup qui menace ma vie. (p. 46) 

Maeterlinck: Et la haine entre nous est à ce point sanglante, que 

chaque minute de son être est un coup de poignard au cœur 

même de ma vie! (p. 979) 
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Sagarra: I l’odi / entre els dos ha arribat a un punt de sang, / que 

cada minut seu m’és una daga / al voraviu del cor. (p. 327) 

 

11) 

Shakespeare: Things without all remedy / should be without 

regard (III.ii.12-13) 

Hugo: Les choses sans remède ne valent plus la réflexion (p. 48) 

Maeterlinck: Ce qui est sans remède devrait être oublié. (p. 980) 

Sagarra: Si una cosa / no té remei, ha d’ésser oblidada. (p. 329) 

 

12) 

Shakespeare: My worthy lord, / your noble friends do lack you. 

(III.iv.84-85) 

Hugo: Mon digne seigneur, vous nobles amis ont besoin de vous. 

(p. 55) 

Maeterlinck: Digne seigneur, vos nobles amis vous réclament… (p. 

984) 

Sagarra: Digne senyor, que els hostes us reclamen!(p. 336) 

 

13) 

Shakespeare: I am in blood / stepped in so far, that should I wade no 

more, / returning were as tedious as go o’er. (III.iv.137-139) 

Hugo: J’ai marché si loin dans le sang que, si je ne traverse pas le 

gué, j’aurai autant de peine à retourner qu’à avancer. (p. 57) 

Maeterlinck: Je baigne à tel point dans le sang que, si je n’y 

pataugeais pas plus avant, le retour serait aussi périlleux que la 

traversée. (p. 985) 
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Sagarra: Estic tan enfonsat dintre la sang, / que, si no anés 

xipollejant de cara, / em fóra el recular més perillós. (p. 339) 

 

14) 

Shakespeare: Though the treasure / of nature’s germen tumble all 

together / even till destruction sicken (IV.i.72-74) 

Hugo: Dussent du trésor de la nature tomber pêle-mêle tous les 

germes, jusqu’à ce que la destruction même soit écœurée (p. 

62) 

Maeterlinck: Dût le trésor des germes de la nature tomber en un tel 

chaos que la destruction même en ait assez (p. 989) 

Sagarra: Mal que el tresor dels gèrmens naturals / arribi a tal 

desordre i tal barreja, / que l’esmicolament en tingui prou (p. 

347) 

 

15) 

Shakespeare: Not in the legions / of horrid Hell can come a devil 

more damned / in evils, to top Macbeth. (IV.iii.55-57)  

Hugo: Non ! dans les légions même de l’horrible enfer, on ne 

trouverait pas un démon plus damné en perversité que 

Macbeth. (p. 73)  

Maeterlinck: Même parmi les légions de l’horrible enfer ne peut 

naître un démon assez damné dans le mal pour surpasser 

Macbeth. (p. 995)  

Sagarra: Ni en els estols horribles de l’Infern / no pot néixer un 

dimoni prou damnat / que guanyi Macbeth en el mal. (p. 358)  
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16) 

Shakespeare: A great perturbation in nature, to receive at once the 

benefit of sleep, and do the effects of watching. (V.i.9-10) 

Hugo: Grande perturbation de la nature ! Recevoir à la fois les 

bienfaits du sommeil et agir comme en état de veille. (p. 80) 

Maeterlinck: Cela annonce un grand désordre de la nature que de 

recevoir ainsi les bienfaits du sommeil et d’agir comme en état 

de veille! (p. 1000) 

Sagarra: És una gran pertorbació de la natura rebre d’aquesta 

manera els benifets del son, i obrar com en estat de vetlla! (p. 

367) 

 

17) 

Shakespeare: You mar all with this starting. (V.i.42-43) 

Hugo: Vous gâtez tout avec ces frémissements. (p. 82) 

Maeterlinck: Vous perdez tout par ces tressaillements! (p. 1000)  

Sagarra: Vós ho perdreu tot, per culpa d’aquests sobresalts… (p. 

368) 

 

18) 

Shakespeare: Who then shall blame / his pestered senses to recoil, 

and start, / when all that is within him does condemn / itself for 

being there? (V.ii.24-25) 

Hugo: Qui blâmerait ses sens surmenés de se révolter et de bondir, 

quand tout ce qui est en lui se reproche d’y être ? (p. 84) 
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Maeterlinck: Qui blâmera ses sens exaspérés s’ils reculent et 

sursautent, quand tout ce qui est en lui a honte de s’y trouver? 

(p. 1002) 

Sagarra: ¿Qui dirà mal dels seus desesperats / sentits, si li reculen i 

li salten, / quan tot allò  que es troba dintre seu / té vergonya de 

ser-hi? (p. 370) 

 

Secció 6: addició 
1) 

Shakespeare: Better be with the dead, / whom we, to gain our peace, 

have sent to peace, / than on the torture of the mind to lie / in 

restless ecstasy. (III.ii.21-24) 

Hugo: Mieux vaudrait être avec le mort que nous avons envoyé 

reposer pour gagner notre repos, que d’être soumis par la 

torture de l’esprit à une infatigable angoisse. (p. 48) 

Maeterlinck: Soyons avec le mort que, pour gagner la paix, nous 

avons envoyé dans la pax, plutôt que de vivre ainsi sur le banc 

de torture de l’esprit dans une angoisse sans repos. (p. 980) 

Sagarra: Val més restar amb el mort, / el qual nosaltres, per guanyar 

la pau, / que hem enviat a dormir en pau, que viure / sobre el 

banc de tortura de nostra ànima / en un esverament sense repòs. 

(p. 330) 

 

2) 

Shakespeare: Unsafe the while, that we must lave our honours / in 

these flattering streams (III.ii.35-36) 
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Hugo: Temps d’inquiétude, où il nous faut laver nos honneurs au 

torrent des flatteries (p. 48) 

Maeterlinck: Triste nécessité que de devoir par prudence laver nos 

honneurs aux ruisseaux des adulations (p. 980) 

Sagarra: Cosa trista / rentar l’honor al raig del rierol / de les 

llagoteries (p. 330) 

 

3)  

Shakespeare: So that I say, / he has borne all things well (III.vi.16-

17) 

Hugo: Bref, je dis qu’il a bien arrangé les choses (p. 59) 

Maeterlinck: En sorte que j’en reviens à dire qu’il a bien mené les 

choses (p. 986) 

Sagarra: Per tant, us torno a dir que ha conduït / les coses molt 

rebé. (p. 342) 

 

4) 

Shakespeare: ’Tis two or three that bring you word: / Macduff is 

fled to England. (IV.i.156-157) 

Hugo: Ce sont deux ou trois cavaliers, monseigneur, qui vous 

apportent la nouvelle que Macduff s’est enfui en Angleterre. (p. 

66) 

Maeterlinck: Ce sont deux ou trois cavaliers, monseigneur, qui 

apportent la nouvelle que Macduff, révolté, a fui en Angleterre. 

(p. 991) 

Sagarra: Dos o tres cavallers dient que Macduff, / revoltat, ha fugit 

cap a Anglaterra. (p. 351) 
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Secció 7: addició de metàfora 
1) 

Shakespeare: Nothing afeard of what thyself didst make / strange 

images of death. (I.iii.96-97) 

Hugo: Impassible devant tous ces spectres étranges que tu fais toi-

même. (p. 16) 

Maeterlinck: Impassible devant toutes ces images de la mort que tu 

semais toi-même… (p. 960) 

Sagarra: Impàvid, entremig de les imatges / de la mort, que 

sembraves tu mateix. (p. 292) 

 

2) 

Shakespeare: It’s night’s predominance, or the day’s shame, / that 

darkness does the face of earth entomb / when living light 

should kiss it? (II.iv.8-10) 

Hugo: Est-ce le triomphe de la nuit ou la honte du jour qui fait que 

les ténèbres ensevelissent la terre, quand la lumière vivante 

devrait le baiser au front? (p. 40) 

Maeterlinck: La nuit règne-t-elle ou le jour a-t-il honte, que les 

ténèbres ensevelissent encore la face de cette terre qu’une 

vivante lumière devrait caresser? (p. 975) 

Sagarra: ¿La nit regna, o té vergonya / el dia, que amortallin les 

tenebres / el rostre de la terra, allí on el bes, / s’hauria de sentir, 

de la llum viva? (p. 320) 
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Secció 8: supressió 
1) 

Shakespeare: The service and the loyalty I owe, / in doing it, pays 

itself. (I.iv.22-23) 

Hugo: L’obéissance et la loyauté que je vous dois se paient elles-

mêmes en agissant. (p. 19) 

Maeterlinck: Le service et la loyauté que je dois ont en eux-mêmes 

leur salaire. (p. 962) 

Sagarra: La meva lleialtat i el meu servei / en ells mateixos troben 

el salari. (p. 295) 

 

2) 

Shakespeare: We will establish our estate upon / our eldest, 

Malcolm, whom we name hereafter / the Prince of 

Cumberland (I.iv.38-40) 

Hugo: Nous voulons léguer notre empire à notre aîné, Malcolm, que 

nous nommons désormais prince de Cumberland (p. 20) 

Maeterlinck: Nous voulons léguer notre royaume à notre aîné, 

Malcolm, que nous nommons prince de Cumberland (p. 962) 

Sagarra: Deixem nostre reialme / a Malcolm, nostre hereu, i que el 

fem Príncep / de Cumberland. (p. 296) 
 

3) 

Shakespeare: Thou’rt mad to say it. (I.v.30) 

Hugo: Tu es fou de dire cela. (p. 21) 

Maeterlinck: Tu es fou! (p. 963) 

Sagarra: Ets boig! (p. 298) 
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4) 

Shakespeare: Almost at odds with morning, which is which. 

(III.iv.128) 

Hugo: A l’heure encore indécise de sa lutte avec le matin. (p. 57) 

Maeterlinck: Elle lute avec le matin. (p. 985) 

Sagarra: Ja s’està barallant amb el matí. (p. 338) 

 

5) 

Shakespeare: But I remember now / I am in this earthly world, 

where to do harm / is often laudable (IV.ii.76-78) 

Hugo: Mais je me rappelle à présent que je suis dans ce monde 

terrestre où faire le mal passe souvent pour louable (p. 70)  

Maeterlinck: Mais je me rappelle à présent que je suis dans un 

monde où faire le mal est bien souvent louable (p. 993) 

Sagarra: Però ara jo recordo / que sóc dintre un món on és lloable /  

el fer mal (1942: 123) 

Però ara jo recordo / que vivim dins un món on és lloable / el 

fer mal (1959b: 355) 

 

Secció 9: supressió de metàfora 
1) 

Shakespeare: Grapples you to the heart and love of us (III.i.106) 

Hugo: Et vous attachera notre cœur et notre affection (p. 45-46) 

Maeterlinck: Et vous assure notre reconnaissance et notre amour (p. 

978) 

Sagarra: I us assegura / el nostre agraïment i el nostre amor. (p. 

327) 
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Secció 10: canvi total de significat 
1) 

Shakespeare: My dull brain was wrought / with things forgotten. 

(I.iii.150-151) 

Hugo: Mon sombre cerveau était travaillé par des choses oubliées. 

(p. 18) 

Maeterlinck: Des choses oubliées travaillaient mon cerveau rebelle. 

(p. 961) 

Sagarra: Perdoneu-me, que coses oblidades / van treballant el meu 

cervell rebel (1942: 22) 

Perdoneu-me, que records ja fonedissos / treballaren el meu 

cervell rebel. (1959b: 294) 

 

2) 

Shakespeare: Wherever, in your sightless substances, / you wait on 

nature’s mischief. (I.v.48-49) 

Hugo: Quel que soit le lieu où, invisibles substances, vous aidez à 

la violation de la nature. (p. 22) 

Maeterlinck: Quel soit le lieu d’où vos invisibles substances 

président au crime de la nature (p. 963) 

Sagarra: D’onsevulla que el vostre ésser no vist / presideix tots els 

crims de la natura! (p. 299) 
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3) 

Shakespeare: For fear / thy very stones prate of my whereabout, / 

and take the present horror from the time / which now suits 

with it. (II.i.58-61) 

Hugo: De peur que tes pierres mêmes ne jasent de mon approche, et 

ne retirent à ce moment la muette horreur que lui va si bien ! 

(p. 29) 

Maeterlinck: De peur que tes pierres même ne proclament où je 

vais, et ne dissipent la silencieuse horreur exigée par cette 

heure. (p. 968) 

Sagarra: Per por que xerrin les pedres / allí on vaig, i no llevin 

l’horror mut / del moment, exigit per aquesta hora! (p. 309) 

 

4) 

Shakespeare: One cried ‘God bless us’ […] I could not say 

‘Amen’ / when they did say ‘God bless us’. (II.ii.25-28) 

Hugo: L’un a crié : Dieu nous bénisse ! […] Je n’ai pu dire : 

Amen ! Quand ils ont dit: Dieu nous bénisse ! (p. 31) 

Maeterlinck: L’un a crié: « Dieu vous bénisse ! » […] Je n’ai pu 

dire : « Amen! » quand ils ont dit: « Dieu vous bénisse! » (p. 

969) 

Sagarra: L’un ha cridat : “Que Déu us beneeixi!” / […] No he pogut 

contestar “Amén” / quan ells han dit: “Que Déu us beneeixi!” 

(1946?: 382) 

L’un ha cridat : “Que Déu ens beneeixi!” / […] No he pogut 

contestar “Amén” / quan ells han dit: “Que Déu ens beneeixi!” 

(1959b: 311) 
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5) 

Shakespeare: For from this instant / there’s nothing serious in 

mortality (II.iii.94-95) 

Hugo: Dès cet instant, il n’y a plus rien de sérieux dans ce monde 

mortel (p. 37) 

Maeterlinck: Mais, de cet instant, il n’est plus rien de sérieux dans 

la destinée humaine (p. 973) 

Sagarra: Però, des d’ara no hi ha res que pesi / en el destí dels 

homes. (p. 317) 

 

6) 

Shakespeare: Sleep that knits up the raveled sleeve of care, / the 

death of each day’s life sore labour’s bath, / balm of hurt 

minds, great nature’s second course, / chief nourisher in life’s 

feast. (II.ii.36-39) 

Hugo: Le sommeil qui démêle l’écheveau embrouillé du souci, le 

sommeil, mort de la vie de chaque jour, bain du labeur 

douloureux, baume des âmes blessées, second service de la 

grande nature, aliment suprême du banquet de la vie ! (p. 31) 

Maeterlinck: Le sommeil qui dévide l’écheveau embrouillé de 

soucis!... Le sommeil, mort de la vie de chaque jour, bain du 

travail douloureux, baume des esprits blessés, seconde source 

de la grande nature, aliment suprême du festin de la vie… (p. 

970) 

Sagarra: El son sap desfer l’espessa troca / dels maldecaps. El son, 

mort de la vida / de cada dia, bany dels fatigats, / bàlsam de les 
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ferides de la ment, / deu secundària de la natura, / i cap dels 

aliments en el festí / de la vida. (p. 311-312) 

 

7) 

Shakespeare: Better be with the dead, / whom we, to gain our peace, 

have sent to peace, / than on the torture of the mind to lie / in 

restless ecstasy. (III.ii.21-24) 

Hugo: Mieux vaudrait être avec le mort que nous avons envoyé 

reposer pour gagner notre repos, que d’être soumis par la 

torture de l’esprit à une infatigable angoisse. (p. 48) 

Maeterlinck: Soyons avec le mort que, pour gagner la paix, nous 

avons envoyé dans la pax, plutôt que de vivre ainsi sur le banc 

de torture de l’esprit dans une angoisse sans repos. (p. 980) 

Sagarra: Val més restar amb el mort, / el qual nosaltres, per guanyar 

la pau, / que hem enviat a dormir en pau, que viure / sobre el 

banc de tortura de nostra ànima / en un esverament sense repòs. 

(p. 330) 

 

8) 

Shakespeare: O these flaws and starts, / impostors to true fear, 

would well become / a woman’s story at a winter fire, / 

authorized by her grandam (III.iv.63-66) 

Hugo: Oh ! ces effarements et ces tressaillements, singeries de la 

terreur, conviendraient bien à un conte de bonne femme débité 

au coin d’un feu d’hiver sous l’autorité d’une grand mère. (p. 

54) 
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Maeterlinck: Oh! Ces effarements et ces tressaillements qui 

parodient la vraie terreur conviendraient bien à un conte de 

bonne femme débité avec l’approbation de ma mère-grand au 

coin d’un feu d’hiver! (p. 983) 

Sagarra: Aquests esveraments i tremolins, / que són els impostors 

de la por autèntica, / s’adirien a un conte de criada, / vora del 

foc d’hivern, i autoritzat / per la meva àvia. (p. 336) 

 

9) 

Shakespeare: You make me strange / even to the disposition that I 

owe (III.iv.113-114) 

Hugo: Vous me faites méconnaitre mon propre caractère (p. 56) 

Maeterlinck: Vous me faites douter de mon propre courage (p. 

984) 

Sagarra: Ara dubto / del meu valor (p. 338) 

 

10) 

Shakespeare: My dearest coz, / I pray you school yourself. 

(IV.ii.14-15) 

Hugo: Ma chère petite cousine, je vous prie, régentez-vous vous-

même. (p. 67) 

Maeterlinck: Ma chère cousine, je vous prie, faites-vous à vous-

même la leçon. (p. 992) 

Sagarra: Estimada cosina, jo us ho prego: / feu-vos a vós mateixa la 

lliçó. (p. 353) 
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11) 

Shakespeare: Life’s but a walking shadow, a poor player / that struts 

and frets his hour upon stage, / and then is heard no more. 

(V.v.24-26) 

Hugo: La vie n’est qu’un fantôme errant, un pauvre comédien qui se 

pavane et s’agite durant son heure sur la scène et qu’ensuite on 

n’entend plus (p. 89) 

Maeterlinck: La vie n’est qu’une ombre qui passe, un pauvre 

histrion qui se pavane et s’échauffe une heure sur la scène et 

puis qu’on n’entend plus… (p. 1005) 

Sagarra: La vida és sols una ombra passatgera, / un trist comediant 

que gasta fums / i s’escalfa damunt de l’escenari / una hora, i 

no se’l sent piular mai més. (p. 376) 

 

Secció 11: canvi de metàfora 
1) 

Shakespeare: Sleep shall neither night nor day / hang upon his 

penthouse lid (I.iii.19-20) 

Hugo: Le sommeil, ni jour ni nuit, ne se pendra à l’auvent de sa 

paupière. (p. 13) 

Maeterlinck: Et le sommeil jour et nuit / de ses yeux se tiendra 

loin. (p. 957) 

Sagarra: El somni de dia i nit / tindrà lluny de la parpella. (p. 289) 

 

2) 

Shakespeare: My plenteous joys, / wanton in fullness, seek to hide 

themselves / in drops of sorrow. (I.iv.34-36) 
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Hugo: Ma joie exubérante, débordant dans sa plénitude, cherche à 

se déguiser en larmes de tristesse. (p. 20) 

Maeterlinck: Mes joies surabondantes, ivres de plénitude cherchent 

à se cacher parmi des larmes de tristesse… (p. 962) 

Sagarra: Aquest goig meu / sobreeixint en la plena 

ubriaguesa, / vol amagar-se dintre de les llàgrimes... 

(1942: 25) 

Aquest goig meu / sobreeixint en la plena ubriaguesa / vol 

amagar-se dins un vel de llàgrimes... (1959b: 296) 

 

3) 

Shakespeare: When Duncan is asleep, / whereto the rather shall his 

day’s hard journey / soundly invite him (I.vii.62-64) 

Hugo: Lorsque Duncan sera endormi, (et le rude voyage 

d’aujourd’hui va l’inviter bien vite à un somme profond) (p. 

26) 

Maeterlinck: Lorsque Duncan sera bien adormi ─ et le rude voyage 

d’aujourd’hui le plongera bientôt dans un sommeil profond (p. 

966) 

Sagarra: Quan Duncan estarà adormit del tot, / ─i el trafegós viatge, 

ben de pressa / l’enfonsarà dintre d’un son profund (p. 304-

305) 

 

4) 

Shakespeare: Or art thou but / a dagger of the mind, a false 

creation / proceeding from the heat-oppressèd brain? (II.i.38-

40) 
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Hugo: Ou n’es-tu qu’un poignard imaginaire, fausse création 

émanée d’un cerveau en feu? (p. 29) 

Maeterlinck: Ou n’es-tu qu’un poignard de la pensée, fallacieuse 

création d’une tête accablée de fièvre? (p. 968) 

Sagarra: ¿O ets un punyal / només del pensament, creació falsa / de 

les angúnies d’un cervell febrós? (p. 309) 

 

5) 

Shakespeare: My way of life / is fall’n into the sere, the yellow leaf 

(V.iii.22-23) 

Hugo: Le printemps de ma vie est en proie à la sécheresse, aux 

feuilles jaunes (p. 86) 

Maeterlinck: Le chemin de ma vie incline vers l’automne, et ses 

feuilles jaunies (p. 1003) 

Sagarra: El meu camí de vida / s’inclina a la tardor, i les fulles 

grogues (p. 372) 

 

Secció 12: explicitació 
1) 

Shakespeare: How is’t with me, when every noise appals me? 

(II.ii.57) 

Hugo: Dans quel état suis-je donc, que le moindre bruit 

m'épouvante ? (p. 32) 

Maeterlinck: Mais en quel état suis-je donc que le moindre bruit 

m’épouvante? (p. 970) 

Sagarra: Però ¿què és el que em passa, / que el més petit soroll ja 

m’esparvera? (p. 312) 
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2) 

Shakespeare: Our knocking has awaked him (II.iii.41) 

Hugo: Nous coups de marteau l’ont éveillé. Le voici. (p. 35) 

Maeterlinck: Ah! Nous coups de marteau l’ont éveillé! Le voici qui 

vient… (p. 972) 

Sagarra: Ah, els nostres cops l’han despertat! Aquí el tenim. (p. 

315) 

 

3) 

Shakespeare: The flighty purpose never is o’ertook / unless the 

deed go with it. (IV.i.160-161) 

Hugo: L’intention fugace n’est jamais atteinte, à moins que l’action 

ne marche avec elle. (p. 66-67) 

Maeterlinck: L’intention qui fuit n’est jamais rattrapée à moins que 

l’acte ne parte à la même seconde. (p. 991) 

Sagarra: La intenció que fuig ja no s’atrapa, / si en el mateix instant 

l’acte no es llença. (1942: 116) 

La intenció que fuig ja no s’atrapa, / i en fet pogué tornar-se al 

primer instant. (1959b: 351) 

 

4) 

Shakespeare: You know not / whether it was his wisdom, or his 

fear. (IV.ii.4-5) 

Hugo: Vous ne savez pas s’il a eu de sa part sagesse ou peur. (p. 

67) 

Maeterlinck: Vous ignorez si ce fut sagesse ou frayeur. (p. 992) 

Sagarra: Ignoreu si és la por o és la prudència. (p. 352) 
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5) 

Shakespeare: Though all things foul would wear the brows of 

grace, / yet grace must still look so. (IV.iii.23-24) 

Hugo: Quand tout ce qu’il y a d’infâme aurait le front de la vertu, la 

vertu n’en devrait pas moins avoir l’air vertueux. (p. 72) 

Maeterlinck: Si l’infamie avait même visage que la vertu, la vertu 

n’en serait pas moins pareille à elle-même… (p. 994) 

Sagarra: I si els pecats tinguessin igual cara / que la virtut, per’xò 

no deixaria / la virtud de semblar-se a ella mateixa. (1946?: 

431) 

 I si els pecats tinguessin igual cara / que la virtut, per’xò no 

deixaria / la virtut d’assemblar-se a ella mateixa. (1959b: 

357) 

 

6) 

Shakespeare: Dispute it like a man. (IV.iii.220) 

Hugo: Raisonnez la chose comme un homme. (p. 79) 

Maeterlinck: Luttez donc comme un home… (p. 999) 

Sagarra: Lluiteu, doncs, com un home! (p. 365)  

 

7) 

Shakespeare: Let’s make us med’icines of our great revenge, / to 

cure this deadly grief. (IV.iii.214-215) 

Hugo: Faisons de notre grande vengeance un remède qui guérisse 

cette mortelle douleur. (p. 79) 

Maeterlinck: Et qu’une grande vengeance soit le remède qui 

guérisse cette doleur mortelle… (p. 999) 
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Sagarra: I que una gran venjança / porti la cura a aquest dolor 

mortal. (p. 365) 

 

8) 

Shakespeare: Let grief / convert to anger; blunt not the heart, 

enrage it. (IV.iii.228-229) 

Hugo: Que la douleur se change en colère ; n’émoussez pas votre 

cœur, enragez-le ! (p. 79) 

Maeterlinck: Que la douleur se transforme en colère, n’émoussez 

pas le cœur, emplissez-le de rage! (p. 999) 

Sagarra: I que la pena es torni còlera; / no ensopiu vostre cor; 

fiqueu-hi ràbia! (p. 366) 

 

Secció 13: implicitació 
1) 

Shakespeare: When the hurly-burly’s done, when the battle’s lost, 

and won. (I.i.3-4) 

Hugo: Quand le hourvari aura cessé, quand la bataille sera perdue 

et gagnée. (p. 9) 

Maeterlinck: A la fin du hourvari, quand la guerre sera finie. (p. 

955)  

Sagarra: Al capdavall del brogit, quan la guerra haurà finit. (p. 

285) 

 

2) 

Shakespeare: With furbished arms and new supplies of men / began 

a fresh assault. (I.ii.32-33) 
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Hugo: Avec des armes fraîchement fourbies et de nouveaux 

renforts, a commencé un autre assaut. (p. 10) 

Maeterlinck: Avec des armes bien fourbies et des renforts de 

troupes fraîches, renouvelait l’assaut. (p. 956) 

Sagarra: Amb armes netes / i tropes fresques renovà l’assalt. (p. 

287) 

 

3) 

Shakespeare: Our separated fortune / shall keep us both the safer 

(II.iii.140-141) 

Hugo: En séparant nos fortunes, nous serons plus en sûreté. (p. 39) 

Maeterlinck: Nos fortunes séparées nous protégeront mieux. (p. 

974) 

Astrana: Separadas nuestras suertes, nos protegerán mejor. (p. 

1355) 

Sagarra: Així si reparem [sic] nostres fortunes / millor ens 

protegiran. (p. 319-320) 

 

4) 

Shakespeare: Though palaces and pyramids do slope / their heads 

to their foundations (IV.i.71-72) 

Hugo: Dussent les palais et les pyramides renverser leurs têtes sur 

leurs fondements (p. 62) 

Maeterlinck: Dussent culbuter palais et pyramides (p. 989) 

Sagarra: I tremolin / capgirant-se els palaus i les piràmides (p. 347) 
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Secció 14: ordre sintàctic 
1) 

Shakespeare: This diamond he greets your wife withal / by the 

name of most kind hostess (II.i.16-17) 

Hugo: Il présente ce diamante à votre femme, comme à la plus 

aimable hôtesse ; et il s’est retire dans un contentement 

inexprimable. (p. 28) 

Maeterlinck: Il salue votre femme en lui offrant ce diamante 

comme à la plus aimable des hôtesses (p. 967-68) 

Sagarra: Saluda vostra dona i li ofereix / aquest diamant, com a la 

més amable / de les hostesses. (p. 308) 

 

2) 

Shakespeare: A little water clears us of this deed. / How easy is it 

then! (II.ii.66-67) 

Hugo: Un peu d’eau va nous laver de cette action. Comme c’est 

donc aisé ! (p. 32) 

Maeterlinck: Un peu d’eau nous lavera de ceci, et dès lors, que tout 

est facile ! (p. 970) 

Sagarra: Una mica d’aigua / ens rentarà d’això; i, des d’aleshores, / 

que fàcil serà tot! (p. 313) 

 

3) 

Shakespeare: Who could refrain, / that had a heart to love, and in 

that heart, / courage, to make’s love known? (II.iii.118-120) 
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Hugo: Qui est donc l’être qui, ayant un cœur pour aimer et du 

courage au cœur, eût pu s’empêcher de prouver alors son 

amour ? (p. 38) 

Maeterlinck: Qui donc, ayant un cœur fait pour aimer et dans ce 

cœur le courage de crier son amour, eût pu se contenir? (p. 

974) 

Sagarra: Qui, doncs, tenint un cor / per estimar, i en aquest cor la 

força / per cridar el seu amor, es contindria? (p. 318) 

 

4) 

Shakespeare: Let your remembrance apply to Banquo, / present 

him eminence, both with eye and tongue (III.ii.33-34) 

Hugo: Que vos attentions se concentrent sur Banquo ; conférez-lui 

la prééminence par vos regards et par vos paroles. (p. 48) 

Maeterlinck: Que vous attentions s’attachent à Banquo! Montrez-

lui par vos paroles et vos regards qu’il est au premier rang 

(p. 980) 

Sagarra: I feu-li força compliments a Banquo! / Mostreu-li amb les 

mirades i amb els mots / que ell és del primer rengle. (p. 

330) 

 

5) 

Shakespeare: Who cannot want the thought, how monstrous / it was 

for Malcolm and for Donalbain / to kill their gracious father? 

(III.vi.8-10) 
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Hugo: Comment se refuser à voir tout ce qu’il y a eu de monstrueux 

de la part de Malcolm et de Donalbain à tuer leur auguste 

père ? (p. 59) 

Maeterlinck: Qui peut s’empêcher de penser que Malcom et 

Donalbain, en tuant leur excellent père, commirent un forfait 

monstrueux? (p. 986) 

Sagarra: ¿I qui ens priva de pensar-nos / que Donalbain i Malcolm, 

en matar / llur pare bondadós, no van fer un crim / de 

monstres? (p. 341) 

 

6) 

Shakespeare: Here I abjure / the taints and blames I laid upon 

myself / for strangers to my nature. (IV.iii.123-125) 

Hugo: J’abjure ici les noirceurs et les vices que je me suis imputés, 

comme étrangers à ma nature. (p. 75) 

Maeterlinck: J’abjure ici, comme étrangers à ma nature, les 

flétrissures et les blâmes dont je me suis chargé. (p. 996) 

Sagarra: Abjuro, aquí, com coses forasteres / a la meva natura, 

aquelles tares / i aquells blasmes dels quals m’he carregat. (p. 

361) 

 

7) 

Shakespeare: And good men’s lives / expire before the flowers in 

their caps, / dying or ere they sicken. (IV.iii.171-173) 

Hugo: La vie des hommes de bien y dure moins longtemps que la 

fleur de leur chapeau, elle est finie, avant d’être flétrie. (p. 77) 
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Maeterlinck: Et les braves gens y meurent avant que se flétrissent 

les fleurs de leur chapeau. (p. 998)  

Sagarra: I els homes dignes / expiren molt abans que no es 

panseixin / les flors del seu barret. (p. 363)  

 

8) 

Shakespeare: An older and a better soldier none / that 

Christendom gives out. (IV.iii.191-192) 

Hugo: Pas de plus vieux ni de meilleur soldat que lui dans la 

chrétienté. (p. 78) 

Maeterlinck: Il n’est pas dans la chrétienté tout entière de plus 

vieux ni de meilleur soldat… (p. 998) 

Sagarra: És cert que en la cristiandat entera / no hi ha més vell ni 

hi ha millor soldat. (p. 364) 

 

9) 

Shakespeare: That, sir, which I will not report after her. (V.i.14) 

Hugo: Des choses, monsieur, que je ne veux pas répéter après elle. 

(p. 80) 

Maeterlinck: Ce que je ne veux pas répéter après elle, monsieur… 

(p. 1000) 

Sagarra: El que no vull repetir després d’ella, senyor. (p. 367) 

 

10) 

Shakespeare: As easy mayst thou the intrenchant air / with thy keen 

sword impress, as make me bleed (V.vii.39-40) 
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Hugo: Tu pourrais aussi aisément balafrer de ton épée l’air 

impalpable que me faire saigner. (p. 93) 

Maeterlinck: Plutôt que de me faire saigner, tu marquerais de ton 

épée l’air qu’on ne peut blesser! (p. 1008) 

Sagarra: En lloc de fer-me / cap esvoranc, vas donant cops a 

l’aire / i a l’aire no l’afecten les ferides. (p. 380) 

 

Secció 15: puntuació 
1) 

Shakespeare: Thou’rt mad to say it. (I.v.30) 

Hugo: Tu es fou de dire cela. (p. 21) 

Maeterlinck: Tu es fou! (p. 963) 

Sagarra: Ets boig! (p. 298) 

 
2) 

Shakespeare: And wakes it now to look so green, and pale, / at what 

it did so freely? (I.vii.37-38) 

Hugo: Que se réveiller pour verdir et pâlir ainsi devant ce qu’elle 

contemplait si volontiers ? (p. 25) 

Maeterlinck: Maintenant pour regarder, pâle et verte, ce qu’elle 

envisageait si hardiment? (p. 966) 

Sagarra: I ara es desperta i guaita, verda i pàl·lida, / el que mirava 

amb tanta valentia? (p. 303) 

 
3) 

Shakespeare: I am settled, and bend up / each corporal agent to this 

terrible feat. (I.vii.80-81) 
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Hugo: Me voilà résolu : je vais tendre tous les ressorts de mon être 

vers cet acte terrible (p. 27) 

Maeterlinck: Je suis résolu! Je tends tous les ressorts de mon être 

vers cet acte terrible. (p. 967) 

Sagarra: Estic resolt! I tots els meus recursos / corporals van de cara 

al fet terrible. (p. 305) 

 
4) 

Shakespeare: Let your remembrance apply to Banquo, / present him 

eminence, both with eye and tongue (III.ii.33-34) 

Hugo: Que vos attentions se concentrent sur Banquo ; conférez-lui 

la prééminence par vos regards et par vos paroles. (p. 48) 

Maeterlinck: Que vous attentions s’attachent à Banquo! Montrez-lui 

par vos paroles et vos regards qu’il est au premier rang (p. 980) 

Sagarra: I feu-li força compliments a Banquo! / Mostreu-li amb les 

mirades i amb els mots / que ell és del primer rengle. (p. 330) 

 
5) 

Shakespeare: You lack the season of all natures, sleep. (III.iv.142) 

Hugo: Vous avez besoin du cordial de toute créature, le sommeil. 

(p. 57) 

Maeterlinck: Vous avez besoin de ce qu’il nous faut à tous : le 

sommeil. (p. 985) 

Sagarra: El que us manca / és el mateix que ens manca a tots: 

dormir. (p. 339) 
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6) 

Shakespeare: Wear thou thy wrongs / the title is affeered. (IV.iii.33-

34) 

Hugo: Jouis de ton usurpation ; ton titre est consacré ! (p. 72) 

Maeterlinck: Porte tes maux, patrie! Car le bon droit a peur! (p. 

995) 

Sagarra: Porta els mals a l’esquena, pàtria meva! / Perquè el dret és 

poruc! (p. 357) 

 
7) 

Shakespeare: Yet who would have thought the old man to have had 

so much blood in him. (V.i.36-38) 

Hugo: Pourtant qui aurait cru que le vieux homme eût en lui tant de 

sang ? (p. 81)  

Maeterlinck: Mais qui donc aurait cru que le vieillard eût encore 

tant sang dans le corps! (p. 1000) 

Sagarra: Però, qui s’hauria cregut que el vell tingués tanta sang dins 

al cos! (p. 368) 

 
8) 

Shakespeare: Let us be beaten if we cannot fight. (V.vi.8) 

Hugo: Je veux être battu, si nous ne savons pas leur tenir tête. (p. 

91) 

Maeterlinck: Que je sois battu si nous ne savons pas nous battre! (p. 

1006) 

Sagarra: I que jo sigui batut / si és que no ens sabem batre! (p. 378) 
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9) 

Shakespeare: My wife and children’s ghosts will haunt me still─ 

(V.ii.17) 

Hugo: Les ombres de ma femme et de mes enfants me hanteront 

toujours. (p. 92) 

Maeterlinck: Les ombres de ma femme et de mes enfants me 

hanteront toujours! (p. 1007) 

Sagarra: Les ombres de la dona i dels meus fills / sempre em 

perseguiran! (p. 379) 

 

Secció 16: tria lèxica 
1) 

Shakespeare: Like Valour’s minion carved out his passage / till he 

faced the slave (I.ii.19-20) 

Hugo: En vrai mignon de la valeur, s’est taillé un passage jusqu’à 

ce misérable (p. 10) 

Maeterlinck: Pareil au favori de la valeur, se tailla un passage 

jusqu’en présence de l’esclave. (p. 956) 

Sagarra: Igual que el favorit de la bravesa, / s’obrí pas, fins a ser 

davant l’esclau (1946?: 357) 

 Igual que el favorit de la bravesa, / s’obrí pas fins davant el 

miserable (1959b: 286) 

 

2) 

Shakespeare: From that spring, whence comfort seemed to come / 

discomfort swells. (I.ii.27-28) 
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Hugo: De ce qui semblait être une source de joie jaillissent les 

alarmes. (p. 10)  

Maeterlinck: De cette source d’où semblait venir le secours, 

débordent les alarmes. (p. 956) 

Sagarra: De la font d’on semblava venir ajuda, / va desbordar 

l’alarma. (p. 286) 

 

3) 

Shakespeare: But I am faint, / my gashes cry for help. (I.ii.41-42) 

Hugo: Mais je suis épuisé : mes plaies crient au secours ! (p. 11) 

Maeterlinck: Mais je me sens défaillir, mes plaies crient au secours. 

(p. 956) 

Sagarra: Mes jo defalleixo / i em demanen auxili les ferides. (p. 

287)  

 

4) 

Shakespeare: Speak then to me, who neither beg nor fear / your 

favours, nor your hate. (I.iii. 60-61) 

Hugo: Parlez-moi donc, à moi qui ne mendie et ne redoute ni vos 

faveurs ni votre haine. (p. 14) 

Maeterlinck: Parlez-moi donc à moi qui n’implore ni ne redoute 

votre faveur ni votre haine... (p. 959) 

Sagarra: Enraoneu-me que no imploro / vostres favor i no em fa pô 

el vostre odi. (1942: 13) 

Enraoneu-me, que no imploro / vostres favors ni temo vostres 

odis. (1959b: 290) 
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5) 

Shakespeare: Only to herald thee into his sight (I.iii.102) 

Hugo: Seulement de t’introduire en sa présence (p. 16) 

Maeterlinck: Pour te conduire en sa présence (p. 960) 

Sagarra: I per conduir-te / davant d’ell (p. 292) 

 

6) 

Shakespeare: He was a gentleman on whom I built / an absolute 

trust (I.iv.13-14) 

Hugo: C’était un gentilhomme sur qui j’avais fondé une confiance 

absolue (p. 19) 

Maeterlinck: C’était un gentilhomme sur qui je fondais une foi 

absolue (p. 961) 

Sagarra: Sobre aquest cavaller jo construïa / una absoluta fe. (p. 

295)  

 

7) 

Shakespeare: I have begun to plant thee, and will labour / to make 

thee full of growing (I.iv.29-30) 

Hugo: Je viens de te planter, et je travaillerai à te faire parvenir à la 

plus haute croissance. (p. 19) 

Maeterlinck: J’ai commencer de te planter et je travaillerai à 

t’amener à ta pleine croissance. (p. 962) 

Sagarra: Jo he començat / a plantar-te i encar treballaré / fins que 

m’arribis a creixença plena. (p. 296) 
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8) 

Shakespeare: Whiles I stood rapt in the wonder of it, came missives 

from the King, who all-hailed me Thane of Cawdor (I.v.5-7) 

Hugo: J’étais encore ravi par la surprise quand sont arrives des 

messagers du roi qui m’ont proclamé thane de Cawdor (p. 21) 

Maeterlinck: Tandis que je demeurais frappé de stupeur, survinrent 

des messagers du roi qui me proclamèrent thane de Cawdor (p. 

963) 

Sagarra: Mentre restava palplantat d’estupor, vingueren uns enviats 

del rei i em proclamaren senyor de Cawdor (p. 297) 

 

9) 

Sagarra: Where they must breed and haunt, I have observed / the 

air is delicate. (I.vi.9-10) 

Hugo: J’ai observé qu’où cet oiseau habite et multiplie, l’air est 

très-pur. (p. 23) 

Maeterlinck: J’ai remarqué qu’où il habite et multiplie de 

préférence, l’air est délicieux. (p. 964) 

Sagarra: Als llocs on més vol viure i vol criar / hi he 

remarcat un aire delitós. (1942: 34) 

En tots els llocs on cria / he remarcat una delícia d’aires. 

(1959b: 301) 

 

10) 

Sagarra: Where they must breed and haunt, I have observed / the air 

is delicate. (I.vi.9-10) 
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Hugo: J’ai observé qu’où cet oiseau habite et multiplie, l’air est 

très-pur. (p. 23) 

Maeterlinck: J’ai remarqué qu’où il habite et multiplie de 

préférence, l’air est délicieux. (p. 964) 

Sagarra: Als llocs on més vol viure i vol criar / hi he remarcat un 

aire delitós. (1942: 34) 

En tots els llocs on cria / he remarcat una delícia d’aires. 

(1959b: 301) 

 

11) 

Shakespeare: Then, as his host, / who should against his murderer 

shut the door, / not bear the knife myself. (I.vii.14-16) 

Hugo: Ensuite, je suis son hôte : à ce titre, je devrais fermer la 

porte au meurtrier, et non porter moi-même le couteau. (p. 25) 

Maeterlinck: Ensuite, je suis son hôte et je devrais barrer la porte 

au meurtrier et non point porter moi-même le couteau… (p. 

965) 

Sagarra: Després sóc el seu hoste i em caldria / barrar el pas a qui 

vulgui assassinar-lo, / i no dur jo mateix el ganivet. (p. 302) 

 

12) 

Shakespeare: He has almost supped: why have you left the 

chamber? (I.vii.29) 

Hugo: Il a presque soupé : pourquoi avez-vous quitté la salle ? (p. 

25) 

Maeterlinck: Le festin est presque terminé… Pourquoi avez-vous 

quitté la salle? (p. 966) 
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Sagarra: S’està acabant / el festí. ¿Per què haveu deixat la sala? (p. 

303) 

 

13) 

Shakespeare: I have given suck, and know / how tender ’tis to love 

the babe that milks me (I.vii.54-55) 

Hugo: J’ai allaité, et je sais combine j’aime tendrement le petit que 

me tette (p. 26) 

Maeterlinck: J’ai nourri et je sais comme il est doux d’aimer le petit 

qui me tète (p. 966) 

Sagarra: Jo he criat i jo sé la cosa dolça / que és estimar aquell 

petitet que mama. (p. 304) 

 

14) 

Shakespeare: And mock the time with the fairest show (I.vii.82) 

Hugo: Et jouons notre monde par la plus sereine apparence. (p. 27) 

Maeterlinck: Et que de beaux dehors se jouent des yeux du 

monde… (p. 967) 

Sagarra: I un bell aspecte, que se’n burli / dels ulls del món (p. 305) 

 

15) 

Shakespeare: Thou marshall’st me the way that I was going, / and 

such an instrument I was to use. (II.i.43-44) 

Hugo: Tu m’indiques le chemin que j’allais prendre, et tu es bien 

l’instrument que j’allais employer. (p. 29) 

Maeterlinck: Tu me montres la route que j’allais prendre et 

l’instrument dont j’allais me servir... (p. 968) 
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Sagarra: Tu m’ensenyes la ruta que he de fer / i l’instrument del 

qual jo he de servir-me. (p. 309) 

 

16) 

Shakespeare: Thou marshall’st me the way that I was going, / and 

such an instrument I was to use. (II.i.43-44) 

Hugo: Tu m’indiques le chemin que j’allais prendre, et tu es bien 

l’instrument que j’allais employer. (p. 29) 

Maeterlinck: Tu me montres la route que j’allais prendre et 

l’instrument dont j’allais me servir... (p. 968) 

Sagarra: Tu m’ensenyes la ruta que he de fer / i l’instrument del 

qual jo he de servir-me. (p. 309) 

 

17) 

Shakespeare: I have drugged their possets, / that death and nature 

do contend about them / whether they live or die. (II.ii.6-8) 

Hugo: J’ai drogué leur potion du soir, si bien que la mort et la 

nature disputent entre elles s’ils vivent ou s’ils meurent. (p. 30) 

Maeterlinck: J’ai drogué leur potion du soir, si bien que la mort et la 

vie luttent à qui les aura… (p. 969) 

Sagarra: Els he donat tan forta medecina, / que vida i mort podrien 

barallar-se / per si són vius o morts. (p. 310) 

 

18) 

Shakespeare: I laid their daggers ready, / he could not miss’em. 

(II.ii.12-13) 
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Hugo: J’avais disposé leurs poignards : il a dû forcément les 

trouver... (p. 30) 

Maeterlinck: J’avais préparé leurs poignards, il ne pouvait pas ne 

pas les voir... (p. 969) 

Sagarra: Jo li he deixat els dos punyals a punt / i és impossible que 

no els hagi vist. (p. 310) 

 

19) 

Shakespeare: Sleep that knits up the raveled sleeve of care, / the 

death of each day’s life sore labour’s bath, / balm of hurt 

minds, great nature’s second course, / chief nourisher in life’s 

feast. (II.ii.36-39) 

Hugo: Le sommeil qui démêle l’écheveau embrouillé du souci, le 

sommeil, mort de la vie de chaque jour, bain du labeur 

douloureux, baume des âmes blessées, second service de la 

grande nature, aliment suprême du banquet de la vie ! (p. 31) 

Maeterlinck: Le sommeil qui dévide l’écheveau embrouillé de 

soucis!... Le sommeil, mort de la vie de chaque jour, bain du 

travail douloureux, baume des esprits blessés, seconde source 

de la grande nature, aliment suprême du festin de la vie… (p. 

970) 

Sagarra: El son sap desfer l’espessa troca / dels maldecaps. El son, 

mort de la vida / de cada dia, bany dels fatigats, / bàlsam de les 

ferides de la ment, / deu secundària de la natura, / i cap dels 

aliments en el festí / de la vida. (p. 311-312) 
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20) 

Shakespeare: I’ll gild the faces of the grooms withal, / for it must 

seem their guilt. (II.ii.55-56) 

Hugo: Je dorerai de son sang la figure de ses gens, car il faut qu'ils 

semblent coupables. (p. 32) 

Maeterlinck: Je rougirai de son sang la figure de ses gens, car il 

faut que ce soit leur crime… (p. 970) 

Sagarra: Enrogiré amb la seva sang el rostre / del seus criats, que 

ells han de ser els culpables. (p. 312) 

 

21) 

Shakespeare: Lechery, sir, it provoques, and unprovokes: it 

provoques the desire, but it takes away the performance. 

(II.iii.25-27) 

Hugo: Quant à la paillardise, monsieur, i la provoque et la 

réprime ; il provoque le désir et empêche l’exécution. (p. 34) 

Maeterlinck: Quant à la paillardise, monseigneur, il la provoque et 

la révoque: il provoque le désir mais empêche l’exécution (p. 

971) 

Sagarra: Quant a la luxúria, senyor, es pot dir que la provoca i la 

revoca. Provoca el desig, però priva l’acompliment. (p. 314) 

 

22) 

Shakespeare: Equivocates him in a sleep, and giving him the lie, 

leaves him. (II.iii.33-34) 

Hugo: Il la mène à un sommeil équivoqué et l’abandonne, en lui 

donnant le démenti. (p. 34) 
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Maeterlinck: I la mène à un sommeil suspect et lui donnant le 

démenti la laisse en plan… (p. 972) 

Sagarra: La condueix a una son suspecta, i, donant-li un 

desmentiment, la deixa plantada. (p. 314) 

 

23) 

Shakespeare: Equivocates him in a sleep, and giving him the lie, 

leaves him. (II.iii.33-34) 

Hugo: Il la mène à un sommeil équivoqué et l’abandonne, en lui 

donnant le démenti. (p. 34) 

Maeterlinck: I la mène à un sommeil suspect et lui donnant le 

démenti la laisse en plan… (p. 972) 

Sagarra: La condueix a una son suspecta, i, donant-li un 

desmentiment, la deixa plantada. (p. 314) 

 

24) 

Shakespeare: Equivocates him in a sleep, and giving him the lie, 

leaves him. (II.iii.33-34) 

Hugo: Il la mène à un sommeil équivoqué et l’abandonne, en lui 

donnant le démenti. (p. 34) 

Maeterlinck: I la mène à un sommeil suspect et lui donnant le 

démenti la laisse en plan… (p. 972) 

Sagarra: La condueix a una son suspecta, i, donant-li un 

desmentiment, la deixa plantada. (p. 314) 

 

25) 

Shakespeare: He did command me to call timely on him (II.iii.44) 
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Hugo: Il m’a ordonné de venir le voir de bon matin (p. 35) 

Maeterlinck: Il m’a ordonné de venir le voir avant le jour (p. 972) 

Sagarra: M’ha manat que vingués abans del dia / a trobar-lo. (p. 

315) 

 

26) 

Shakespeare: Banquo and Donalbain─Malcolm awake, / shake off 

this downy sleep, death’s counterfeit (II.iii.77-78) 

Hugo: Banquo ! Donalbain ! Malcolm ! éveillez-vos! Secouez sur le 

duvet se sommeil, contrefaçon de la mort (p. 36) 

Maeterlinck: Banquo et Donalbain! Malcolm! Réveillez-vous! 

Secouez ce sommeil de duvet, parodie de la mort (p. 973) 

Sagarra: Oh, Banquo i Donalbain! / Oh, Malcolm! Desperteu-vos! 

Espolseu / aquest son tan suau que parodia / la mort (p. 316) 

 

27) 

Shakespeare: As from your graves rise up, and walk like sprites, / to 

countenance this horror. (II.iii.81-82) 

Hugo: Levez-vous comme de vos tombeaux et avancez comme des 

spectres pour être à l’avenant de cette horreur ! (p. 36) 

Maeterlinck: Sortez donc de vos tombes et marchez comme des 

spectres pour tenir tête à cette horreur! (p. 973) 

Sagarra: Sortiu com de les tombes i marxeu / com espectres que 

puguin plantar cara / a aquest horror! (p. 316-317) 
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28) 

Shakespeare: Here lay Duncan, / his silver skin laced with his 

golden blood (II.iii.113-114) 

Hugo: Ici gisait Duncan ; sa peau argentine était lamée de son sang 

vermeil. (p. 38) 

Maeterlinck: Ici gisait Duncan, sa peau d’argent brodée de son sang 

d’or (p. 974) 

Sagarra: Jeia Duncan aquí, amb la pell de plata / brodada de sang 

d’or (p. 318) 

 

29) 

Shakespeare: Who could refrain, / that had a heart to love, and in 

that heart, / courage, to make’s love known? (II.iii.118-120) 

Hugo: Qui est donc l’être qui, ayant un cœur pour aimer et du 

courage au cœur, eût pu s’empêcher de prouver alors son 

amour ? (p. 38) 

Maeterlinck: Qui donc, ayant un cœur fait pour aimer et dans ce 

cœur le courage de crier son amour, eût pu se contenir? (p. 

974) 

Sagarra: Qui, doncs, tenint un cor / per estimar, i en aquest cor la 

força / per cridar el seu amor, es contindria? (p. 318) 

 

30) 

Shakespeare: He is already named, and gone to Scone / to be 

invested. (II.iv.31-32) 

Hugo: Il est déjà proclamé et parti pour Scone où il doit être 

couronné. (p. 41) 
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Maeterlinck: Il est déjà proclamé et est allé à Scone pour 

l’investidure. (p. 976) 

Sagarra: Ja és ara proclamat, / i ha anat a Scone per la investidura. 

(p. 321) 

 

31) 

Shakespeare: But we’ll take tomorrow. (III.i.22) 

Hugo: Mais nous les prendrons demain. (p. 43) 

Maeterlinck: Mais nous les recueillerons demain. (p. 977) 

Sagarra: Mes demà / ja les recollirem. (p. 324) 

 

32) 

Shakespeare: And under him / my genius is rebuked (III.i.54-55) 

Hugo: Mon génie est dominé par le sien (p. 44) 

Maeterlinck: Sous lui, mon génie se sent intimidé (p. 977) 

Sagarra: El meu geni se sent intimidat (p. 325) 

 

33) 

Shakespeare: And all things else that might to half a soul, and to a 

notion crazed, say “Thus did Banquo.” (III.i.81-83) 

Hugo: Et mille autres choses qui feraient dire à une moitié d’âme, à 

un entendement fêlé : « Voilà ce qu’a fait Banquo. » (p. 45) 

Maeterlinck: Et mille autres choses qui feraient dire, même à une 

moitié d’âme et à une tête décrépite : « Voilà ce qu’a fait 

Banquo. » (p. 978) 
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Sagarra: I mil coses, les quals obligarien fins a dir a un cap tèrbol i 

una meitat d’ànima: «Vet aquí el que ha fet Banquo». (1946?: 

398) 

 I mil coses, davant les quals diria / fins un cap tèrbol i una 

meitat d’ànima: / «Vet aquí el que ha fet Banquo». (1959b: 

326) 

 

34) 

Shakespeare: And in such bloody distance, / that every minute of 

his being thrusts / against my near’est of life (III.i.116-118) 

Hugo: Et avec une si sanglante hostilité que chaque minute de son 

existence est un coup qui menace ma vie. (p. 46) 

Maeterlinck: Et la haine entre nous est à ce point sanglante, que 

chaque minute de son être est un coup de poignard au cœur 

même de ma vie! (p. 979) 

Sagarra: I l’odi / entre els dos ha arribat a un punt de sang, / que 

cada minut seu m’és una daga / al voraviu del cor. (p. 327) 

 

35) 

Shakespeare: With bare-faced power sweep him from my sight / 

and bid my will avouch it (III.i.119-120) 

Hugo: Je pourrais le balayer de ma vue de vive force, et mettre la 

chose sur le compte de ma volonté (p. 46) 

Maeterlinck: Ma puissance à visage découvert pourrait le balayer de 

ma vue sans autre excuse que ma seule volonté (p. 979) 
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Sagarra: La meva força / amb cara descoberta, bé podria / per a 

sempre escombrar-me’l dels meus ulls / sense altra excusa que 

la voluntat (p. 328) 

 

36) 

Shakespeare: Yet I must not, / for certain friends that are both his 

and mine (III.i.120-121) 

Hugo: Mais je ne dois pas le faire, par égard pour plusieurs de mes 

amis qui sont aussi les siens (p. 46)  

Maeterlinck: Mais je ne le ferai pas à cause d’amis à moi qui sont 

aussi le siens (p. 979) 

Sagarra: Mes no ho faré per causa dels amics / que són meus i són 

d’ell (p. 328) 

 

37) 

Shakespeare: She’ll close, and be herself, whilst our poor malice / 

remains in danger of her former tooth. (III.ii.15-16) 

Hugo: Il rejoindra ses tronçons et redeviendra lui-même, et notre 

haine misérable sera comme auparavant exposée à ses 

morsures. (p. 48) 

Maeterlinck: Il fermera ses plaies et redeviendra lui-même tandis 

que notre misérable haine reste à la merci de sa dent. (p. 980) 

Sagarra: I s’espavilarà, closes les nafres, / i la nostra malícia 

miserable / estarà a la mercè dels seus ullals. (p. 329) 
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38) 

Shakespeare: And with thy bloody and invisible hand / cancel and 

tear to pieces that great bond / which keeps me pale. (III.ii.51-

53) 

Hugo: Et, de ta main sanglante et invisible, arrache et mets en 

pièces le fil de cette grande existence qui me fait pâlir ! (p. 49) 

Maeterlinck: Et de ta main sanglante et invisible, annule et mets en 

pièces ce grand pacte qui me fait pâlir! (p. 981) 

Sagarra: I amb invisible mà / anul·la i esmicola aquest gran pacte / 

que em fa pàl·lid. (p. 331) 

 

39) 

Shakespeare: There’s but one down: the son is fled. (III.iii.24) 

Hugo: Il n’y en a qu’un de tombé ; le fils s’est échappé. (p. 51) 

Maeterlinck: Il n’y en a qu’un par terre : le fils a fui. (p. 981) 

Sagarra: Sols n’hi ha un a terra. El fill se’ns ha escapat. (p. 332) 

 

40) 

Shakespeare: From thence, the sauce to meat is ceremony, / meeting 

were bare without it. (III.iv.36-37) 

Hugo: Hors de là, la courtoisie est la meilleure sauce des mets; sans 

elle, la réunion serait fade. (p. 53) 

Maeterlinck: Hors de là, la courtoisie est l’assaisonnement le 

meilleur, et toute réunion sans elle semble déserte... (p. 983) 

Sagarra: Que no hi ha salsa com la cortesia, / i és un desert la 

reunió on manca. (p. 334) 
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41) 

Shakespeare: Who may I rather challenge for unkidness / than pity 

for michance. (III.iv.42-43) 

Hugo: Puissé-je voir à l’accuser d’une incivilité plutôt qu’a le 

plaindre d’un malheur! (p. 53) 

Maeterlinck: Puissé-je avoir à lui reprocher une incivilité plutôt 

qu’à déplorer un accident. (p. 983) 

Sagarra: Més val poder-li dir que és descortès, / que haver de 

deplorar alguna desgràcia... (p. 335) 

 

42) 

Shakespeare: O proper stuff! / This is the very painting of your 

fear (III.iv.60-61) 

Hugo: La bonne niaiserie ! c’est encore une image créée par votre 

frayeur (p. 54) 

Maeterlinck: C’est absurde! C’est encore une peinture créée par 

votre peur (p. 983) 

Sagarra: És absurd! És encara una pintura / de vostra por (p. 335) 

 

43) 

Shakespeare: O proper stuff! / This is the very painting of your fear 

(III.iv.60-61) 

Hugo: La bonne niaiserie ! c’est encore une image créée par votre 

frayeur (p. 54) 

Maeterlinck: C’est absurde! C’est encore une peinture créée par 

votre peur (p. 983) 

Sagarra: És absurd! És encara una pintura / de vostra por (p. 335) 
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44) 

Shakespeare: And which is worse, all you have done / hath been but 

for a wayward son, / spiteful and wrathful (III.v.10-12) 

Hugo: Et, qui pis est, vous avez fait tout cela pour un fils entêté, 

rancuneux, colère (p. 58) 

Maeterlinck: Et, ce qui est pis, tout ce que vous avez fait n’a été fait 

qu’en faveur d’un fils indocile, rancunier et violent (p. 986) 

Sagarra: I el que és pitjor i de més perill, / és que ho heu fet per un 

mal fill / rancuniós i violent (p. 340) 

 

45) 

Shakespeare: And which is worse, all you have done / hath been but 

for a wayward son, / spiteful and wrathful (III.v.10-12) 

Hugo: Et, qui pis est, vous avez fait tout cela pour un fils entêté, 

rancuneux, colère (p. 58) 

Maeterlinck: Et, ce qui est pis, tout ce que vous avez fait n’a été fait 

qu’en faveur d’un fils indocile, rancunier et violent (p. 986) 

Sagarra: I el que és pitjor i de més perill, / és que ho heu fet per un 

mal fill / rancuniós i violent (p. 340) 

 

46) 

Shakespeare: And even now / to crown my thoughts with acts─be 

it thought and done (IV.i.163-164)  

Hugo: Aujourd’hui même, pour couronner ma pensée par un 

acte, que la résolution prise soit exécutée (p. 67) 
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Maeterlinck: Et maintenant, pour que les actes couronnent ma 

pensé, que ce soit dit et fait (p. 992) 

Sagarra: I perquè els fets coronin el que penso, / tot, des d’ara, serà 

pensat i fet. (p. 351) 

 

47) 

Shakespeare: Things at the worst will cease, or else climb upward / 

to what they were before. (IV.ii.24-25) 

Hugo: Quand une situation est au pire, il faut qu’elle cesse ou 

qu’elle se relève (p. 68) 

Maeterlinck: Les choses arrivées au pis s’arrêtent ou remontent où 

elles étaient naguère. (p. 992) 

Sagarra: Totes les coses / en arribar en el punt pitjor s’aturen / i 

reculen al lloc on abans eren. (p. 353) 

 

48) 

Shakespeare: Let us seek out some desolate shade, and there / weep 

our sad bosoms empty. (IV.iii.1-2) 

Hugo: Allez chercher quelque ombre désolée, et là pleurons toutes 

les larmes de nos tristes cœurs. (p. 71) 

Maeterlinck: Allons chercher quelque ombrage désolé et, là, 

pleurons jusqu’à vider nos tristes cœurs. (p. 994) 

Sagarra: Procurem-nos una ombra desolada / i allí buidem el plor 

del nostre cor. (p. 356) 
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49) 

Shakespeare: Wear thou thy wrongs / the title is affeered. 

(IV.iii.33-34) 

Hugo: Jouis de ton usurpation ; ton titre est consacré ! (p. 72) 

Maeterlinck: Porte tes maux, patrie! Car le bon droit a peur! (p. 

995) 

Sagarra: Porta els mals a l’esquena, pàtria meva! / Perquè el dret és 

poruc! (p. 357) 

 

50) 

Shakespeare: Wear thou thy wrongs / the title is affeered. 

(IV.iii.33-34) 

Hugo: Jouis de ton usurpation ; ton titre est consacré ! (p. 72) 

Maeterlinck: Porte tes maux, patrie! Car le bon droit a peur! (p. 

995) 

Sagarra: Porta els mals a l’esquena, pàtria meva! / Perquè el dret és 

poruc! (p. 357) 

 

51) 

Shakespeare: Not in the legions / of horrid Hell can come a devil 

more damned / in evils, to top Macbeth. (IV.iii.55-57)  

Hugo: Non ! dans les légions même de l’horrible enfer, on ne 

trouverait pas un démon plus damné en perversité que 

Macbeth. (p. 73)  

Maeterlinck: Même parmi les légions de l’horrible enfer ne peut 

naître un démon assez damné dans le mal pour surpasser 

Macbeth. (p. 995)  
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Sagarra: Ni en els estols horribles de l’Infern / no pot néixer un 

dimoni prou damnat / que guanyi Macbeth en el mal. (p. 358)  

 

52) 

Shakespeare: With this, there grows / in my most ill-composed 

affection, such / a stanchless avarice (IV.iii.76-78) 

Hugo: Outre cela, il y a dans ma nature, composée des plus 

mauvais instincts, une avarice si insatiable (p. 73) 

Maeterlinck: En outre, dans mon caractère composé de mal, se 

développe une avarice si insatiable (p. 995) 

Sagarra: Per altra banda, dins el meu caràcter, / sols integrat per la 

dolenteria, / hi ha una avarícia tan insadollable (p. 359) 

 

53) 

Shakespeare: I have no relish of them, but abound / in the division 

of each several crime, / acting in many ways. (IV.iii.95-97) 

Hugo: Je n’ai pas même l’arrière-goût ; mais j’abonde en penchants 

diversement criminels que je satisfais par tous les moyens. (p. 

74) 

Maeterlinck: Je n’en ai pas la moindre trace, mais j’excelle à diviser 

chaque vice en variétés diverses et à le pratiquer de mille 

manières. (p. 996) 

Sagarra: Jo no en conec ni el rastre; / i sóc un mestre, en canvi, 

dividint / cada vici i traient-li noves formes, / i practicant-lo de 

cent mil maneres. (p. 360) 
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54) 

Shakespeare: I should / pour the sweet milk of concord into 

Hell, / uproar the universal peace, confound / all unity on earth. 

(IV.iii.97-100) 

Hugo: Je verserais dans l’enfer le doux lait de la concorde, je 

bouleverserais la paix universelle, je détruirais toute unité sur 

la terre. (p. 74) 

Maeterlinck: Je verserais dans l’enfer le doux lait de la concorde, je 

bouleverserais la pax universelle et confondrais toute 

harmonie sur terre. (p. 996) 

Sagarra: Vessaria a l’Infern la dolça llet / de la concòrdia, i 

desgavellaria / la pau universal, fins a confondre / l’harmonia 

del món. (p. 360) 

 

55) 

Shakespeare: Fit to govern? / No, not to live. (IV.iii.102-103) 

Hugo: Fait pour gouverner ! non, pas même pour vivre... (p. 74) 

Maeterlinck: Digne de régner! Non, pas digne de vivre! (p. 996) 

Sagarra: ¿Digne de governar? No! Ni de viure! (p. 360) 

 

56) 

Shakespeare: But at his touch, / such sanctity hath Heaven given his 

hand, / they presently amend. (IV.iii.143-145) 

Hugo: Mais il n’a qu’à les toucher, et telle est la vertu sainte dont le 

ciel a doué sa main, qu’ils se rétablissent sur-le-champ. (p. 75) 

Maeterlinck: Mais qu’il les touche ─ telle est la sainteté dont le ciel 

a doué sa main, ─ Ils se rétablissent à l’instant. (p. 997) 
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Sagarra: Però si els toca ell ─tal santedat / el Cel li ha concedit─ es 

restableixen / a l’instant. (p. 362) 

 

57) 

Shakespeare: But strangely visited people, / all swoll’n and 

ulcerous, pitiful to the eye, / the mere despair of surgery, he 

cures (IV.iii.150-152)  

Hugo: Le fait est que des gens étrangement atteints, tout enflés et 

couverts d’ulcères pitoyables à voir, vrai désespoir de la 

chirurgie, sont guéris par lui (p. 76) 

Maeterlinck: Mais des gens affligés de maux étranges, enflés et 

couverts d’ulcères, pitoyables à voir, vrai désespoir de la 

médecine, il les guérit (p. 997) 

Sagarra: El cert és que aquí ve gent afligida / de mals estranys, amb 

úlceres que s’inflen / i que fan molta pena de 

mirar, / desesperances de la medicina; / i ell els guareix (p. 362) 

 

58) 

Shakespeare: With this strange virtue, / he hath a heavenly gift of 

prophecy (IV.iii.156-157) 

Hugo: Outre cette étrange vertu, il a le céleste don de prophétie (p. 

76) 

Maeterlinck: Outre cette vertu singulière, il possède le céleste don 

de prophétie (p. 997) 

Sagarra: Ell posseeix, / amb aquesta virtut tan singular, / el do 

celestial de profecia (p. 362) 
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59) 

Shakespeare: You may to me, and ’tis most meet you should. 

(V.i.15) 

Hugo: Vous me les redire, à moi ; cela est de stricte convenance. 

(p. 80) 

Maeterlinck: Vous le pouvez à moi, il est même très utile que vous 

le fassiez. (p. 1000) 

Sagarra: M’ho podeu repetir a mi; fins fóra molt útil que ho féssiu. 

(p. 367) 

 

60) 

Shakespeare: This disease is beyond my practice (V.i.56) 

Hugo: Cette maladie échappe à mon art (p. 82) 

Maeterlinck: Cette maladie dépasse ma science (p. 1001) 

Sagarra: Aquesta malaltia ultrapassa la meva ciència. (p. 369)   

 

61) 

Shakespeare: For certain, sir, he is not: I have a file / of all the 

gentry (V.ii.8-9) 

Hugo: Je suis certain que non, monsieur. J’ai la liste de tous les 

gentilhommes (p. 84) 

Maeterlinck: Non, certainement, seigneur. J’ai une liste de toute la 

noblesse (p. 1002) 

Astrana: No, por cierto, señor. Tengo una lista de todos los nobles 

(p. 1380) 

Sagarra: És segur que no hi és. Jo tinc una llista de tota la noblesa. 

(p. 370) 
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62) 

Shakespeare: The spirits that know / all mortal consequences have 

pronounced me thus (V.iii.4-5) 

Hugo: Les esprits, qui connaissent toutes les conséquences 

mortelles, ont prononcé ainsi à mon égard (p. 85) 

Maeterlinck: Les esprits qui connaissent l’enchaînement des 

choses mortelles ont ainsi prononcé sur mon sort (p. 1002) 

Sagarra: Els esperits / que saben com les coses s’encadenen / entre 

els mortals, així han sentenciat (p. 371) 

 

63) 

Shakespeare: What soldiers, patch? (V.iii.15) 

Hugo: Quels soldats, chiffon ? (p. 85) 

Maeterlinck: Quels soldats, imbécile? (p. 1003) 

Sagarra: Imbècil, ¿quins soldats? (p. 372) 

 

64) 

Shakespeare: Therein the patient / must minister himself. (V.iii.44-

45) 

Hugo: En pareil cas, c’est au malade à se traiter lui-même (p. 87) 

Maeterlinck: Il faut ici que le malade soit son propre médecin. (p. 

1003) 

Sagarra: Aquí cal que el malalt sigui el seu metge. (p. 373) 

 

 

 



ANNEX 2: COINCIDÈNCIES AMB MAETERLINCK 
 
930 

65) 

Shakespeare: Therein the patient / must minister himself. (V.iii.44-

45) 

Hugo: En pareil cas, c’est au malade à se traiter lui-même (p. 87) 

Maeterlinck: Il faut ici que le malade soit son propre médecin. (p. 

1003) 

Sagarra: Aquí cal que el malalt sigui el seu metge. (p. 373) 

 

66) 

Shakespeare: What rhubarb, senna, or what purgative drug / would 

scour these English hence? (V.iii.54-55) 

Hugo: Quelle rhubarbe, quel séné, quelle drogue purgative pourrait 

donc faire évacuer d’ici ces Anglais ? (p. 87) 

Maeterlinck: Quelle rhubarbe, séné ou drogue purgative pourrait ici 

balayer ces Anglais? (p. 1004) 

Sagarra: ¿No saps si hi ha un ruibarbre, / o un senet o una droga 

purgativa, / que ens escombrés de dintre aquests anglesos? (p. 

373) 

 

67) 

Shakespeare: Let us be beaten if we cannot fight. (V.vi.8) 

Hugo: Je veux être battu, si nous ne savons pas leur tenir tête. (p. 

91) 

Maeterlinck: Que je sois battu si nous ne savons pas nous battre! 

(p. 1006) 

Sagarra: I que jo sigui batut / si és que no ens sabem batre! (p. 378) 
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68) 

Shakespeare: Either thou Macbeth, / or else my sword within 

unbattered edge / I sheathe again undeeded. (V.vii.19-21) 

Hugo: C’est toi, Macbeth, qu’il me faut ; sinon, je rentrerai au 

fourreau, sans en avoir essayé la lame, mon épée inactive. (p. 

92) 

Maeterlinck: Ou bien toi, Macbeth! Ou bien je rengaine mon épée 

intacte et inactive! (p. 1007) 

Sagarra: O bé tu, Macbeth! o bé jo rembeino / aquesta espasa neta i 

sense batre’s. (1946?: 456) 

O bé tu, Macbeth! o bé jo embeino / aquesta espasa neta i sense 

batre’s. (1959b: 379) 

 

69) 

Shakespeare: Why should I play the Roman fool and die / on mine 

own sword? (V.vii.31-32) 

Hugo: Pourquoi jouerais-je le fou romain et me tuerais-je de ma 

propre épée ? (p. 93)  

Maeterlinck: Pourquoi donc imiter les héros de la folie romaine et 

périr sur ma propre épée? (p. 1007) 

Sagarra: Per què tinc d’imitar aquell boig de Roma / decantant-me 

damunt la pròpia espasa? (p. 380) 

 

70) 

Shakespeare: I see thee compassed with thy kingdom’s pearl, / that 

speak my salutation in their minds (V.vii.86-87) 
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Hugo: Ceux que je vois autour de toi, perles de ta couronne, 

répètent mentalement mon salut (p. 95) 

Maeterlinck: Je te vois entouré des perles du royaume qui répètent 

mon hommage dans leur cœur. (p. 1009) 

Sagarra: Estic veient les perles / del reialme que et volten, 

repetint / l’homenatge que et faig amb tot el cor. (p. 383) 

 

Secció 17: tria semàntica en casos de polisèmia 
1) 

Shakespeare: The crow makes wing to th’ rooky wood (III.ii.54) 

Hugo: Le corbeau vole vers son boit favori (p. 49) 

Maeterlinck: Le corbeau gagne de l’aile le bois sombre (p. 981) 

Sagarra: El corb ja vola cap al bosc ombriu (p. 331) 

 

2) 

Shakespeare: Let’s briefly put on manly readiness, / and meet i’th’ 

hall together. (II.iii.135-136) 

Hugo: Revêtons vite un appareil viril, et réunissons-nous dans la 

grande salle. (p. 39) 

Maeterlinck: Allons promptement nous armer et retrouverons-nous 

dans la grande sale. (p. 974) 

Sagarra: Doncs, anem de pressa / a armar-nos i ens veurem a la 

gran sala. (p. 319) 

 

3) 

Shakespeare: Let us rather / hold fast the mortal sword─and like 

good men, / bestride our downfall birthdom (IV.iii.2-4) 
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Hugo: Saisissons plutôt l’épée meurtrière, et comme de braves gens, 

couvrons de notre personne nos droits abattus. (p. 71) 

Maeterlinck: Saisissons plutôt l’épée meurtrière, et, comme de 

braves gens, protégeons de nos corps notre patrie qui tombe. 

(p. 994) 

Sagarra: Em penso que és millor empunyar l’espasa, / i com homes 

enters salvar la pàtria / que està caient. (p. 356) 

 

4) 

Shakespeare: Wear thou thy wrongs / the title is affeered. 

(IV.iii.33-34) 

Hugo: Jouis de ton usurpation ; ton titre est consacré ! (p. 72) 

Maeterlinck: Porte tes maux, patrie! Car le bon droit a peur! (p. 

995) 

Sagarra: Porta els mals a l’esquena, pàtria meva! / Perquè el dret és 

poruc! (p. 357) 

 

Secció 18: casos especials (modificació) 
1) 

Shakespeare: Those that Macbeth hath slain. (II.iv.23) 

Hugo: Ceux que Macbeth a tués. (p. 41) 

Maeterlinck: Ceux que Macbeth a frappés. (p. 975) 

Sagarra: Són els criats que Macbeth ha colpit. (p. 321) 

 

2) 

Shakespeare: I am in blood / stepped in so far, that should I wade 

no more, / returning were as tedious as go o’er. (III.iv.137-139) 
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Hugo: J’ai marché si loin dans le sang que, si je ne traverse pas le 

gué, j’aurai autant de peine à retourner qu’à avancer. (p. 57) 

Maeterlinck: Je baigne à tel point dans le sang que, si je n’y 

pataugeais pas plus avant, le retour serait aussi périlleux que la 

traversée. (p. 985) 

Sagarra: Estic tan enfonsat dintre la sang, / que, si no anés 

xipollejant de cara, / em fóra el recular més perillós. (p. 339) 

 

3) 

Shakespeare: Go prick thy face, and over-red thy fear, / thou lily-

livered boy. (V.iii.14-15) 

Hugo: Va, pique-toi le visage, et farde de rouge ta peur, marmot au 

foie de lis ! (p. 85) 

Maeterlinck: Va! Écorche-toi le visage afin d’enluminer ta peur! 

marmot au foie de lis! (p. 1003) 

Sagarra: Doncs vés, / escorxa’t la ganyota, i fes vermella / la teva 

por! Covard, fetge de sucre! (p. 372) 

 

4) 

Shakespeare: I see thee compassed with thy kingdom’s pearl, / that 

speak my salutation in their minds (V.vii.86-87) 

Hugo: Ceux que je vois autour de toi, perles de ta couronne, 

répètent mentalement mon salut (p. 95) 

Maeterlinck: Je te vois entouré des perles du royaume qui répètent 

mon hommage dans leur cœur. (p. 1009) 

Sagarra: Estic veient les perles / del reialme que et volten, 

repetint / l’homenatge que et faig amb tot el cor. (p. 383)
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TAULA 1. SAGARRA COINCIDEIX AMB  

HUGO, MAETERLINCK I ASTRANA 

Divergències respecte a l’original 

Registre 0 0 % 

Especificació  9 36 % 

Generalització 0 0 % 

Intensificació 1 4 % 

Modificació 4 16 % 

Addició 2 8 % 

Addició de metàfora 0 0 % 

Supressió 0 0 % 

Supressió de metàfora 0 0 % 

Canvi total de significat 3 12 % 

Canvi de metàfora 0 0 % 

Explicitació 5 20 % 

Implicitació 0 0 % 

Ordre sintàctic 0 0 % 

Puntuació 1 4 % 

Total divergències 25 100 % 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 34 

Tria semàntica en casos de polisèmia 1 

Casos especials 

Modificació 1 
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TAULA 2. SAGARRA COINCIDEIX AMB MAETERLINCK 

I ASTRANA, PERÒ DIFEREIX D’HUGO 

Divergències respecte a l’original 

Registre 2 4 % 

Especificació  13 26 % 

Generalització 0 0 % 

Intensificació 1 2 % 

Modificació 7 14 % 

Addició 2 4 % 

Addició de metàfora 2 4 % 

Supressió 1 2 % 

Supressió de metàfora 1 2 % 

Canvi total de significat 7 14 % 

Canvi de metàfora 2 4 % 

Explicitació 4 8 % 

Implicitació 2 4 % 

Ordre sintàctic 4 8 % 

Puntuació 2 4 % 

Total divergències 50 100 % 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 24 

Tria semàntica en casos de polisèmia 2 

TAULA 3. SAGARRA COINCIDEIX AMB ASTRANA, 

PERÒ DIFEREIX D’HUGO I MAETERLINCK 

Divergències respecte a l’original 

Especificació 2 

Total de divergències 2 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 6 
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1. SAGARRA COINCIDEIX AMB HUGO, 
MAETERLINCK I ASTRANA 

 

Secció 1: especificació 
1) 

Shakespeare: Mark, king of Scotland, mark (I.ii.28) 

Hugo: Ecoutez, roi d’Ecosse, écoutez (p. 10) 

Maeterlinck: Écoutez, roi d’Écosse, écoutez. (p. 956) 

Astrana: Escuchad, rey de Escocia, escuchad (p. 1337) 

Sagarra: Escolta, rei, / escolta, rei d’Escòcia (p. 286) 

 

2) 

Shakespeare: And every one did bear / thy praises in his kingdom’s 

great defence / and poured them down before him. (I.iii.98-

100) 

Hugo: Et chacun d’eux rapportait tes prouesses dans cette grandiose 

défense de son royaume, et les versait à ses pieds. (p. 16) 

Maeterlinck: Et chacun d’eux apportait tes louanges dans cette 

grandiose défense de son royaume et les répandait à ses 

pieds… (p. 960) 

Astrana: Y cada uno de los mismos aportaba tus elogios en esta 

grandiosa defensa de su reino y los deponía a sus pies. (p. 

1341) 

Sagarra: I tots eren per tu un desfet d’elogis / en l’enorme defensa 

del reialme, / que li venien a escampar-se als peus. (1946?: 

363) 



ANNEX 3: COINCIDÈNCIES AMB ASTRANA 
 
940 

 I cada un d’ells portava els teus elogis / en l’enorme defensa 

del reialme, / i anaven escampant-los als seus peus. (1959b: 

292) 

 

3) 

Shakespeare: But now they rise again / with twenty mortal murders 

on their crowns (III.iv.81-82) 

Hugo: Mais aujourd’hui on ressuscite, avec vingt blessures 

mortelles dans le crâne (p. 55) 

Maeterlinck: Mais, maintenant, ils ressuscitent avec vingt plaies 

mortelles sur le crâne (p. 984) 

Astrana: Pero ahora los muertos resucitan con veinte heridas 

mortales en la cabeza (p. 1364) 

Sagarra: Mes avui ressusciten amb vint nafres / sobre el crani (p. 

336) 

 

4) 

Shakespeare: Ay, and wisely too─ / For ’twould have angered any 

heart alive / to hear the men deny’t. (III.vi.14-16) 

Hugo: Oui, et fort prudente aussi, car cela aurait pu irriter un cœur 

vif d’entendre ces hommes nier le fait. (p. 59) 

Maeterlinck: Oui, et prudente aussi, car d’entendre ces hommes 

nier le fait eût irrité tout être vivant. (p. 986) 

Astrana: Sí, y prudente también; pues de haber negado estos 

hombres el hecho, nadie hubiera podido contenerse. (1920c: 

108) 
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 Sí, y prudente también; pues de haber negado estos hombres el 

hecho, se hubiera irritado todo ser viviente. (1929b: 1367) 

Sagarra: Sí, i molt prudent; / Perquè si aquells dos homes 

s’exclamessin / negant el fet, tothom s’irritaria. (1946?: 415) 

 Sí, i molt prudent; / perquè negant el fet, aquells dos 

homes, / sens dubte haurien irritat tothom. (1959b: 342) 

 

5) 

Shakespeare: If you will take a homely man’s advice, / be not found 

here: hence with your little ones (IV.ii.70-71) 

Hugo: Si vous voulez suivre l’avis d’un homme qui parle net, qu’on 

ne vous trouve pas ici ; fuyez avec vos petits. (p. 70) 

Maeterlinck: Si vous voulez prendre l’avis d’un pauvre home, qu’on 

ne vous trouve pas ici; fuyez avec vos petits (p. 993) 

Astrana: Huid con vuestros niños. (p. 1373) 

Sagarra: Si us val el consell d’un bon subjecte, / procureu que no us 

trobin aquí dins. / Fugiu amb la mainada. (p. 354-355) 

 

6) 

Shakespeare: I think withal / there would be hands uplifted in my 

right; / and here from gracious England have I offer / of goodly 

thousands. (IV.iii.41-44) 

Hugo: Je crois aussi que bien des bras se lèveraient pour ma cause ; 

et ici même le gracieux roi d’Angleterre m’en a offert des 

meilleurs, par milliers. (p. 72) 
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Maeterlinck: Je crois aussi que bien des mains se lèveraient pour 

défendre mes droits et du gracieux roi d’Angleterre me vient 

l’offre de quelques bons milliers d’hommes. (p. 995) 

Astrana: Creo también que muchas manos se alzarían para defender 

mis derechos; y aquí, el gracioso rey de Inglaterra acaba de 

ofrecerme algunos millares de bravos (1929b: 1374) 

 Creo también que muchas manos se alzarían para defender mis 

derechos; y aquí, el venerable rey de Inglaterra, acaba de 

ofrecerme algunos millares de bravos (1944: 138) 

Sagarra: I també crec / encara que moltes mans s’aixecarien / a 

favor dels meus drets; i el graciós / rei d’Anglaterra m’ofereix 

l’ajuda / de milers d’homes. (p. 357-358) 

 

7) 

Shakespeare: Infected minds / to their deaf pillows will discharge 

their secrets (V.i.70-71) 

Hugo: Les consciences infectées déchargent leurs secrets sur les 

sourds oreillers. (p. 83) 

Maeterlinck: Les consciences souillées déchargent leurs secrets sur 

les oreillers sourds. (p. 1001) 

Astrana: Las conciencias infectas confían sus secretos a las sordas 

almohadas. (p. 1380) 

Sagarra: Les consciències brutes es desfoguen de llurs secrets sobre 

coixins que callen. (p. 369) 
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8) 

Shakespeare: Meet we the med’cine of the sickly weal / and with 

him pour we in our country’s purge, / each drop of us. (V.ii.27-

29) 

Hugo: Allons trouver le médecin de la société malade ; et, réunis à 

lui, versons, pour purger notre pays, toutes les gouttes de notre 

sang. (p. 84) 

Maeterlinck: Allons trouver le médecin de cet État malade et 

versons avec lui toutes les gouttes de notre sang pour guérir 

notre patrie. (p. 1002) 

Astrana: Vayamos en busca del médico de este Estado enfermo, y 

derramemos con él hasta la última gota de nuestra sangre para 

curar a nuestra patria. (p. 1381) 

Sagarra: Anem a trobar el metge d’aquest poble / que està malalt, i 

amb ell deixem que vagin / totes les gotes de la nostra sang per 

guarir nostra pàtria! (p. 371) 

 

9) 

Shakespeare: Bring me no more reports, let them fly all (V.iii.1) 

Hugo: Ne me transmettez plus de rapports !... qu’ils désertent 

tous ! (p. 85) 

Maeterlinck: Ne m’apportez plus de nouvelles, qu’ils désertent 

tous (p. 1002) 

Astrana: ¡No me traigáis más noticias! ¡Que deserten todos! (p. 

1381)   

Sagarra: Oh, no em porteu més noves; que desertin / tots plegats (p. 

371) 
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Secció 2: intensificació 
1) 

Shakespeare: For their dear causes / would to the bleeding and the 

grim alarm / excite the mortified man. (V.ii.3-5) 

Hugo: Une cause si chère entraînerait à la charge sanglante et 

sinistre l’homme le plus mortifié. (p. 83) 

Maeterlinck: Une cause si chère entraînerait un mort même à cet 

appel aux armes farouche et meurtrier. (p. 1001) 

Astrana: Causas tan queridas excitarían a un muerto a esta llamada 

a las armas feroces y asesinas. (1929b: 1380) 

 Causas tan queridas excitarían a un hombre entregado a la 

mortificación a esta llamada a las armas feroces y sangrientas. 

(1944: 156) 

Sagarra: Una causa tan volguda / fins als morts del carner 

arrossegaria / a l’alarma ferotge i sanguinària. (p. 370) 

 

Secció 3: modificació 
1) 

Shakespeare: The instruments of darkness tell us truths, / win us 

with honest trifles (I.iii.125-126) 

Hugo: Les instruments des ténèbres nous dissent des vérités ; ils 

nous séduisent par d’innocentes bagatelles (p. 17) 

Maeterlinck: L’agent des ténèbres nous dit des vérités; il nous 

séduit par d’innocentes bagatelles (p. 960) 

Astrana: Los agentes de las tinieblas nos profetizan verdades y nos 

seducen con inocentes bagatelas (p. 1342) 
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Sagarra: L’agent de les tenebres / ens canta veritats. Ens 

sedueix / amb quatre galindaines (p. 293) 

 

2) 

Shakespeare: This guest of summer, / the temple-haunting martlet, 

does approve, / by his loved mansionry, that the Heaven’s 

breath / smells wooingly here (I.vi.3-6) 

Hugo: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples prouve, par 

sa chère résidence, que l’haleine du ciel a ici des caresses 

embaumées (p. 23) 

Maeterlinck: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples, 

prouve, par ses chères demeures, que le souffle du ciel y 

embaume ses caresses. (p. 964) 

Astrana: Ese huésped de verano, la golondrina familiar de los 

templos, prueba por sus adorados albergues que el hálito de los 

cielos embalsama aquí el ambiente. (1920c: 40)  

       Ese huésped del verano, el vencejo, familiar de los templos, 

prueba por sus adorados albergues que el hálito de los cielos 

embalsama aquí el ambiente. (1929b: 1345) 

Sagarra: Aquest hoste estival, el falciot, / familiar dels temples, ens 

ensenya / pels llocs on s’acolleix, que el vent del cel / hi 

embauma els afalacs. (p. 300) 

 

3) 

Shakespeare: She’ll close, and be herself, whilst our poor malice / 

remains in danger of her former tooth. (III.ii.15-16) 
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Hugo: Il rejoindra ses tronçons et redeviendra lui-même, et notre 

haine misérable sera comme auparavant exposée à ses 

morsures. (p. 48) 

Maeterlinck: Il fermera ses plaies et redeviendra lui-même tandis 

que notre misérable haine reste à la merci de sa dent. (p. 980) 

Astrana: Cerrará y volverá a ser la misma, amenazando nuestra 

mísera maldad con su diente venenoso. (1920c: 87) 

 Cerrará y volverá a ser la misma, mientras nuestra mísera 

maldad permanecerá expuesta como antes al peligro de su 

diente. (1929b: 1360) 

Sagarra: I s’espavilarà, closes les nafres, / i la nostra malícia 

miserable / estarà a la mercè dels seus ullals. (p. 329) 

 

4) 

Shakespeare: The English power is near, led on by Malcolm, / his 

uncle Seyward, and the good Macduff. (V.ii.1-2) 

Hugo: Les forces anglaises approchent, conduites par Malcolm, son 

oncle Siward, et le brave Macduff. (p. 83) 

Maeterlinck: L’armée anglaise approche, conduite par Malcolm, 

son oncle Siward et le brave Macduff. (p. 1001) 

Astrana: El ejército inglés avanza mandado por Malcolm, su tío 

Siward y el bravo Macduff. (p. 1381) 

Sagarra: Les forces d’Anglaterra ja s’acosten, / conduïdes per 

Malcolm i el seu oncle / Siward i el valent Macduff. (p. 369-

370) 
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Secció 4: addició 
1) 

Shakespeare: True, worthy Banquo; he is full so valiant / and in his 

commendations I am fed (I.iv.55-56) 

Hugo: C’est vrai, digne Banquo, il est aussi vaillant que tu le dis. Je 

me nourris des éloges qu’il reçoit (p. 20) 

Maeterlinck: C’est vrai, noble Banquo, il est aussi vaillant que tu le 

dis. Je me nourris des éloges qu’on lui décerne (p. 962) 

Astrana: Es cierto, noble Banquo; tiene la valentía de que me 

hablas. Me nutro de los elogios que le conciernen (p. 1343-

1344)  

Sagarra: Certíssim, noble Banquo; / és tan valent com dius. Jo 

m’alimento / dels elogis que rep (p. 297) 

 

2) 

Shakespeare: For those of old, / and the late dignities heaped up to 

them, / we rest your hermits. (I.vi.19-21) 

Hugo: Vos bienfaits passés, et les dignités récentes que vous y avez 

ajoutées, font de nous des ermites voués à prier pour vous. (p. 

24) 

Maeterlinck: Vos bienfaits passés et les dignités récentes que vous 

venez d’y ajouter font que nos prières n’égaleront jamais ce que 

nous vous devons… (p. 965) 

Astrana: Por vuestros pasados beneficios y las recientes mercedes 

que les acabáis de añadir, quedamos vuestros eremitas. (p. 

1346) 
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Sagarra: Pels benifets passats i les recents dignitats, / no podem 

més que adorar-vos. (p. 301) 

 

Secció 5: canvi total de significat 
1) 

Shakespeare: From that spring, whence comfort seemed to come / 

discomfort swells. (I.ii.27-28) 

Hugo: De ce qui semblait être une source de joie jaillissent les 

alarmes. (p. 10)  

Maeterlinck: De cette source d’où semblait venir le secours, 

débordent les alarmes. (p. 956) 

Astrana: De los acontecimientos que parecían prometernos la paz 

nacieron las alarmas. (1920c: 16-17)  

De aquella fuente de donde parecía venir el aliento de 

desbordó el desaliento. (1929b: 1337) 

Sagarra: De la font d’on semblava venir ajuda, / va desbordar 

l’alarma. (p. 286) 

 

2) 

Shakespeare: By each at once her choppy finger laying / upon her 

skinny lips (I.iii.44-45) 

Hugo: Chacune de vous placer son doigt noueux sur ses lèvres de 

parchemin… (p. 14) 

Maeterlinck: Chacune de vous placer un doigt gercé sur ses lèvres 

parcheminées. (p. 958) 

Astrana: Cada una de vosotras llevarse un dedo rígido a los labios 

apergaminados (1920c: 23) 
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Cada una de vosotras llevarse un dedo agrietado a sus labios de 

pergamino. (1929b: 1340) 

Sagarra: Com cadascuna posa el dit / argelagós al pergamí del llavi. 

(p. 290) 

 

3) 

Shakespeare: Whiles I stood rapt in the wonder of it, came missives 

from the King, who all-hailed me Thane of Cawdor (I.v.5-7) 

Hugo: J’étais encore ravi par la surprise quand sont arrives des 

messagers du roi qui m’ont proclamé thane de Cawdor (p. 21) 

Maeterlinck: Tandis que je demeurais frappé de stupeur, survinrent 

des messagers du roi qui me proclamèrent thane de Cawdor 

(p. 963) 

Astrana: Mientras permanecía absorto de estupor, llegaron 

mensajeros del rey, que me proclamaron thane de Cáwdor 

(1920c: 35) 

Mientras permanecía absorto de estupor, llegaron mensajeros 

del rey, que me proclamaron thane de Cawdor (1929b: 1244) 

Sagarra: Mentre restava palplantat d’estupor, vingueren uns enviats 

del rei i em proclamaren senyor de Cawdor (p. 297) 

 

Secció 6: explicitació 
1) 

Shakespeare: This is a sergeant / who like a good and hardly soldier 

fought / ’gainst my captivity. (I.ii.3-5) 

Hugo: C’est le sergent qui a combattu en bon et hardi soldat pour 

me sauver de la captivité. (p. 10) 
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Maeterlinck: C’est le sergent qui, comme un intrépide et bon soldat, 

a combattu pour me sauver de la captivité. (p. 956) 

Astrana: Es el sargento, que como un intrépido y valiente soldado 

ha combatido por salvarme de la cautividad. (p. 1337) 

Sagarra: És un sergent, el qual com bon soldat valent ha 

combatut / contra el meu captiveri. (1946?: 356) 

 És un sergent, el qual / com bon soldat valent ha combatut / per 

salvar-me de la captivitat. (1959b: 286) 

 

2) 

Shakespeare: Lechery, sir, it provoques, and unprovokes: it 

provoques the desire, but it takes away the performance. 

(II.iii.26-27) 

Hugo: Quant à la paillardise, monsieur, il la provoque et la 

réprime ; il provoque le désir et empêche l’exécution. (p. 34) 

Maeterlinck: Quant à la paillardise, monseigneur, il la provoque et 

la révoque : il provoque le désir mais empêche l’exécution (p. 

971) 

Astrana: En cuanto a los apetitos amorosos, los provoca y los 

desprovoca; provoca el deseo, pero impide la ejecución. (p. 

1352)  

Sagarra: Quant a la luxúria, senyor, es pot dir que la provoca i la 

revoca. Provoca el desig, però priva l’acompliment. (p. 314) 

 

3) 

Shakespeare: We hear our bloody cousins are bestowed / in England 

and in Ireland (III.i.29-30) 
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Hugo: Nous apprenons que nos sanguinaires cousins sont réfugiés, 

l’un en Angleterre, l’autre en Irlande (p. 43) 

Maeterlinck: Nous apprenons que nos sanguinaires cousins se sont 

refugiés, l’un en Angleterre, l’autre en Irlande. (p. 977) 

Astrana: Hemos sabido que nuestros sanguinarios primos se han 

refugiado el uno en Inglaterra y el otro en Irlanda. (p. 1358) 

Sagarra: Ens assabentem que els sanguinaris / cosins nostres: l’un 

ha cercat refugi / a la Cort d’Anglaterra i l’altre a Irlanda. 

(1946?: 396) 

Noves tenim dels sanguinaris / cosins nostres: l’un ha cercat 

refugi / a la Cort d’Anglaterra i l’altre a Irlanda. (1959b: 324) 

 

4) 

Shakespeare: The right valiant Banquo walked too late. (III.vi.5) 

Hugo: Quant au vaillant Banquo, il s’est promené trop tard ? (p. 

59) 

Maeterlinck: Quant au très vaillant Banquo, il s’est promené trop 

tard. (p. 986) 

Astrana: En cuanto al valiente Banquo, paseó demasiado tarde… 

(p. 1366) 

Sagarra: I quant a Banquo, / sembla que es passejava tard. (p. 341) 

 

5) 

Shakespeare: And it hath been / the sword of our slain kings 

(IV.iii.86-87) 

Hugo: Elle est l’épée qui a tué nos rois. (p. 74) 

Maeterlinck: Elle a été l’épée qui a tué nos rois. (p. 996) 
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Astrana: Ha sido la espada que ha asesinado a nuestros reyes. (p. 

1375) 

Sagarra: I ha estat l’espasa que ha mort els nostres reis. (p. 359) 

 

Secció 7: puntuació 
1) 

Shakespeare: As from your graves rise up, and walk like sprites, / to 

countenance this horror. (II.iii.81-82) 

Hugo: Levez-vous comme de vos tombeaux et avancez comme des 

spectres pour être à l’avenant de cette horreur ! (p. 36) 

Maeterlinck: Sortez donc de vos tombes et marchez comme des 

spectres pour tenir tête à cette horreur! (p. 973) 

Astrana: ¡Salid de vuestras tumbas y corred los mismo que 

espectros para contemplar este horror! (p. 1353) 

Sagarra: Sortiu com de les tombes i marxeu / com espectres que 

puguin plantar cara / a aquest horror! (p. 316-317) 

 

Secció 8: tria lèxica 
1) 

Shakespeare: He can report, / as seemeth by his plight, of the 

revolt / the newest state. (I.ii.1-3) 

Hugo: Il peut, a en juger par l’état où il est, nous donner les plus 

récentes nouvelles de la révolte. (p. 10) 

Maeterlinck: Il doit pouvoir, à en juger par l’état où il se trouve, 

nous donner les dernières nouvelles de la révolte. (p. 955) 

Astrana: A juzgar por sus trazas, podrá darnos noticias recientes de 

la rebelión. (p. 1336-337) 
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Sagarra: Ell podrà dir-nos, / a judicar pel seu estat, les noves / de la 

revolta. (p. 285) 

 

2) 

Shakespeare: That trusted home / might yet enkindle you unto the 

crown, / besides the Thane of Cawdor (I.iii.121-123) 

Hugo: Une conviction aussi absolue pourrait bien élever votre 

ardeur jusqu’à la couronne, au-dessus du titre de Cawdor. (p. 

17) 

Maeterlinck: Une confiance trop absolue pourrait bien allumer vos 

désirs jusqu’à la couronne, au-dessus du titre de Cawdor (p. 

960) 

Astrana: De aferrárseos al alma esa creencia, bien podrían elevarse 

vuestros deseos hasta la corona, que vale más que el título de 

thane de Cáwdor… (1920c: 29)  

       De aferrárseos al alma esa creencia, bien podrían elevarse 

vuestros deseos hasta la corona, por encima del título de 

Cawdor (1929b: 1341) 

Sagarra: Ben justa confiança / podria fer-vos creure en la corona / 

damunt el títol de senyor de Cawdor. (p. 293) 

 

3) 

Shakespeare: The interim having weighed it, let us speak / our free 

hearts each to other. (I.iii.155-156) 

Hugo: Après un interim de reflexions, nous nous parlerons l’un à 

l’autre à cœur ouvert. (p. 18) 
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Maeterlinck: Quand nous aurons réfléchi, nous parlerons à cœur 

ouvert. (p. 961) 

Astrana: Habiendo reflexionado en el ínterin, hablemos mutuamente 

a corazón abierto. (p. 1342)  

Sagarra: Més endavant, després de rumiar-ho, / en parlarem a cor 

obert. (p. 294) 

 

4) 

Shakespeare: There is no art / to find the mind’s construction in the 

face (I.iv.11-12) 

Hugo: Il n’y a pas d’art pour découvrir sur le visage les dispositions 

de l’âme (p. 19) 

Maeterlinck: Il n’est point d’art qui puisse déchiffrer les sens de 

l’âme sur la face. (p. 961) 

Astrana: ¡No existe arte que pueda descifrar el sentido del alma en 

las líneas del rostro! (p. 1343) 

Sagarra: No hi ha cap art que pugui descobrir / la matèria de 

l’ànima en un rostre. (1942: 23) 

No hi ha cap art que pugui descobrir / la qualitat de l’ànima en 

un rostre (1959b: 195) 

 

5) 

Shakespeare: This guest of summer, / the temple-haunting martlet, 

does approve, / by his loved mansionry, that the Heaven’s 

breath / smells wooingly here (I.vi.3-6) 
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Hugo: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples prouve, 

par sa chère résidence, que l’haleine du ciel a ici des caresses 

embaumées (p. 23) 

Maeterlinck: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples, 

prouve, par ses chères demeures, que le souffle du ciel y 

embaume ses caresses. (p. 964) 

Astrana: Ese huésped de verano, la golondrina familiar de los 

templos, prueba por sus adorados albergues que el hálito de los 

cielos embalsama aquí el ambiente. (1920c: 40) 

       Ese huésped del verano, el vencejo, familiar de los templos, 

prueba por sus adorados albergues que el hálito de los cielos 

embalsama aquí el ambiente. (1929b: 1345) 

Sagarra: Aquest hoste estival, el falciot, / familiar dels temples, 

ens ensenya / pels llocs on s’acolleix, que el vent del cel / hi 

embauma els afalacs. (p. 300) 

 

6) 

Shakespeare: For those of old, / and the late dignities heaped up to 

them, / we rest your hermits. (I.vi.19-21) 

Hugo: Vos bienfaits passés, et les dignités récentes que vous y avez 

ajoutées, font de nous des ermites voués à prier pour vous. (p. 

24) 

Maeterlinck: Vos bienfaits passés et les dignités récentes que vous 

venez d’y ajouter font que nos prières n’égaleront jamais ce que 

nous vous devons… (p. 965) 
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Astrana: Por vuestros pasados beneficios y las recientes mercedes 

que les acabáis de añadir, quedamos vuestros eremitas. (p. 

1346) 

Sagarra: Pels benifets passats i les recents dignitats, / no podem 

més que adorar-vos. (p. 301) 

 

7) 

Shakespeare: I am settled, and bend up / each corporal agent to this 

terrible feat. (I.vii.80-81) 

Hugo: Me voilà résolu : je vais tendre tous les ressorts de mon être 

vers cet acte terrible (p. 27) 

Maeterlinck: Je suis résolu! Je tends tous les ressorts de mon être 

vers cet acte terrible. (p. 967) 

Astrana: ¡Estoy resuelto! Voy a tender todos los resortes de mi ser 

para esta terrible hazaña. (p. 1348) 

Sagarra: Estic resolt! I tots els meus recursos / corporals van de 

cara al fet terrible. (p. 305) 

 

8) 

Shakespeare: This diamond he greets your wife withal / by the 

name of most kind hostess (II.i.16-17) 

Hugo: Il présente ce diamante à votre femme, comme à la plus 

aimable hôtesse ; et il s’est retire dans un contentement 

inexprimable. (p. 28) 

Maeterlinck: Il salue votre femme en lui offrant ce diamante comme 

à la plus aimable des hôtesses (p. 967-968) 
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Astrana: Saluda a vuestra esposa, ofreciéndole este diamante, en 

calidad de amabilísima hospedadora. (p. 1348-1349) 

Sagarra: Saluda vostra dona i li ofereix / aquest diamant, com a la 

més amable / de les hostesses. (p. 308) 

 

9) 

Shakespeare: If you cleave to my consent, when ’tis, / it shall make 

honour for you. (II.i.26-27) 

Hugo: Si vous adhérez à mes vues, le moment venu… vous y 

gagnerez de l’honneur. (p. 28) 

Maeterlinck: Si nous demeurons d’accord, le moment venu, vous y 

gagnerez de l’honneur… (p. 968) 

Astrana: Si sustentáis mis puntos de vista… llegado el momento 

ganaréis en honor. (p. 1349) 

Sagarra: Si ens avenim, quan el moment arribi, / hi guanyareu 

honor. (p. 308) 

 

10) 

Shakespeare: Th’attempt, and not the deed / confound us. (II.ii.11-

12) 

Hugo: La tentative, sans le succès, nous perd. (p. 30) 

Maeterlinck: C’est la tentative et non point le coup qui nous perd... 

(p. 969) 

Astrana: Una tentativa y no el golpe sería lo que nos perdiera... (p. 

1350) 

Sagarra: Que és la temptativa / i no és l’acompliment allò que ens 

perd... (p. 310) 
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11) 

Shakespeare: This is a sorry sight. // A foolish thought / to say a 

sorry sight. (II.ii.19-20) 

Hugo: Voilà un triste spectacle. // Niaise idée, de dire : triste 

spectacle ! (p. 30) 

Maeterlinck: Voilà un triste spectacle! // Sotte pensée que de parler 

de triste spectacle! (p. 969) 

Astrana: Qué triste espectáculo!... // ¡Necio pensamiento, decir 

triste espectáculo!.. (p. 1351) 

Sagarra: I quin trist espectacle! // És de beneit, / ara parlar de tristos 

espectacles! (p. 311) 

 

12) 

Shakespeare: How is’t with me, when every noise appals me? 

(II.ii.57) 

Hugo: Dans quel état suis-je donc, que le moindre bruit 

m’épouvante ? (p. 32) 

Maeterlinck: Mais en quel état suis-je donc que le moindre bruit 

m’épouvante? (p. 970) 

Astrana: ¿Qué me pasa, que el ruido más leve me hiela de espanto? 

(p. 1351) 

Sagarra: Però ¿què és el que em passa, / que el més petit soroll ja 

m’esparvera? (p. 312) 

 

13) 

Shakespeare: The labour we delight in physics pain (II.iii.49) 
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Hugo: Le plaisir d’un travail en guérit la peine. (p. 35) 

Maeterlinck: Le travail où nous prenons plaisir guérit sa propre 

peine. (p. 972) 

Astrana: El trabajo en que hallamos placer cura la pena que causa. 

(p. 1353) 

Sagarra: El treball que ens complau cura la pena. (p. 315) 

 

14) 

Shakespeare: And his gashed stabs looked like a breach in nature / 

for ruin’s wasteful entrance (II.iii.115-116) 

Hugo: Et ses blessures béantes semblaient une brèche à la nature 

faite pour l’entrée dévastatrice de la ruine. (p. 38) 

Maeterlinck: Et ses blessures béantes semblaient une brèche à la 

nature, faites pour l’entrée dévastatrice de la ruine. (p. 974) 

Astrana: Y sus anchas heridas abiertas, como una brecha natural 

para la entrada devastadora de la ruina. (p. 1354) 

Sagarra: I les ferides / boca-obertes, semblaven una bretxa / de la 

natura, fetes per l’entrada / devastadora de l’ensorrament. (p. 

318) 

 

15) 

Shakespeare: Which puts upon them / suspicion of the deed. 

(II.iv.26-27) 

Hugo: Ce qui jette sur eux les soupçons. (p. 41) 

Maeterlinck: Ce qui jette sur eux les soupçons. (p. 975) 

Astrana: Lo que los expone a sospechas. (1920c: 74) 

 Lo que arroja sobre ellos sospechas del acto. (1929b: 1356) 
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Sagarra: I això llança les sospites / damunt d’ells. (p. 321) 

 

16) 

Shakespeare: But of that tomorrow, / when therewithal we shall 

have cause of state / craving us jointly. (III.i.32-34) 

Hugo: Mais nous en parlerons demain, ainsi que des affaires d’Etat 

qui réclament également notre réunion. (p. 43) 

Maeterlinck: Nous en reparlerons demain, en même temps que des 

questions qui concernent l’État et nous réclament tous. (p. 

977) 

Astrana: Mañana hablaremos de eso, al tiempo que de otros asuntos 

de Estado que reclaman la presencia de todos. (p. 1358) 

Sagarra: D’això, demà ja en parlarem, amb els restants negocis que 

interessen l’Estat i que reclamen l’atenció de tots. (p. 324) 

 

17) 

Shakespeare: And to the dauntless temper of his mind / he hath a 

wisdom that doth guide his valour / to act in safety. (III.i.51-53) 

Hugo: Et à la trempe intrépide de son âme il joint une sagesse qui 

guide sa valeur à une action sûre. (p. 44) 

Maeterlinck: Et à la trempe indomptable de son âme il joint une 

sagesse qui guide sa valeur à agir à coup sûr. (p. 977) 

Astrana: Y al temple indomable de su alma aúna la prudencia, que 

guía a su valor para obrar con éxito. (p. 1358) 

Sagarra: I al tremp de la seva ànima / esquerpa, se li ajunta tot un 

seny / que, guiant-li el valor, li aferma els passos / a la segura. 

(p. 325) 
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18) 

Shakespeare: Ay, in the catalogue ye go for men (III.i.92) 

Hugo: Oui, vous passez pour hommes dans le catalogue (p. 45) 

Maeterlinck: Oui, dans le catalogue, vous passez pour des hommes 

(p. 978) 

Astrana: Sí, en el catálogo pasáis por hombres (p. 1359) 

Sagarra: Sí, per homes passeu en el catàleg. (p. 326) 

 

19) 

Shakespeare: Our hostess keeps her state, but in best / time we will 

require her welcome. (III.iv.5-6) 

Hugo: Notre hôtesse gardera sa place d’honneur ; mais, en temps 

opportun, nous irons lui demander la bienvenue. (p. 51) 

Maeterlinck: Notre hôtesse gardera sa place d’honneur, et, au 

moment propice, nous lui demanderons la bienvenue. (p. 982) 

Astrana: Nuestra huéspeda ocupará su sitio de honor; pero en 

momento oportuno le pediremos su bienvenida. (p. 1362) 

Sagarra: Nostra hostessa que prengui el lloc d’honor / i en el temps 

escaient / demanarem la seva benvinguda. (p. 333) 

 

20) 

Shakespeare: If much you note him / you shall offend him and 

extend his passion (III.iv.56-57) 

Hugo: Si vous faites trop attention à lui, vous l’offenserez, et vous 

augmenterez son mal (p. 54) 

Maeterlinck: Si vous y faites trop attention, vous l’offenserez et 

augmenterez son mal (p. 983) 
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Astrana: Si reparáis mucho en él, le ofenderéis y aumentaréis su 

mal. (p. 1363) 

Sagarra: Si hi feu atenció es podria ofendre / i encara augmentaria el 

seu mal… (p. 335) 

 

21) 

Shakespeare: What sights, my lord? (III.iv.117) 

Hugo: Quels spectacles, monseigneur ? (p. 56) 

Maeterlinck: Quels spectacles, seigneur? (p. 985) 

Astrana: ¡Qué espectáculos, señor! (1920c: 102) 

¿Qué espectáculos, señor? (1929b: 1365) 

Sagarra: ¿Quins espectacles, senyor? (p. 338) 

 

22) 

Shakespeare: I pray you speak not; he grows worse and worse, / 

question enrages him (III.iv.118-119) 

Hugo: Je vous en prie, ne lui parlez pas ; il va de pire en pire ; toute 

question l’exaspère. (p. 56) 

Maeterlinck: Je vous en prie, ne parlez pas! Il va de plus en plus 

mal. Toute question l’exaspère. (p. 985) 

Astrana: ¡Os suplico que no le habléis! Va de mal en peor. Toda 

pregunta le exaspera. (p. 1365) 

Sagarra: Us ho prego, no li digueu res. / Va de mal en pitjor. Tota 

pregunta / l’exaspera. (p. 338) 
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23) 

Shakespeare: How sayst thou that Macduff denies his person / at 

our great bidding? (III.iv.129-130) 

Hugo: Que dis-tu de Macduff qui refuse de se rendre en personne à 

notre solennelle invitation ? (p. 57) 

Maeterlinck: Que dis-tu de Macduff, qui refuse de se rendre à notre 

solennelle invitation? (p. 985) 

Astrana: ¿Qué piensas de Mácduff, que rehusa rendirse a nuestra 

solemne invitación? (1920c: 103) 

 ¿Qué piensas de Macduff, que rehúsa rendirse a nuestra 

solemne invitación? (1929b: 1365) 

Sagarra: Macduff, que refusa / de comparèixer a nostra invitació? 

(1942: 98) 

I què me’n dius de Macduff, que refusa / de comparèixer a 

nostra convidada? (1959b: 338) 

 

24) 

Shakespeare: Strange things I have in head, that will to hand, / 

which must be acted, ere they may be scanned. (III.iv.140-141) 

Hugo: J’ai dans la tête d’étranges choses qui réclament ma main, et 

veulent être exécutées avant d’être méditées. (p. 57) 

Maeterlinck: J’ai, dans la tête, d’étranges choses qui aboutiront à 

ma main et qu’il faut accomplir avant qu’on les médite. (p. 

985) 

Astrana: Siento en la cabeza extrañas cosas que quieren pasar a mi 

mano y que hay que cumplir antes que se mediten. (1920c: 

104) 
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 Siento en la cabeza extrañas cosas que quieren pasar a mi mano 

y que hay que cumplir antes que puedan meditarse. (1929b: 

1365) 

Sagarra: Les coses rares que jo tinc al cap / les vull dintre de la mà, 

i han d’ésser fetes / abans que meditades. (p. 339) 

 

25) 

Shakespeare: Ay, and wisely too─ / For ’twould have angered any 

heart alive / to hear the men deny’t. (III.vi.14-16) 

Hugo: Oui, et fort prudente aussi, car cela aurait pu irriter un cœur 

vif d’entendre ces hommes nier le fait. (p. 59) 

Maeterlinck: Oui, et prudente aussi, car d’entendre ces hommes nier 

le fait eût irrité tout être vivant. (p. 986) 

Astrana: Sí, y prudente también; pues de haber negado estos 

hombres el hecho, se hubiera irritado todo ser viviente. (p. 

1367) 

Sagarra: Sí, i molt prudent; / Perquè si aquells dos homes 

s’exclamessin / negant el fet, tothom s’irritaria. (1946?: 415) 

 Sí, i molt prudent; / perquè negant el fet, aquells dos homes, / 

sens dubte haurien irritat tothom. (1959b: 342) 

 

26) 

Shakespeare: As little is the wisdom, where the flight / so runs 

against all reason (IV.ii.13-14) 

Hugo: Pas plus que de sagesse, dans cette fuite précipitée ainsi 

countre toute raison. (p. 67) 
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Maeterlinck: Rien sagesse dans une fuite ainsi précipitée contre 

toute raison. (p. 992) 

Astrana: Como poca prudencia es una fuga tan precipitada contra 

toda razón. (1920c: 124) 

Como poca prudencia, es una fuga tan precipitada y contra 

toda razón. (1929b: 1372) 

Sagarra: Ni una mica de seny, en semblant fuga, / tan fora de raó i 

precipitada! (p. 352) 

 

27) 

Shakespeare: Then the liars and swearers are fools (IV.ii.68) 

Hugo: Alors les faiseurs de faux serments sont des imbéciles (p. 69) 

Maeterlinck: Alors les menteurs et les jureurs sont des imbéciles (p. 

993) 

Astrana: Entonces, los juradores y mentirosos son imbéciles (p. 

1373) 

Sagarra: Aleshores els homes mentiders / i els que juren en fals són 

uns imbècils (p. 354) 

 

28) 

Shakespeare: Macduff, this noble passion, / child of integrity, hath 

from my soul / wiped the black scruples (IV.iii.114-116) 

Hugo: Macduff, cette noble émotion, fille de l’intégrité, a effacé de 

mon âme les noirs scrupules (p. 75) 

Maeterlinck: Macduff, cette noble émotion, fille de l’intégrité, a 

effacé de mon âme les noirs soupçons (p. 996) 
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Astrana: Macduff, esa noble emoción, hija de la integridad, ha 

ahuyentado de mi alma las negras sospechas (p. 1375) 

Sagarra: Macduff, aquesta noble emoció / que és filla de la teva 

integritat, / de l’ànima m’esborra el negre escrúpol (p. 360) 

 

29) 

Shakespeare: But at his touch, / such sanctity hath Heaven given his 

hand, / they presently amend. (IV.iii.143-145) 

Hugo: Mais il n’a qu’à les toucher, et telle est la vertu sainte dont le 

ciel a doué sa main, qu’ils se rétablissent sur-le-champ. (p. 75) 

Maeterlinck: Mais qu’il les touche ─ telle est la sainteté dont le ciel 

a doué sa main, ─ Ils se rétablissent à l’instant. (p. 997) 

Astrana: Mas, en cuanto les toca ─tal es la santidad que el cielo ha 

concedido a su mano─, se restablecen inmediatamente. (p. 

1376) 

Sagarra: Però si els toca ell ─tal santedat / el Cel li ha concedit─ es 

restableixen / a l’instant. (p. 362) 

 

30) 

Shakespeare: When was it she last walked? (V.i.2-3) 

Hugo: Quand s’est-elle ainsi promenée dernièrement ? (p. 80) 

Maeterlinck: Quand s’est-elle ainsi promenée pour la dernière fois? 

(p. 999) 

Astrana: ¿Cuándo fué la última vez que se paseó? (p. 1378) 

Sagarra: Quan ha estat la darrera vegada que s’ha passejat així? (p. 

367) 
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31) 

Shakespeare: For their dear causes / would to the bleeding and the 

grim alarm / excite the mortified man. (V.ii.3-5) 

Hugo: Une cause si chère entraînerait à la charge sanglante et 

sinistre l’homme le plus mortifié. (p. 83) 

Maeterlinck: Une cause si chère entraînerait un mort même à cet 

appel aux armes farouche et meurtrier. (p. 1001) 

Astrana: Causas tan queridas excitarían a un muerto a esta llamada 

a las armas feroces y asesinas. (1929b: 1380) 

 Causas tan queridas excitarían a un hombre entregado a la 

mortificación a esta llamada a las armas feroces y sangrientas. 

(1944: 156) 

Sagarra: Una causa tan volguda / fins als morts del carner 

arrossegaria / a l’alarma ferotge i sanguinària. (p. 370) 

 

32) 

Shakespeare: Not so sick, my lord, / as she is troubled with thick-

coming fancies / that keep her from her rest. (V.iii.36-38) 

Hugo: Elle a moins une maladie, monseigneur, qu’un trouble causé 

par d’accablantes visions qui l’empêchent de reposer. (p. 86) 

Maeterlinck: Elle est moins malade, seigneur, que trouble par 

d’incessantes visions qui l’empêchent de se reposer. (p. 1003)  

Astrana: No es tan grave su dolencia, señor, como la agitación que 

sufre por incesantes visiones que la impiden reposar. (p. 1382) 

Sagarra: Menys malalta, senyor, que consumida / per contínues 

visions, que no li deixen / fruir del seu repòs. (p. 373) 
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33) 

Shakespeare: As I did stand my watch upon the hill / I looked 

toward Birnam, and anon methought / the Wood began to 

move. (V.v.33-35) 

Hugo: Comme je montais ma garde sur la colline, j’ai regardé du 

côté de Birnam, et tout à coup il m’a semblé que la forêt se 

mettait en mouvement. (p. 90) 

Maeterlinck: Comme je montais ma garde sur la colline, j’air 

regardé du côté de Birnam, et, tout à coup, il m’a semblé que la 

forêt commençait à se mouvoir… (p. 1005) 

Astrana: Estando de centinela en la colina he mirado del lado de 

Birnam y acto seguido me ha parecido que el bosque 

comenzaba a moverse. (p. 1384) 

Sagarra: Muntant la guàrdia sobre el pujol, / he clavat l’ull cap al 

cantó de Birnam, / i m’ha semblat d’un cop veure que el 

bosc / es començava a moure. (p. 377) 

 

34) 

Shakespeare: My wife and children’s ghosts will haunt me still 

(V.vii.17) 

Hugo: Les ombres de ma femme et de mes enfants me hanteront 

toujours. (p. 92) 

Maeterlinck: Les ombres de ma femme et de mes enfants me 

hanteront toujours! (p. 1007) 

Astrana: Las sombras de mi mujer y de mis hijos me acosarán 

siempre! (p. 1385) 
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Sagarra: Les ombres de la dona i dels meus fills / sempre em 

perseguiran! (p. 379) 

 

Secció 9: tria semàntica en casos de polisèmia 
1) 

Shakespeare: Meet we the med’cine of the sickly weal / and with 

him pour we in our country’s purge, / each drop of us. (V.ii.27-

29) 

Hugo: Allons trouver le médecin de la société malade ; et, réunis à 

lui, versons, pour purger notre pays, toutes les gouttes de notre 

sang. (p. 84) 

Maeterlinck: Allons trouver le médecin de cet État malade et 

versons avec lui toutes les gouttes de notre sang pour guérir 

notre patrie. (p. 1002) 

Astrana: Vayamos en busca del médico de este Estado enfermo, y 

derramemos con él hasta la última gota de nuestra sangre para 

curar a nuestra patria. (p. 1381) 

Sagarra: Anem a trobar el metge d’aquest poble / que està malalt, i 

amb ell deixem que vagin / totes les gotes de la nostra sang per 

guarir nostra pàtria! (p. 371) 

 

Secció 10: casos especials (modificació) 
1) 

Shakespeare: I have thee not, and yet I see thee still. (II.i.36) 

Hugo: Je ne te tiens pas, et pourtant je te vois toujours. (p. 29) 

Maeterlinck: Je ne te tiens pas et pourtant je te vois toujours. (p. 

968) 
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Astrana: ¡No te tiento, y, sin embargo, te veo siempre! (p. 1349) 

Sagarra: Jo no et tinc a desgrat de veure’t sempre. (p. 308) 

 

2. SAGARRA COINCIDEIX AMB MAETERLINCK 

I ASTRANA, PERÒ DIFEREIX D’HUGO 
 

Secció 11: registre 
1) 

Shakespeare: Give to our tables meat (III.vi.34) 

Hugo: Nous puissions de nouveau mettre le couvert sur notre table 

(p. 59) 

Maeterlinck: Nous puissions restituer les aliments à nos tables (p. 

987) 

Astrana: Podamos restituir el alimento a nuestras mesas. (p. 1367)  

Sagarra: Puguem restituir a les nostres taules / els aliments (p. 342) 

 

2) 

Shakespeare: Call’em: let me see’em. (IV.i.77) 

Hugo: Appelez-les ! faites-les-moi voir. (p. 63) 

Maeterlinck: Évoquez-les! que je les voie!... (p. 989) 

Astrana: ¡Evocadlos, que los vea! (p. 115) 

Sagarra: Evoqueu-los; / deixeu-me’ls veure! (p. 348) 

 

Secció 12: especificació 
1) 

Shakespeare: With furbished arms and new supplies of men / began 

a fresh assault. (I.ii.32-33)  
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Hugo: Avec des armes fraîchement fourbies et de nouveaux 

renforts, a commencé un autre assaut. (p. 10) 

Maeterlinck: Avec des armes bien fourbies et des renforts de 

troupes fraîches, renouvelait l’assaut. (p. 956) 

Astrana: Con armas aún limpias y refuerzos de tropas frescas, 

renovó el ataque. (1337) 

Sagarra: Amb armes netes / i tropes fresques renovà l’assalt. (p. 

287) 

 

2) 

Shakespeare: Where the Norwegian banners flour the sky / and fan 

our people cold. (I.ii.49-50) 

Hugo: Où les bannières norvégiennes narguent le ciel et éventent 

notre peuple frissonnant. (p. 11)  

Maeterlinck: Où les bannières norvégiennes insultent le ciel et 

glacent notre peuple du vent de leurs plis. (p. 957) 

Astrana: Donde los pendones noruegos ondean al cielo y enfrían a 

nuestras gentes con el viento de sus pliegues. (1920c: 18) 

 Donde los pendones noruegos, ondeando al viento, desafiaban 

al cielo y helaban de espanto a nuestras gentes. (1929b: 1338) 

Sagarra: On les banderes / dels noruecs han insultat el cel / i amb el 

vent de llurs plecs glacen el poble. (p. 287) 

 

3) 

Shakespeare: I have learned by the perfectest report, they have more 

in them than mortal knowledge (I.v.1-3) 
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Hugo: J’ai appris par la plus complète révélation qu’elles ont en 

elles une connaissance plus qu’humaine. (p. 21) 

Maeterlinck: Et j’ai appris par le plus sûr témoignage qu’elles ont 

en elles une science plus qu’humaine. (p. 962) 

Astrana: Y tengo la seguridad absoluta de que saben más que los 

mortales. (1920c: 35) 

 Y he sabido por el más seguro testimonio que tienen una 

ciencia más que humana. (1929b: 1344) 

 Y he sabido por el más seguro testimonio que tienen una 

ciencia sobrehumana. (1944: 44-45) 

Sagarra: I jo he sabut pel més perfecte testimoni, que en elles hi ha 

una ciència sobrehumana. (p. 297) 

 

4) 

Shakespeare: As we shall make our griefs and clamour roar / upon 

his death? (I.vii.79-80) 

Hugo: Quand nous ferons rugir notre douleur et nos lamentations 

sur sa mort ? (p. 27) 

Maeterlinck: Quand nous rugirons notre douleur et nos clameurs sur 

son cadavre? (p. 967) 

Astrana: Cuando prorrumpamos en ayes y clamores ante su 

cadáver? (p. 1348) 

Sagarra: Si senten nostres crits / i nostres plors damunt del seu 

cadàver? (p. 305) 

 

5) 

Shakespeare: Away, and mock the time with fairest show (I.vii.82) 
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Hugo: Allons, et jouons notre monde par la plus sereine apparence. 

(p. 27) 

Maeterlinck: Allons! et que de beaux dehors se jouent des yeux du 

monde... (p. 9667) 

Astrana: ¡Vamos! Y que se trasluzcan los más risueños semblantes 

a los ojos del mundo... (p. 1348) 

Sagarra: Anem; i un bell aspecte, que se’n burli / dels ulls del món 

(p. 305) 

 

6) 

Shakespeare: Yet it was said / it should not stand in thy posterity 

(III.i.3-4) 

Hugo: Cependant elles ont dit que ta postérité n’hériterait pas de 

tout cela (p. 42) 

Maeterlinck: Mais il a été dit que le titre ne resterait pas dans ta 

postériorité (p. 976) 

Astrana: Sin embargo, ellas dijeron que el título no quedaría en tu 

prosperidad (p. 1357) 

Sagarra: Però ha estat dit que en els teus descendents / no restaria el 

títol (p. 323) 

 

7) 

Shakespeare: Goes Fleance with you? (III.i.35) 

Hugo: Fléance va-t-il avec vous? (p. 43) 

Maeterlinck: Fléance vous accompagne? (p. 977) 

Astrana: ¿Os acompaña Fléance? (p. 1358) 

Sagarra: ¿És que Fleance us acompanya? (p. 324) 
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8) 

Shakespeare: Wear thou thy wrongs / the title is affeered. (IV.iii.33-

34) 

Hugo: Jouis de ton usurpation ; ton titre est consacré ! (p. 72) 

Maeterlinck: Porte tes maux, patrie! Car le bon droit a peur! (p. 

995) 

Astrana: ¡Porta tus males, patria, porque el derecho legítimo siente 

miedo! (1929b: 1374) 

¡Porta tus males, patria, porque el derecho legítimo lo 

aprueba! (1944: 137) 

Sagarra: Porta els mals a l’esquena, pàtria meva! / Perquè el dret és 

poruc! (p. 357) 

 

9) 

Shakespeare: This avarice / grows with more pernicious root / than 

summer-seeming lust (IV.iii.84-86)  

Hugo: L’avarice creuse plus profondément, elle jette des racines 

plus pernicieuses que la luxure éphémère d’un été (p. 74) 

Maeterlinck: Cette avarice pénètre plus avant et jette des racines 

plus pernicieuses que la luxure, cette fleur d’été (p. 997) 

Astrana: Esa avaricia penetra a mayores profundidades y echa raíces 

más nocivas que la lujuria, flor de estío. (p. 1375) 

Sagarra: Tal avarícia furga més endins, / i penetra amb arrels més 

deplorables / que la luxúria, aquesta flor estival (p. 359)  
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10) 

Shakespeare: You, worthy uncle, / shall with my cousin your right 

noble / son lead our first battle. (V.vi.2-4) 

Hugo: Vous, digne oncle, avec mon cousin, votre noble fils, vous 

commanderez notre front de bataille. (p. 91) 

Maeterlinck: Vous, digne oncle, avec mon cousin, votre très noble 

fils, commanderez notre premier corps d’armée. (p. 1006) 

Astrana: Vos, digno tío, con mi primo, vuestro muy noble hijo, 

mandaréis nuestro primer cuerpo de ejército. (p. 1384) 

Sagarra: Vós, valent oncle, i vostre fill / i cosí meu, maneu el primer 

cos / de l’exèrcit. (p. 378) 

 

11) 

Shakespeare: Worthy Macduff and we / shall take upon’s what else 

remains to do, / according to our order. (V.vi.4-6) 

Hugo: Le digne Macduff et nous, nous nous chargerons du reste, 

conformément à notre plan. (p. 91) 

Maeterlinck: Le digne Macduff et nous, nous nous chargerons de ce 

qui reste à faire conformément à notre plan de bataille. (p. 

1006) 

Astrana: El esforzado Mácduff y nosotros nos encargaremos de lo 

que resta por hacer, conforme a nuestro plan de batalla. 

(1920c: 166) 

 El esforzado Macduff y nosotros nos encargaremos de lo que 

resta por hacer, conforme a nuestro plan de batalla. (1929b: 

1384) 
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Sagarra: I jo i el valent Macduff, / ens encarregarem de fer la 

resta, / segons el nostre pla de la batalla. (p. 378) 

 

12) 

Shakespeare: Accursèd be that tongue that tells me so, / for it hath 

cowed my better part of man (V.vii.47-48) 

Hugo: Maudite soit la langue qui me dit cela ! car elle vient 

d’abattre en moi le meilleur de l’homme. (p. 93) 

Maeterlinck: Maudite soit la langue que me l’a révélé! Elle vient 

d’abattre en moi le meilleur de ma forcé. (p. 1008) 

Astrana: ¡Maldita sea la lengua que me lo ha revelado! ¡Ha abatido 

mi mejor parte de hombre! (p. 1386) 

Sagarra: Oh, maleïda / sigui la llengua que m’ho ha 

revelat! / M’acaba d’esfondrar la millor força. (p. 381) 

 

13) 

Shakespeare: He’s worth no more sorrows / and that I’ll spend for 

him. (V.vii.80-81) 

Hugo: Il mérite plus de regrets ; il les aura de moi (p. 95) 

Maeterlinck: Il mérite plus de larmes, je les lui donnerai… (p. 

1009) 

Astrana: Merece más lágrimas. Y yo las verteré… (1920c: 174) 

Merece más duelo, y lo tendrá de mí. (1929b: 1387) 

Sagarra: Mereix més llàgrimes; / les hi concediré. (p. 382) 
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Secció 13: intensificació 
1) 

Shakespeare: We learn no other but the confident tyrant / keeps still 

in Dunsinan (V.iv.8-9) 

Hugo: Tout ce que nous apprenons, c’est que le tyran se tient 

toujours dans Dunsinane avec confiance (p. 88) 

Maeterlinck: Nous ne savons rien, sinon le tyran, plein de 

confiance, tient toujours dans Dunsinane (p. 1004) 

Astrana: No sabemos más sino que el tirano, lleno de confianza, 

espera en Dunsinane y sostendrá nuestro asedio. (1920c: 161) 

 No sabemos más sino que el tirano, lleno de confianza, 

permanece todavía en Dunsinane y quiere esperar allí nuestro 

asedio. (1929b: 1383)  

Sagarra: No sabem pas altra cosa, / fora de que el tirà, molt 

refiat, / es manté sempre dins de Dunsinane. (1946?: 452) 

I ignorem tota altra cosa, / si no és que el tirà, molt refiat, / es 

manté sempre dins de Dunsinane (1959b: 374) 

 

Secció 14: modificació 
1) 

Shakespeare: To win us to our harm, / the instruments of darkness 

tell us truths (I.iii.124-125) 

Hugo: Pour nous attire à notre perte, les instruments des ténèbres 

nous dissent des vérités (p. 17) 

Maeterlinck: L’agent des ténèbres nous dit des vérités; il nous 

séduit (p. 960) 
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Astrana: Los agentes de las tinieblas nos profetizan verdades y nos 

seducen (p. 1342) 

Sagarra: L’agent de les tenebres / ens canta veritats. Ens sedueix (p. 

293) 

 

2) 

Shakespeare: Whiles I threat, he lives (II.i.61) 

Hugo: Tandis que je menace, l’autre vit. (p. 29) 

Maeterlinck: Mais je menace... Il vit. (p. 968) 

Astrana: Pero yo amenazo…; él vive. (p. 1349) 

Sagarra: Mes jo amenaço i ell encara viu. (p. 309)  

 

3) 

Shakespeare: Most sacrilegious murder hath broke ope / the Lord’s 

anointed temple, and stole thence / the life o’th’ building. 

(II.iii.69-71) 

Hugo: Le meurtre le plus sacrilège a ouvert par effraction le temple 

sacré du Seigneur et en a volé la vie qui l’animait. (p. 36) 

Maeterlinck: Le meurtre le plus sacrilège a brisé le temple sacré du 

seigneur et dérobe la vie du sanctuaire… (p. 973) 

Astrana: ¡El asesino más sacrílego ha profanado el templo del 

ungido del Señor y robado la vida del santuario! (1929b: 1353) 

 ¡El asesino más sacrílego ha profanado el templo del ungido del 

señor y robado la vida del santuario! (1944: 72) 

Sagarra: El més sacríleg dels assassinats, / ha destruït el temple 

venerable / del senyor i ha robat tota la vida / del santuari. (p. 

316) 
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4) 

Shakespeare: Things without all remedy / should be without 

regard (III.ii.12-13) 

Hugo: Les choses sans remède ne valent plus la réflexion (p. 48) 

Maeterlinck: Ce qui est sans remède devrait être oublié. (p. 980) 

Astrana: Debe darse al olvido lo que no tiene remedio. (p. 1361) 

Sagarra: Si una cosa / no té remei, ha d’ésser oblidada. (p. 329) 

 

5) 

Shakespeare: My worthy lord, / your noble friends do lack you. 

(III.iv.84-85) 

Hugo: Mon digne seigneur, vous nobles amis ont besoin de vous. 

(p. 55) 

Maeterlinck: Digne seigneur, vos nobles amis vous réclament… (p. 

984) 

Astrana: Mi digno señor, vuestros nobles amigos os reclaman… (p. 

100) 

Sagarra: Digne senyor, que els hostes us reclamen! (p. 336) 

 

6) 

Shakespeare: You mar all with this starting. (V.i.42-43) 

Hugo: Vous gâtez tout avec ces frémissements. (p. 82) 

Maeterlinck: Vous perdez tout par ces tressaillements! (p. 1000) 

Astrana: Todo lo echáis a perder con esos sobresaltos! (p. 1379) 

Sagarra: Vós ho perdreu tot, per culpa d’aquests sobresalts… (p. 

368) 
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7) 

Shakespeare: Who then shall blame / his pestered senses to recoil, 

and start, / when all that is within him does condemn / itself for 

being there? (V.ii.24-25) 

Hugo: Qui blâmerait ses sens surmenés de se révolter et de bondir, 

quand tout ce qui est en lui se reproche d’y être ? (p. 84) 

Maeterlinck: Qui blâmera ses sens exaspérés s’ils reculent et 

sursautent, quand tout ce qui est en lui a honte de s’y trouver? 

(p. 1002) 

Astrana: ¿Quién censurará sus sentidos exasperados, si retroceden y 

se rebelan, cuando todo lo que en él existe siente vergüenza de 

hallarse? (1920c: 154) 

 ¿Quién censurará entonces sus sentidos exasperados, por 

retroceder y sobresaltarse, cuando todo lo que en él existe 

siente vergüenza de hallarse allí? (1929b: 1381) 

Sagarra: ¿Qui dirà mal dels seus desesperats / sentits, si li reculen i 

li salten, / quan tot allò  que es troba dintre seu / té vergonya de 

ser-hi? (p. 370) 

 

Secció 15: addició 
1) 

Shakespeare: Better be with the dead, / whom we, to gain our peace, 

have sent to peace, / than on the torture of the mind to lie / in 

restless ecstasy. (III.ii.21-24) 

Hugo: Mieux vaudrait être avec le mort que nous avons envoyé 

reposer pour gagner notre repos, que d’être soumis par la 

torture de l’esprit à une infatigable angoisse. (p. 48) 
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Maeterlinck: Soyons avec le mort que, pour gagner la paix, nous 

avons envoyé dans la pax, plutôt que de vivre ainsi sur le banc 

de torture de l’esprit dans une angoisse sans repos. (p. 980) 

Astrana: ¡Más vale yacer con el difunto, a quien por ganar la paz 

enviamos a la paz, que vivir así, sobre el potro de tortura del 

espíritu, en una angustia sin tregua! (p. 1360) 

Sagarra: Val més restar amb el mort, / el qual nosaltres, per guanyar 

la pau, / que hem enviat a dormir en pau, que viure / sobre el 

banc de tortura de nostra ànima / en un esverament sense repòs. 

(p. 330) 

 

2) 

Shakespeare: Unsafe the while, that we must lave our honours / in 

these flattering streams (III.ii.35-36) 

Hugo: Temps d’inquiétude, où il nous faut laver nos honneurs au 

torrent des flatteries (p. 48) 

Maeterlinck: Triste nécessité que de devoir par prudence laver nos 

honneurs aux ruisseaux des adulations (p. 980) 

Astrana: ¡Triste necesidad que debamos por prudencia lavar 

nuestros honores en los torrentes de la adulación (p. 1361) 

Sagarra: Cosa trista / rentar l’honor al raig del rierol / de les 

llagoteries (p. 330) 

 

Secció 16: addició de metàfora 
1) 

Shakespeare: Nothing afeard of what thyself didst make / strange 

images of death. (I.iii.96-97) 
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Hugo: Impassible devant tous ces spectres étranges que tu fais toi-

même. (p. 16) 

Maeterlinck: Impassible devant toutes ces images de la mort que tu 

semais toi-même… (p. 960) 

Astrana: Impasible ante las extrañas imágenes de muerte que tú 

mismo sembrabas. (p. 1341) 

Sagarra: Impàvid, entremig de les imatges / de la mort, que 

sembraves tu mateix. (p. 292) 

 

2)   

Shakespeare: It’s night’s predominance, or the day’s shame, / that 

darkness does the face of earth entomb / when living light 

should kiss it? (II.iv.8-10) 

Hugo: Est-ce le triomphe de la nuit ou la honte du jour qui fait que 

les ténèbres ensevelissent la terre, quand la lumière vivante 

devrait le baiser au front? (p. 40) 

Maeterlinck: La nuit règne-t-elle ou le jour a-t-il honte, que les 

ténèbres ensevelissent encore la face de cette terre qu’une 

vivante lumière devrait caresser? (p. 975) 

Astrana: ¿Es que reina la noche, o siente vergüenza el día, que las 

tinieblas cubren la cara de la difunta tierra, que un vivo 

resplandor debía acariciar? (p. 1356) 

Sagarra: ¿La nit regna, o té vergonya / el dia, que amortallin les 

tenebres / el rostre de la terra, allí on el bes, / s’hauria de sentir, 

de la llum viva? (p. 320) 
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Secció 17: supressió 
1) 

Shakespeare: The service and the loyalty I owe, / in doing it, pays 

itself. (I.iv.22-23) 

Hugo: L’obéissance et la loyauté que je vous dois se paient elles-

mêmes en agissant. (p. 19) 

Maeterlinck: Le service et la loyauté que je dois ont en eux-mêmes 

leur salaire. (p. 962) 

Astrana: El servicio y la lealtad debida tienen en sí propios su pago. 

(1920c: 32) 

El servicio y la lealtad que debo tienen en sí propios su pago. 

(1929b: 1343) 

Sagarra: La meva lleialtat i el meu servei / en ells mateixos troben 

el salari. (p. 295) 

 

Secció 18: supressió de metàfora 

1) 

Shakespeare: Grapples you to the heart and love of us (III.i.106) 

Hugo: Et vous attachera notre cœur et notre affection (p. 45-46) 

Maeterlinck: Et vous assure notre reconnaissance et notre amour (p. 

978) 

Astrana: Os asegura nuestro afecto y agradecimiento (p. 1359) 

Sagarra: I us assegura / el nostre agraïment i el nostre amor. (p. 

327) 
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Secció 19: canvi total de significat 
1) 

Shakespeare: My dull brain was wrought / with things forgotten. 

(I.iii.150-151) 

Hugo: Mon sombre cerveau était travaillé par des choses oubliées. 

(p. 18) 

Maeterlinck: Des choses oubliées travaillaient mon cerveau rebelle. 

(p. 961) 

Astrana: Mi rebelde cerebro se ocupaba en recuerdos lejanos. 

(1929b: 1342) 

Mi estúpido cerebro se ocupaba en recuerdos lejanos. (1944: 

40) 

Sagarra: Perdoneu-me, que coses oblidades / van treballant el meu 

cervell rebel (1942: 22) 

Perdoneu-me, que records ja fonedissos / treballaren el meu 

cervell rebel. (1959b: 294) 

 

2) 

Shakespeare: Wherever, in your sightless substances, / you wait on 

nature’s mischief. (I.v.48-49) 

Hugo: Quel que soit le lieu où, invisibles substances, vous aidez à 

la violation de la nature. (p. 22) 

Maeterlinck: Quel soit le lieu d’où vos invisibles substances 

président au crime de la nature (p. 963) 

Astrana: De allí de donde presidáis bajo invisibles formas la hora 

de hacer mal (1920c: 37) 
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       De donde presidáis bajo invisibles substancias la hora de hacer 

mal (1929b: 1345) 

Sagarra: D’onsevulla que el vostre ésser no vist / presideix tots els 

crims de la natura! (p. 299) 

 

3) 

Shakespeare: For fear / thy very stones prate of my 

whereabout, / and take the present horror from the time / which 

now suits with it. (II.i.58-61) 

Hugo: De peur que tes pierres mêmes ne jasent de mon approche, et 

ne retirent à ce moment la muette horreur qui lui va si bien ! 

(p. 29) 

Maeterlinck: De peur que tes pierres même ne proclament où je 

vais, et ne dissipent la silencieuse horreur exigée par cette 

heure. (p. 968) 

Astrana: De miedo que hasta tus piedras proclamen dónde voy y no 

disipen el honor el horror silencioso exigido por la hora! (p. 

1349) 

Sagarra: Per por que xerrin les pedres / allí on vaig, i no llevin 

l’horror mut / del moment, exigit per aquesta hora! (p. 309) 

 

4) 

Shakespeare: For from this instant / there’s nothing serious in 

mortality (II.iii.94-95) 

Hugo: Dès cet instant, il n’y a plus rien de sérieux dans ce monde 

mortel (p. 37) 
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Maeterlinck: Mais, de cet instant, il n’est plus rien de sérieux dans 

la destinée humaine (p. 973) 

Astrana: Mas desde este instante no hay nada serio en el destino 

humano (p. 1354) 

Sagarra: Però, des d’ara no hi ha res que pesi / en el destí dels 

homes. (p. 317) 

 

5) 

Shakespeare: Better be with the dead, / whom we, to gain our peace, 

have sent to peace, / than on the torture of the mind to lie / in 

restless ecstasy. (III.ii.21-24) 

Hugo: Mieux vaudrait être avec le mort que nous avons envoyé 

reposer pour gagner notre repos, que d’être soumis par la 

torture de l’esprit à une infatigable angoisse. (p. 48) 

Maeterlinck: Soyons avec le mort que, pour gagner la paix, nous 

avons envoyé dans la pax, plutôt que de vivre ainsi sur le banc 

de torture de l’esprit dans une angoisse sans repos. (p. 980) 

Astrana: ¡Más vale yacer con el difunto, a quien por ganar la paz 

enviamos a la paz, que vivir así, sobre el potro de tortura del 

espíritu, en una angustia sin tregua! (p. 1360) 

Sagarra: Val més restar amb el mort, / el qual nosaltres, per guanyar 

la pau, / que hem enviat a dormir en pau, que viure / sobre el 

banc de tortura de nostra ànima / en un esverament sense repòs. 

(p. 330) 
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6) 

Shakespeare: You make me strange / even to the disposition that I 

owe (III.iv.113-114) 

Hugo: Vous me faites méconnaitre mon propre caractère (p. 56) 

Maeterlinck: Vous me faites douter de mon propre courage (p. 

984) 

Astrana: Me hacéis dudar de mi propio valor (p. 1365) 

Sagarra: Ara dubto / del meu valor (p. 338) 

 

7) 

Shakespeare: My dearest coz, / I pray you school yourself. 

(IV.ii.14-15) 

Hugo: Ma chère petite cousine, je vous prie, régentez-vous vous-

même. (p. 67) 

Maeterlinck: Ma chère cousine, je vous prie, faites-vous à vous-

même la leçon. (p. 992) 

Astrana: Mi querida prima, instruíos vos misma. (1920c: 124) 

Mi muy querida prima, os lo suplico, daos a vos misma la 

lección. (1929b: 1372) 

Sagarra: Estimada cosina, jo us ho prego: / feu-vos a vós mateixa la 

lliçó. (p. 353) 

 

Secció 20: canvi de metàfora 
1) 

Shakespeare: My plenteous joys, / wanton in fullness, seek to hide 

themselves / in drops of sorrow. (I.iv.34-36) 
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Hugo: Ma joie exubérante, débordant dans sa plénitude, cherche à 

se déguiser en larmes de tristesse. (p. 20) 

Maeterlinck: Mes joies surabondantes, ivres de plénitude cherchent 

à se cacher parmi des larmes de tristesse… (p. 962) 

Astrana: Mis alegrías desbordantes, ebrias de plenitud, buscan 

disimularse bajo lágrimas de tristeza… (p. 1343) 

Sagarra: Aquest goig meu / sobreeixint en la plena 

ubriaguesa, / vol amagar-se dintre de les llàgrimes... (1942: 

25) 

Aquest goig meu / sobreeixint en la plena ubriaguesa / vol 

amagar-se dins un vel de llàgrimes... (1959b: 296) 

 

2) 

Shakespeare: My way of life / is fall’n into the sere, the yellow leaf 

(V.iii.22-23) 

Hugo: Le printemps de ma vie est en proie à la sécheresse, aux 

feuilles jaunes (p. 86) 

Maeterlinck: Le chemin de ma vie incline vers l’automne, et ses 

feuilles jaunies (p. 1003) 

Astrana: El camino de mi vida declina hacia el otoño de 

amarillentas hojas (p. 1382) 

Sagarra: El meu camí de vida / s’inclina a la tardor, i les fulles 

grogues (p. 372) 
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Secció 21: explicitació 
1) 

Shakespeare: You know not / whether it was his wisdom, or his 

fear. (IV.ii.4-5) 

Hugo: Vous ne savez pas s’il a eu de sa part sagesse ou peur. (p. 

67) 

Maeterlinck: Vous ignorez si ce fut sagesse ou frayeur. (p. 992) 

Astrana: Ignoráis qué haya sido, si prudencia o temor. (p. 1372) 

Sagarra: Ignoreu si és la por o és la prudència. (p. 352) 

 

2) 

Shakespeare: Though all things foul would wear the brows of 

grace, / yet grace must still look so. (IV.iii.23-24) 

Hugo: Quand tout ce qu’il y a d’infâme aurait le front de la vertu, la 

vertu n’en devrait pas moins avoir l’air vertueux. (p. 72) 

Maeterlinck: Si l’infamie avait même visage que la vertu, la vertu 

n’en serait pas moins pareille à elle-même… (p. 994) 

Astrana: Si la infamia tomara el mismo rostro de la virtud, la virtud 

no dejaría por ello de parecerse menos a sí misma… (p. 

1374) 

Sagarra: I si els pecats tinguessin igual cara / que la virtut, per’xò 

no deixaria / la virtud de semblar-se a ella mateixa. (1946?: 

431) 

 I si els pecats tinguessin igual cara / que la virtut, per’xò no 

deixaria / la virtut d’assemblar-se a ella mateixa. (1959b: 

357) 
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3) 

Shakespeare: Let’s make us med’icines of our great revenge, / to 

cure this deadly grief. (IV.iii.214-215) 

Hugo: Faisons de notre grande vengeance un remède qui guérisse 

cette mortelle douleur. (p. 79) 

Maeterlinck: Et qu’une grande vengeance soit le remède qui 

guérisse cette doleur mortelle… (p. 999) 

Astrana: Y que una gran venganza sea el remedio que cure este 

mortal dolor. (p. 1378) 

Sagarra: I que una gran venjança / porti la cura a aquest dolor 

mortal. (p. 365) 

 

4) 

Shakespeare: Let grief / convert to anger; blunt not the heart, 

enrage it. (IV.iii.228-229) 

Hugo: Que la douleur se change en colère ; n’émoussez pas votre 

cœur, enragez-le ! (p. 79) 

Maeterlinck: Que la douleur se transforme en colère, n’émoussez 

pas le cœur, emplissez-le de rage! (p. 999) 

Astrana: ¡Que el dolor se transforme en cólera, y sin abatir el 

corazón, le llenéis de rabia! (p. 1378) 

Sagarra: I que la pena es torni còlera; / no ensopiu vostre cor; 

fiqueu-hi ràbia! (p. 366) 
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Secció 22: implicitació 
1) 

Shakespeare: With furbished arms and new supplies of men / began 

a fresh assault. (I.ii.32-33) 

Hugo: Avec des armes fraîchement fourbies et de nouveaux 

renforts, a commencé un autre assaut. (p. 10) 

Maeterlinck: Avec des armes bien fourbies et des renforts de 

troupes fraîches, renouvelait l’assaut. (p. 956) 

Astrana: Con nuevas gentes y lucidas armas empezó un nuevo 

ataque (1920c: 13) 

       Con armas aún limpias y refuerzos de tropas frescas, renovó el 

ataque. (1929b: 1337) 

Sagarra: Amb armes netes / i tropes fresques renovà l’assalt. (p. 

287) 

 

2) 

Shakespeare: Our separated fortune / shall keep us both the safer 

(II.iii.140-141) 

Hugo: En séparant nos fortunes, nous serons plus en sûreté. (p. 39) 

Maeterlinck: Nos fortunes séparées nous protégeront mieux. (p. 

974) 

Astrana: Separadas nuestras suertes, nos protegerán mejor. (p. 

1355) 

Sagarra: Així si reparem [sic] nostres fortunes / millor ens 

protegiran. (p. 319-320) 
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Secció 23: ordre sintàctic 
1) 

Shakespeare: This diamond he greets your wife withal / by the 

name of most kind hostess (II.i.16-17) 

Hugo: Il présente ce diamante à votre femme, comme à la plus 

aimable hôtesse (p. 28) 

Maeterlinck: Il salue votre femme en lui offrant ce diamante 

comme à la plus aimable des hôtesses (p. 967-68) 

Astrana: Saluda a vuestra esposa, ofreciéndole este diamante, en 

calidad de amabilísima hospedadora. (p. 196)  

Sagarra: Saluda vostra dona i li ofereix / aquest diamant, com a la 

més amable / de les hostesses. (p. 308) 

 

2) 

Shakespeare: Who could refrain, / that had a heart to love, and in 

that heart, / courage, to make’s love known? (II.iii.118-120) 

Hugo: Qui est donc l’être qui, ayant un cœur pour aimer et du 

courage au cœur, eût pu s’empêcher de prouver alors son 

amour ? (p. 38) 

Maeterlinck: Qui donc, ayant un cœur fait pour aimer et dans ce 

cœur le courage de crier son amour, eût pu se contenir? (p. 

974) 

Astrana: ¿Quién, dotado de un corazón para amar, y en ese corazón 

el coraje necesario para probar cómo se ama, se hubiera podido 

contener? (p. 1354)  

Sagarra: Qui, doncs, tenint un cor / per estimar, i en aquest cor la 

força / per cridar el seu amor, es contindria? (p. 318) 
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3) 

Shakespeare: Who cannot want the thought, how monstrous / it was 

for Malcolm and for Donalbain / to kill their gracious father? 

(III.vi.8-10) 

Hugo: Comment se refuser à voir tout ce qu’il y a eu de monstrueux 

de la part de Malcolm et de Donalbain à tuer leur auguste 

père ? (p. 59) 

Maeterlinck: Qui peut s’empêcher de penser que Malcom et 

Donalbain, en tuant leur excellent père, commirent un forfait 

monstrueux? (p. 986) 

Astrana: ¿Quién no puede tener el pensamiento de que Malcolm y 

Donalbain, al matar a su excelente padre, cometieron una 

acción monstruosa? (p. 1366) 

Sagarra: ¿I qui ens priva de pensar-nos / que Donalbain i Malcolm, 

en matar / llur pare bondadós, no van fer un crim / de 

monstres? (p. 341) 

 

4) 

Shakespeare: Here I abjure / the taints and blames I laid upon 

myself / for strangers to my nature. (IV.iii.123-125) 

Hugo: J’abjure ici les noirceurs et les vices que je me suis imputés, 

comme étrangers à ma nature. (p. 75) 

Maeterlinck: J’abjure ici, comme étrangers à ma nature, les 

flétrissures et les blâmes dont je me suis chargé. (p. 996) 

Astrana: Abjuro aquí, como extraños a mi naturaleza, de las 

acusaciones y baldones que sobre mí mismo lancé. (p. 1376) 
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Sagarra: Abjuro, aquí, com coses forasteres / a la meva natura, 

aquelles tares / i aquells blasmes dels quals m’he carregat. (p. 

361) 

 

Secció 24: puntuació 
1) 

Shakespeare: Yet who would have thought the old man to have had 

so much blood in him. (V.i.36-38) 

Hugo: Pourtant qui aurait cru que le vieux homme eût en lui tant de 

sang ? (p. 81)  

Maeterlinck: Mais qui donc aurait cru que le vieillard eût encore 

tant sang dans le corps! (p. 1000) 

Astrana: ¡Quién hubiera imaginado que había de tener aquel viejo 

tanta sangre! (p. 1379) 

Sagarra: Però, qui s’hauria cregut que el vell tingués tanta sang dins 

al cos! (p. 368) 

 

2) 

Shakespeare: Let us be beaten if we cannot fight. (V.vi.8) 

Hugo: Je veux être battu, si nous ne savons pas leur tenir tête. (p. 

91) 

Maeterlinck: Que je sois battu si nous ne savons pas nous battre! (p. 

1006) 

Astrana: Y que sea yo batido si no nos sabemos batir! (p. 1384) 

Sagarra: I que jo sigui batut / si és que no ens sabem batre! (p. 378) 
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Secció 25: tria lèxica 
1) 

Shakespeare: From that spring, whence comfort seemed to come / 

discomfort swells. (I.ii.27-28) 

Hugo: De ce qui semblait être une source de joie jaillissent les 

alarmes. (p. 10)  

Maeterlinck: De cette source d’où semblait venir le secours, 

débordent les alarmes. (p. 956) 

Astrana: De los acontecimientos que parecían prometernos la paz 

nacieron las alarmas. (1920c: 16-17)  

De la fuente de donde parecía venir el aliento se desbordó el 

desaliento. (1929b: 1337) 

De aquella fuente de donde parecía venir el aliento se 

desbordó el desaliento. (1944: 25) 

Sagarra: De la font d’on semblava venir ajuda, / va desbordar 

l’alarma. (p. 286) 

 

2) 

Shakespeare: But I am faint, / my gashes cry for help. (I.ii.41-42) 

Hugo: Mais je suis épuisé : mes plaies crient au secours ! (p. 11) 

Maeterlinck: Mais je me sens défaillir, mes plaies crient au secours. 

(p. 956) 

Astrana: Pero desfallezco; mis llagas gritan socorro. (p. 1338) 

Sagarra: Mes jo defalleixo / i em demanen auxili les ferides. (p. 

287) 
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3) 

Shakespeare: I have begun to plant thee, and will labour / to make 

thee full of growing (I.iv.29-30) 

Hugo: Je viens de te planter, et je travaillerai à te faire parvenir à la 

plus haute croissance. (p. 19) 

Maeterlinck: J’ai commencer de te planter et je travaillerai à 

t’amener à ta pleine croissance. (p. 962) 

Astrana: He comenzado a plantarte, y me esforzaré hasta que 

alcances tu pleno crecimiento. (p. 1343)  

Sagarra: Jo he començat / a plantar-te i encar treballaré / fins que 

m’arribis a creixença plena. (p. 296) 

 

4) 

Shakespeare: Whiles I stood rapt in the wonder of it, came missives 

from the King, who all-hailed me Thane of Cawdor (I.v.5-7) 

Hugo: J’étais encore ravi par la surprise quand sont arrives des 

messagers du roi qui m’ont proclamé thane de Cawdor (p. 21) 

Maeterlinck: Tandis que je demeurais frappé de stupeur, survinrent 

des messagers du roi qui me proclamèrent thane de Cawdor (p. 

963) 

Astrana: Mientras permanecía absorto de estupor, llegaron 

mensajeros del rey, que me proclamaron thane de Cawdor (p. 

1244) 

Sagarra: Mentre restava palplantat d’estupor, vingueren uns enviats 

del rei i em proclamaren senyor de Cawdor (p. 297) 
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5) 

Shakespeare: I laid their daggers ready, / he could not miss’em. 

(II.ii.12-13) 

Hugo: J’avais disposé leurs poignards : il a dû forcément les 

trouver... (p. 30) 

Maeterlinck: J’avais préparé leurs poignards, il ne pouvait pas ne 

pas les voir... (p. 969) 

Astrana: Dejé dispuestos sus puñales; ha tenido que verlos. (p. 

1350) 

Sagarra: Jo li he deixat els dos punyals a punt / i és impossible que 

no els hagi vist. (p. 310) 

 

6) 

Shakespeare: He did command me to call timely on him (II.iii.44) 

Hugo: Il m’a ordonné de venir le voir de bon matin (p. 35) 

Maeterlinck: Il m’a ordonné de venir le voir avant le jour (p. 972) 

Astrana: Me ordenó que le llamara antes del día (p. 1353) 

Sagarra: M’ha manat que vingués abans del dia / a trobar-lo. (p. 

315) 

 

7) 

Shakespeare: Who could refrain, / that had a heart to love, and in 

that heart, / courage, to make’s love known? (II.iii.118-120) 

Hugo: Qui est donc l’être qui, ayant un cœur pour aimer et du 

courage au cœur, eût pu s’empêcher de prouver alors son 

amour ? (p. 38) 
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Maeterlinck: Qui donc, ayant un cœur fait pour aimer et dans ce 

cœur le courage de crier son amour, eût pu se contenir? (p. 

974) 

Astrana: ¿Quién, dotado de un corazón para amar, y en ese corazón 

el coraje necesario para probar cómo se ama, se hubiera podido 

contener? (p. 1354)  

Sagarra: Qui, doncs, tenint un cor / per estimar, i en aquest cor la 

força / per cridar el seu amor, es contindria? (p. 318) 

 

8) 

Shakespeare: And under him / my genius is rebuked (III.i.54-55) 

Hugo: Mon génie est dominé par le sien (p. 44) 

Maeterlinck: Sous lui, mon génie se sent intimidé (p. 977) 

Astrana: Y mi genio se intimida ante el suyo (p. 1358) 

Sagarra: El meu geni se sent intimidat (p. 325) 

 

9) 

Shakespeare: And all things else that might to half a soul, and to a 

notion crazed, say “Thus did Banquo.” (III.i.81-83) 

Hugo: Et mille autres choses qui feraient dire à une moitié d’âme, à 

un entendement fêlé : « Voilà ce qu’a fait Banquo. » (p. 45) 

Maeterlinck: Et mille autres choses qui feraient dire, même à une 

moitié d’âme et à une tête décrépite : « Voilà ce qu’a fait 

Banquo. » (p. 978) 

Astrana: Y mil cosas más que harían exclamar a quien no fuera 

idiota o tuviera la cabeza trastornada: “He aquí la obra de 

Banquo”. (p. 1359) 
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Sagarra: I mil coses, les quals obligarien fins a dir a un cap tèrbol i 

una meitat d’ànima: «Vet aquí el que ha fet Banquo». (1946?: 

398) 

 I mil coses, davant les quals diria / fins un cap tèrbol i una 

meitat d’ànima: / «Vet aquí el que ha fet Banquo». (1959b: 

326) 

 

10) 

Shakespeare: With bare-faced power sweep him from my 

sight / and bid my will avouch it (III.i.119-120) 

Hugo: Je pourrais le balayer de ma vue de vive force, et mettre la 

chose sur le compte de ma volonté (p. 46) 

Maeterlinck: Ma puissance à visage découvert pourrait le balayer de 

ma vue sans autre excuse que ma seule volonté (p. 979) 

Astrana: Y aunque con mi autoridad pudiera a cara descubierta 

barrerle de mi vista sin otra excusa que mi voluntad soberana 

(p. 1359) 

Sagarra: La meva força / amb cara descoberta, bé podria / per a 

sempre escombrar-me’l dels meus ulls / sense altra excusa que 

la voluntat (p. 328) 

 

11) 

Shakespeare: And with thy bloody and invisible hand / cancel and 

tear to pieces that great bond / which keeps me pale. (III.ii.51-

53) 

Hugo: Et, de ta main sanglante et invisible, arrache et mets en 

pièces le fil de cette grande existence qui me fait pâlir ! (p. 49) 
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Maeterlinck: Et de ta main sanglante et invisible, annule et mets en 

pièces ce grand pacte qui me fait pâlir! (p. 981) 

Astrana: Y con tu sangrienta e invisible mano desgarra y reduce a 

jirones ese último vínculo que sostiene mi palidez (1920c: 89) 

 Y con tu sangrienta e invisible mano cancela y reduce a 

pedazos ese gran pacto que mantiene mi palidez (1929b: 1361) 

Sagarra: I amb sangonent i amb invisible mà / anul·la i esmicola 

aquest gran pacte / que em fa pàl·lid. (p. 331) 

 

12) 

Shakespeare: From thence, the sauce to meat is ceremony, / meeting 

were bare without it. (III.iv.36-37) 

Hugo: Hors de là, la courtoisie est la meilleure sauce des mets; sans 

elle, la réunion serait fade. (p. 53) 

Maeterlinck: Hors de là, la courtoisie est l’assaisonnement le 

meilleur, et toute réunion sans elle semble déserte... (p. 983) 

Astrana: De otra parte, los agasajos son el mejor condimento, y toda 

reunión sin ellos parece desierta. (p. 1363) 

Sagarra: Que no hi ha salsa com la cortesia, / i és un desert la 

reunió on manca. (p. 334) 

 

13) 

Shakespeare: Who may I rather challenge for unkidness / than pity 

for michance. (III.iv.42-43) 

Hugo: Puissé-je voir à l’accuser d’une incivilité plutôt qu’a le 

plaindre d’un malheur! (p. 53) 
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Maeterlinck: Puissé-je avoir à lui reprocher une incivilité plutôt 

qu’à déplorer un accident. (p. 983) 

Astrana: A quien más quiero culpar de negligente que deplorar por 

una desgracia! (1920c: 96) 

 A quien más querría culpar de descortés que deplorar por una 

desgracia! (1929b: 1363) 

Sagarra: Més val poder-li dir que és descortès, / que haver de 

deplorar alguna desgràcia... (p. 335) 

 

14) 

Shakespeare: And even now / to crown my thoughts with acts─be 

it thought and done (IV.i.163-164) 

Hugo: Aujourd’hui même, pour couronner ma pensée par un 

acte, que la résolution prise soit exécutée (p. 67) 

Maeterlinck: Et maintenant, pour que les actes couronnent ma 

pensé, que ce soit dit et fait (p. 992) 

Astrana: Y, por tanto, para que los actos coronen mi pensamiento 

de que lo que se diga se haga (p. 1371) 

Sagarra: I perquè els fets coronin el que penso, / tot, des d’ara, serà 

pensat i fet. (p. 351) 

 

15) 

Shakespeare: Wear thou thy wrongs / the title is affeered. 

(IV.iii.33-34) 

Hugo: Jouis de ton usurpation ; ton titre est consacré ! (p. 72) 

Maeterlinck: Porte tes maux, patrie! Car le bon droit a peur! (p. 

995) 
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Astrana: ¡Porta tus males, patria, porque el derecho legítimo siente 

miedo! (1929b: 1374) 

¡Porta tus males, patria, porque el derecho legítimo lo 

aprueba! (1944: 137) 

Sagarra: Porta els mals a l’esquena, pàtria meva! / Perquè el dret és 

poruc! (p. 357) 

 

16) 

Shakespeare: Wear thou thy wrongs / the title is affeered. 

(IV.iii.33-34) 

Hugo: Jouis de ton usurpation ; ton titre est consacré ! (p. 72) 

Maeterlinck: Porte tes maux, patrie! Car le bon droit a peur! (p. 

995) 

Astrana: ¡Porta tus males, patria, porque el derecho legítimo siente 

miedo! (1929b: 1374) 

¡Porta tus males, patria, porque el derecho legítimo lo aprueba! 

(1944: 137) 

Sagarra: Porta els mals a l’esquena, pàtria meva! / Perquè el dret és 

poruc! (p. 357) 

 

17) 

Shakespeare: I have no relish of them, but abound / in the division 

of each several crime, / acting in many ways. (IV.iii.95-97) 

Hugo: Je n’ai pas même l’arrière-goût ; mais j’abonde en penchants 

diversement criminels que je satisfais par tous les moyens. (p. 

74) 
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Maeterlinck: Je n’en ai pas la moindre trace, mais j’excelle à diviser 

chaque vice en variétés diverses et à le pratiquer de mille 

manières. (p. 996) 

Astrana: No encuentran en mí el menor gusto; pero, en cambio, 

siento todas y cada una de las malas pasiones, para practicarlas 

bajo distintas maneras. (p. 1375) 

Sagarra: Jo no en conec ni el rastre; / i sóc un mestre, en canvi, 

dividint / cada vici i traient-li noves formes, / i practicant-lo de 

cent mil maneres. (p. 360) 

 

18) 

Shakespeare: I should / pour the sweet milk of concord into Hell, / 

uproar the universal peace, confound / all unity on earth. 

(IV.iii.97-100) 

Hugo: Je verserais dans l’enfer le doux lait de la concorde, je 

bouleverserais la paix universelle, je détruirais toute unité sur 

la terre. (p. 74) 

Maeterlinck: Je verserais dans l’enfer le doux lait de la concorde, je 

bouleverserais la pax universelle et confondrais toute 

harmonie sur terre. (p. 996) 

Astrana: Vertería en el infierno el dulce bálsamo de la concordia; 

sublevaría la paz universal, confundiría toda la armonía de la 

tierra. (p. 1375) 

Sagarra: Vessaria a l’Infern la dolça llet / de la concòrdia, i 

desgavellaria / la pau universal, fins a confondre / l’harmonia 

del món. (p. 360) 
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19) 

Shakespeare: Fit to govern? / No, not to live. (IV.iii.102-103) 

Hugo: Fait pour gouverner ! non, pas même pour vivre... (p. 74) 

Maeterlinck: Digne de régner! Non, pas digne de vivre! (p. 996) 

Astrana: ¡Digno de reinar! ¡No, ni de vivir!... (p. 1375) 

Sagarra: ¿Digne de governar? No! Ni de viure! (p. 360) 

 

20) 

Shakespeare: This disease is beyond my practice (V.i.56) 

Hugo: Cette maladie échappe à mon art (p. 82) 

Maeterlinck: Cette maladie dépasse ma science (p. 1001) 

Astrana: Esta enfermedad es superior a mi ciencia (p. 1380) 

Sagarra: Aquesta malaltia ultrapassa la meva ciència. (p. 369)   

 

21) 

Shakespeare: For certain, sir, he is not: I have a file / of all the 

gentry (V.ii.8-9) 

Hugo: Je suis certain que non, monsieur. J’ai la liste de tous les 

gentilhommes (p. 84) 

Maeterlinck: Non, certainement, seigneur. J’ai une liste de toute la 

noblesse (p. 1002) 

Astrana: No, por cierto, señor. Tengo una lista de todos los nobles 

(p. 1380) 

Sagarra: És segur que no hi és. Jo tinc una llista de tota la noblesa. 

(p. 370) 
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22) 

Shakespeare: Therein the patient / must minister himself. (V.iii.44-

45) 

Hugo: En pareil cas, c’est au malade à se traiter lui-même (p. 87) 

Maeterlinck: Il faut ici que le malade soit son propre médecin. (p. 

1003) 

Astrana: En tales casos el paciente debe ser su mismo médico. (p. 

1382) 

Sagarra: Aquí cal que el malalt sigui el seu metge. (p. 373) 

 

23) 

Shakespeare: Let us be beaten if we cannot fight. (V.vi.8) 

Hugo: Je veux être battu, si nous ne savons pas leur tenir tête. (p. 

91) 

Maeterlinck: Que je sois battu si nous ne savons pas nous battre! 

(p. 1006) 

Astrana: Y que sea yo batido si no nos sabemos batir! (p. 1384) 

Sagarra: I que jo sigui batut / si és que no ens sabem batre! (p. 378) 

 

24) 

Shakespeare: Why should I play the Roman fool and die / on mine 

own sword? (V.vii.31-32) 

Hugo: Pourquoi jouerais-je le fou romain et me tuerais-je de ma 

propre épée ? (p. 93)  

Maeterlinck: Pourquoi donc imiter les héros de la folie romaine et 

périr sur ma propre épée? (p. 1007) 
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Astrana: ¿Por qué imitar al loco romano y morir bajo mi misma 

espada? (p. 1386-1386) 

Sagarra: Per què tinc d’imitar aquell boig de Roma / decantant-me 

damunt la pròpia espasa? (p. 380) 

 

Secció 26: tria semàntica en casos de polisèmia 
1) 

Shakespeare: Let us rather / hold fast the mortal sword─and like 

good men, / bestride our downfall birthdom (IV.iii.2-4) 

Hugo: Saisissons plutôt l’épée meurtrière, et comme de braves gens, 

couvrons de notre personne nos droits abattus. (p. 71) 

Maeterlinck: Saisissons plutôt l’épée meurtrière, et, comme de 

braves gens, protégeons de nos corps notre patrie qui tombe. 

(p. 994) 

Astrana: Empuñemos, por el contrario, la espada mortífera y, como 

buenos, protejamos con nuestros cuerpos nuestra patria que 

sucumbe. (p. 1374) 

Sagarra: Em penso que és millor empunyar l’espasa, / i com homes 

enters salvar la pàtria / que està caient. (p. 356) 

 

2) 

Shakespeare: Wear thou thy wrongs / the title is affeered. 

(IV.iii.33-34) 

Hugo: Jouis de ton usurpation ; ton titre est consacré ! (p. 72) 

Maeterlinck: Porte tes maux, patrie! Car le bon droit a peur! (p. 

995) 
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Astrana: ¡Porta tus males, patria, porque el derecho legítimo siente 

miedo! (1929b: 1374) 

¡Porta tus males, patria, porque el derecho legítimo lo aprueba! 

(1944: 137) 

Sagarra: Porta els mals a l’esquena, pàtria meva! / Perquè el dret és 

poruc! (p. 357) 

 

3. SAGARRA COINCIDEIX AMB ASTRANA, 

PERÒ DIFEREIX D’HUGO I MAETERLINCK 

 

Secció 27: especificació 
1) 

Shakespeare: Upon my head they placed a fruitless crown (III.i.60) 

Hugo: Elles m’ont placé sur la tête une couronne infructueuse (p. 

44) 

Maeterlinck: Elles placèrent sur ma tête une couronne sans fruits 

(p. 977) 

Astrana: Sobre mi cabeza han ceñido ellas una corona infructífera 

(p. 1358) 

Sagarra: Damunt el cap m’han dut una corona / sense fruit (1946?: 

398) 

 El meu cap han cenyit d’una corona / sense fruit (1959b: 325) 

 

2) 

Shakespeare: What a haste looks through his eyes! (I.ii.46) 

Hugo: Quel empressement dans ses regards ! (p. 11) 

Maeterlinck: Quelle hâte dans ses yeux! (p. 956) 
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Astrana: ¡Qué entusiasmo en sus ojos! (1920c: 18) 

¡Qué ansiedad brilla en sus ojos! (1929b: 1338)  

Sagarra: Quina pressa que té dintre dels ulls (1942: 8) 

Quines ànsies li brillen dins els ulls! (1959b: 287) 

 

Secció 28: tria lèxica 
1) 

Shakespeare: What a haste looks through his eyes! (I.ii.46) 

Hugo: Quel empressement dans ses regards ! (p. 11) 

Maeterlinck: Quelle hâte dans ses yeux! (p. 956) 

Astrana: ¡Qué entusiasmo en sus ojos! (1920c: 18) 

¡Qué ansiedad brilla en sus ojos! (1929b: 1338)  

Sagarra: Quina pressa que té dintre dels ulls (1942: 8) 

Quines ànsies li brillen dins els ulls! (1959b: 287) 

 

2) 

Shakespeare: In’th’ name of truth, / are ye fantastical, or that 

indeed / which outwardly ye show? (I.iii.52-53) 

Hugo: Au nom de la vérité, êtes-vous fantastiques, ou êtes-vous 

vraiment ce qu’extérieurement vous paraissez? (p. 14) 

Maeterlinck: Au nom de la vérité, êtes-vous chimériques ou 

vraiment ce que vous semblez être? (p. 959) 

Astrana: En nombre de la verdad, ¿sois fantasmas, o sois, en 

efecto, lo que aparentáis ser? (p. 1340)  

Sagarra: En el nom de la pura veritat, / digueu-me: sou fantasmes, 

o bé sou / de debò el que sembleu? (p. 290) 
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3) 

Shakespeare: He chid the Sisters / when first they put the name of 

king upon me (III.i.57-58) 

Hugo: Il a apostrophé les sœurs, quand elles m’ont décerné le nom 

de roi (p. 44) 

Maeterlinck: Il gourmanda les sœurs fatales lorsque d’abord elles 

me décernèrent le nom de roi (p. 977) 

Astrana: Él increpó primero a las brujas cuando me dieron el título 

de rey (p. 1358) 

Sagarra: Ell increpà les bruixes, quan van dar-me / el nom de rei (p. 

325) 

 

4) 

Shakespeare: Who may I rather challenge for unkindness / than 

pity for mischance. (III.iv.42-43) 

Hugo: Puissé-je voir à l’accuser d’une incivilité plutôt qu’a le 

plaindre d’un malheur ! (p. 53) 

Maeterlinck: Puissé-je avoir à lui reprocher une incivilité plutôt 

qu’à déplorer un accident. (p. 983) 

Astrana: A quien más quiero culpar de negligente que deplorar por 

una desgracia! (1920c: 96) 

 A quien más querría culpar de descortés que deplorar por una 

desgracia! (1929b: 1363) 

Sagarra: Més val poder-li dir que és descortès, / que haver de 

deplorar alguna desgràcia... (p. 335) 
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5) 

Shakespeare: Who may I rather challenge for unkindness / than pity 

for mischance. (III.iv.42-43) 

Hugo: Puissé-je voir à l’accuser d’une incivilité plutôt qu’a le 

plaindre d’un malheur ! (p. 53) 

Maeterlinck: Puissé-je avoir à lui reprocher une incivilité plutôt 

qu’à déplorer un accident. (p. 983) 

Astrana: A quien más quiero culpar de negligente que deplorar por 

una desgracia! (1920c: 96) 

 A quien más querría culpar de descortés que deplorar por una 

desgracia! (1929b: 1363) 

Sagarra: Més val poder-li dir que és descortès, / que haver de 

deplorar alguna desgràcia... (p. 335) 

 

6) 

Shakespeare: Your wives, your daughters / your matrons, and your 

maids, could not fill up / the cistern of my lust (IV.iii.62-64) 

Hugo: Vos femmes, vos filles, vos matrones, vos vierges ne 

rempliraient pas la citerne de mes désirs (p. 73) 

Maeterlinck: Vos femmes, vos filles, vos matrones et vos vierges ne 

pourraient combler la citerne de ma passion (p. 995) 

Astrana: Vuestras mujeres, vuestras hijas, vuestras matronas y 

vuestras doncellas no podrían colmar la cisterna de mis 

apetitos (p. 1375) 

Sagarra: Les vostres dones, / les vostres filles, verges i casades, / no 

podrien omplir-me / la cisterna de la meva escalfor (1946?: 

433) 
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Les vostres dones, / les vostres filles, verges i casades, / no 

podrien omplir-me / la cisterna dels apetits (1959b: 358) 
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TAULA 1. SAGARRA COINCIDEIX AMB MONTOLIU 

Divergències respecte a l’original 

Especificació 1 

Modificació 1 

Total de divergències 2 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 19 

 
TAULA 2. SAGARRA COINCIDEIX AMB 

MONTOLIU i MAETERLINCK 

Divergències respecte a l’original 

Especificació 2 

Total de divergències 2 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 7 

 
TAULA 3. SAGARRA COINCIDEIX AMB 

HUGO, MONTOLIU I MAETERLINCK 

Divergències respecte a l’original 

Canvi total de significat 1 

Explicitació 1 

Total de divergències 2 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 5 

 
TAULA 4. SAGARRA COINCIDEIX 

AMB MONTOLIU I ASTRANA 

Divergències respecte a l’original 

Especificació 1 

Total de divergències 1 
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No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 3 

 
 

TAULA 5. SAGARRA COINCIDEIX AMB 

MONTOLIU, MAETERLINCK I ASTRANA 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 5 

Tria semàntica en cas de polisèmia 1 

 
TAULA 6. SAGARRA COINCIDEIX AMB HUGO, 

MONTOLIU, MAETERLINCK I ASTRANA 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 5 

 
 

1. SAGARRA COINCIDEIX AMB MONTOLIU 
 

Secció 1: especificació 
1)  

Shakespeare: Then fly false thanes, / and mingle with the English 

epicures (V.iii.6-7) 

Montoliu: Fugiu, doncs, falsos thanis, i ajunteu-vos amb els farts 

anglesos . (p. 88) 

Sagarra: Fugiu, doncs, falsos senyors, / i barregeu-vos amb els farts 

anglesos (p. 371) 

 

Hugo: Fuyez donc, thanes traîtres, et allez vous mêler aux 

épicuriens anglais. (p. 85) 
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Ruiz: Lluny de mi, doncs, aqueixos traidors, y que vagin a juntarse 

als epicuris de l’Anglaterra. (p. 123) 

Maeterlinck: Fuyez donc, thanes parjures, et allez vous mêler à ces 

pourceaux anglais! (p. 1002) 

Astrana: Huid, pues, thanes traidores, y marchad a mezclaros con 

los epicúreos ingleses (p. 1381) 

Jordana: Ja podeu fugir, doncs, falsos senyors d’Escòcia, i unir-vos 

amb els anglesos refinats. (p. 81) 

 

Secció 2: modificació 
1) 

Shakespeare: When in swinish sleep / their drenchèd natures lies as 

in a death (I.vii.68-70) 

Montoliu: Quan en porc ensopiment llurs sadolls cossos jeguin com 

morts (p. 23) 

Sagarra: Quan un dormir de porcs, / com en la mort, aplani llurs 

natures / sadollades de vi (p. 305) 

 

Hugo: Quand le sommeil du porc tiendra gisant, comme un mort, 

leur être submergé (p. 26) 

Ruiz: Un cop aquells infeliços s’entregaran complidament al sòn (p. 

36) 

Maeterlinck: Lorsque, ivres morts, ils seront plongés l’un et l’autre 

dans un sommeil de pourceau (p. 966-967) 

Astrana: Cuando, saturados de bebida, caigan en un sueño de 

puercos, semejante a la muerte (p. 1348)  
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Jordana: I així, amb els cossos com dos bóts de vi, jauran igual que 

morts. (p. 27) 

 
Secció 3: tria lèxica 

1) 

Shakespeare: All the quarters that they know / I’th’ shipman’s card. 

(I.iii.16-17) 

Montoliu: I tots els punts que segueixen a la carta marina. (p. 7) 

Sagarra: I els nords sobre la carta marina. (p. 289) 

 

Hugo: Et tous les points marqués sur la carte des marins. (p. 13) 

Ruiz: Y sé tots els punts indicats en la carta dels mariners. (p. 14) 

Maeterlinck: Et les points qu’ils savent bien / sur la carte des 

marins. (p. 957) 

Astrana: Los rumbos que les marcan en la carta los marinos (p. 

1339) 

Jordana: I els indrets que coneixen en carta de mariner. (p. 14) 

 

2) 

Shakespeare: Why do you dress me / in borrowed robes? (I.iii.105) 

Montoliu: Per què m vestiu amb robes manllevades? (p. 11) 

Sagarra: ¿Per què em vestiu amb roba manllevada? (1946?: 364) 

¿Per què em veniu amb roba manllevada? (1959b: 292) 

 

Hugo: Pourquoi me revêtez-vos de manteaux empruntés ? (p. 16) 

Ruiz: Per què’m poseu un mantell robat? (p. 18)  
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Maeterlinck: Pourquoi m’habillez-vous de vêtements empruntés? 

(p. 960) 

Astrana: ¿Por qué me vestís con ropas prestadas? (p. 1341) 

Jordana: ¿Per què em vestiu amb la roba d’un altre? (p. 17) 

 

3) 

Shakespeare: Why do I yield to that suggestion / whose horrid 

image doth unfix my hair (I.iii.135-136) 

Montoliu: Com és que cedeixo en aquesta suggestió, la qual 

hòrrida imatge m’aixeca ls cabells (p. 12) 

Sagarra: ¿Per què cedir a una tal suggestió, / la qual hòrrida imatge 

m’escabella (1946?: 365) 

¿Per què cedir a una tal suggestió, / la imatge de la qual 

horroritzant-me (1959b: 293) 

 

Hugo: Pourquoi cédé-je à une suggestion dont l’épouvantable 

image fait que mes cheveux se dressent (p. 17) 

Ruiz: Per què cedeixo a una suggestió, l’horrible imatge de la qual 

me posa’ls cabells de punta (p. 19) 

Maeterlinck: Pourquoi céder à une suggestion dont l’épouvantable 

image hérisse mes cheveux (p. 960) 

Jordana: ¿Per què cedeixo a la suggestió horrible, la imatge de la 

qual em fa dreçar els cabells (p. 18) 

 

4) 

Shakespeare: My thought, whose murder yet is but 

fantastical, / shakes so my single state of man (I.iii.140-141) 
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Montoliu: L’idea d’un crim purament fantastic sacseja talment ma 

simple humanitat (p. 12) 

Sagarra: La meva pensa, on l’ha assassinat / només hi és una vaga 

fantasia, / sacseja tant el meu domini d’home (1942: 21) 

 La meva pensa, on viu l’assassinat / només com una vaga 

fantasia, sacseja tant el meu domini d’home (1959b: 293) 

 

Hugo: Ma pensée, où la meurtre n’est encore que fantastique, 

ébranle à ce point ma faible nature d’homme (p. 17) 

Ruiz: El meu pensament, dins del qual el crim no es més que un 

fantasma, agita fins a tal punt la meva febre naturalesa d’home 

(p. 19) 

Maeterlinck: Ma pensée, où le meurtre n’est encore qu’un rêve, 

secoue à tel point le pauvre royaume de mon âme (p. 960) 

Astrana: ¡Mi pensamiento, donde el asesinato no es aún más que 

vana sombra, conmueve hasta tal punto el pobre reino de mi 

alma (p. 1342)  

Jordana: El pensament, el crim del qual és encara il· lusori, fa 

trontollar el meu ésser (p. 18) 

 

5) 

Shakespeare: If chance will have me King, why chance may crown 

me / without my stir. (I.iii.145-146) 

Montoliu: Si la sort me vol fer rei, doncs bé: la sort pot coronar-me 

sense que jo m bellugui. (p. 12) 

Sagarra: Si la sort / em vol fer rei, també pot coronar-me / sense 

que jo em bellugui! (p. 294) 
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Hugo: Si la chance veut me faire roi, eh bien, la chance peut me 

couronner sans que je m’en mêle. (p. 18) 

Ruiz: Jo men rento les mans; si la sort me vol fer rei, que la sort me 

coroni. (p. 20) 

Maeterlinck: Si le hasard veut que je sois roi, eh bien le hasard peut 

me couronner sans que je fasse un pas! (p. 961) 

Astrana: ¡Si el destino ha decretado que sea rey, ¡bien!, que se me 

corone, sin que tenga yo parte en ello! (p. 1342) 

Jordana: Si el fat vol que jo sigui rei, el fat pot coronar-me, sense 

que jo hagi de bellugar un dit. (p. 18) 

 

6) 

Shakespeare: If chance will have me King, why chance may crown 

me / without my stir. (I.iii.145-146) 

Montoliu: Si la sort me vol fer rei, doncs bé: la sort pot coronar-me 

sense que jo m bellugui. (p. 12) 

Sagarra: Si la sort / em vol fer rei, també pot coronar-me / sense 

que jo em bellugui! (p. 294) 

 

Hugo: Si la chance veut me faire roi, eh bien, la chance peut me 

couronner sans que je m’en mêle. (p. 18) 

Ruiz: Jo men rento les mans; si la sort me vol fer rei, que la sort 

me coroni. (p. 20) 

Maeterlinck: Si le hasard veut que je sois roi, eh bien le hasard peut 

me couronner sans que je fasse un pas! (p. 961) 

Astrana: ¡Si el destino ha decretado que sea rey, ¡bien!, que se me 

corone, sin que tenga yo parte en ello! (p. 1342) 
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Jordana: Si el fat vol que jo sigui rei, el fat pot coronar-me, sense 

que jo hagi de bellugar un dit. (p. 18) 

 

7) 

Shakespeare: Yet do I fear thy nature, / it is too ful o’th’ milk of 

human kindness / to catch the nearest way. (I.v.15-17) 

Montoliu: Amb tot, me fa por el teu natural: es massa ple de la llet 

d’humana tendres pera prendre l camí més curt. (p. 16) 

Sagarra: Però em fa por / aquest natural teu; perquè el tens 

massa / ple de la llet de la bondat humana / per tirar al dret i pel 

camí més curt. (p. 297) 

 

Hugo: Mais je me défie de ta nature : elle est trop pleine du lait de 

la tendresse humaine pour que tu saisisses le plus court chemin. 

(p. 21) 

Ruiz: No obstant, desconfio del teu caràcter; has sigut alletat en un 

doll de tendresa, no sabras triar el camí més curt. (p. 26) 

Maeterlinck: Mais je crains ta nature : elle est trop pleine du lait de 

la tendresse humaine pour saisir le chemin le plus court. (p. 21) 

Astrana: Pero desconfío de tu naturaleza. Está demasiado cargada 

de la leche de la ternura humana, para elegir el camino más 

corto. (p. 1344) 

Jordana: Però el teu caràcter em fa por. Amarat de la llet de la 

benignitat humana, no et deixarà seguir la via dreturera. (p. 22) 
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8) 

Shakespeare: I have given suck, and know / how tender ’tis to love 

the babe that milks me; / I would while it was smiling in my 

face, / have plucked by nipple from his boneless gums / and 

dashed the brains out (I.vii.54-58) 

Montoliu: Jo he criat, i sé lo tendre que es d’amar l’infant que 

s’alleta: doncs, al punt que m somreia, mon mugró hauria 

arrencat de ses molles genives i esclafat son cervell (p. 22) 

Sagarra: Jo he criat i jo sé la cosa dolça / que és estimar aquell 

petitet que mama. / Doncs bé, al moment que em somriuria al 

rostre, / li hauria tret la punta del mugró / de les seves genives 

netes d’ossos, / i li hauria esclafat el cervell (p. 304) 

 

Hugo: J’ai allaité, et je sais combien j’aime tendrement le petit qui 

me tette : eh bien, au moment où il souriait à ma face, j’aurais 

arraché le bout de mon sein de ses gencives sans os, et je lui 

aurais fait faillir la cervelle (p. 26) 

Ruiz: Jo he criat als meus fills y sé lo molt que’ls estimo; doncs ab 

tot, si jo hagués fet un jurament, com has fet tu, abans de 

faltarhi, arrencaria de mon pit, on s’alletés, al meu infant y li 

faria saltar el cervell contra terra! (p. 85)1 

Maeterlinck: J’ai nourri et je sais comme il est doux d’aimer le 

petit qui me tète : eh bien, au moment où il sourirait à ma face, 

                                                           
   1 Com es pot observar, Ruiz també té la mateixa traducció que Sagarra i 

Montoliu. Vegeu la raó per la qual hem recollit aquest cas aquí a l’exemple 6 del 

capítol 6. 
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j’aurais arraché le bout de mon sein de ses gencives sans os, et 

lui aurais fait jaillir la cervelle (p. 966) 

Astrana: He dado de mamar, y sé lo grato que es amar al tierno ser 

que me lacta. Bien: pues en el instante en que sonriese ante mi 

rostro, le hubiera arrancado el pezón de mi pecho de entre sus 

encías sin hueso, y estrellándole el cráneo (p. 1347) 

Jordana: He alletat i sé què és estimar l’infant que em xucla el pit. 

Li arrencaria, mentre em mirés enriolat, el mugró de les tendres 

genives, per esberlar-li el cap (p. 27) 

 

9) 

Shakespeare: I have given suck, and know / how tender ’tis to love 

the babe that milks me; / I would while it was smiling in my 

face, / have plucked by nipple from his boneless gums / and 

dashed the brains out (I.vii.54-58) 

Montoliu: Jo he criat, i sé lo tendre que es d’amar l’infant que 

s’alleta: doncs, al punt que m somreia, mon mugró hauria 

arrencat de ses molles genives i esclafat son cervell (p. 22) 

Sagarra: Jo he criat i jo sé la cosa dolça / que és estimar aquell 

petitet que mama. / Doncs bé, al moment que em somriuria al 

rostre, / li hauria tret la punta del mugró / de les seves genives 

netes d’ossos, / i li hauria esclafat el cervell (p. 304) 

 

Hugo: J’ai allaité, et je sais combien j’aime tendrement le petit qui 

me tette : eh bien, au moment où il souriait à ma face, j’aurais 

arraché le bout de mon sein de ses gencives sans os, et je lui 

aurais fait faillir la cervelle (p. 26) 
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Ruiz: Jo he criat als meus fills y sé lo molt que’ls estimo; doncs ab 

tot, si jo hagués fet un jurament, com has fet tu, abans de 

faltarhi, arrencaria de mon pit, on s’alletés, al meu infant y li 

faria saltar el cervell contra terra! (p. 85) 

Maeterlinck: J’ai nourri et je sais comme il est doux d’aimer le petit 

qui me tète : eh bien, au moment où il sourirait à ma face, 

j’aurais arraché le bout de mon sein de ses gencives sans os, et 

lui aurais fait jaillir la cervelle (p. 966) 

Astrana: He dado de mamar, y sé lo grato que es amar al tierno ser 

que me lacta. Bien: pues en el instante en que sonriese ante mi 

rostro, le hubiera arrancado el pezón de mi pecho de entre sus 

encías sin hueso, y estrellándole el cráneo (p. 1347) 

Jordana: He alletat i sé què és estimar l’infant que em xucla el pit. 

Li arrencaria, mentre em mirés enriolat, el mugró de les tendres 

genives, per esberlar-li el cap (p. 27) 

 

10) 

Shakespeare: Nature’s seems dead, and wicked dreams abuse / the 

curtained sleep (II-i.51-52) 

Montoliu: La natura sembla morta i malvats somnis traeixen la sòn 

entre cortines (p. 26) 

Sagarra: La natura és morta, i els mals somnis / abusen de la son 

encortinada. (1946?: 379) 

 La natura és morta, i els mals somnis / fan traïment al son 

encortinat. (1959b: 309) 
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Hugo: La nature semble morte, et les mauvais rêves abusent le 

sommeil sous ses rideaux (p. 29) 

Ruiz: La natura hi sembla morta y els mals somnis agiten el 

dorment. (p. 40) 

Maeterlinck: La nature semble morte, de mauvais rêves trompent 

le sommeil sous ses rideaux. (p. 968) 

Astrana: La Naturaleza parece muerta, y los malos ensueños 

engañan el sueño bajo sus cortinas! (p. 1349) 

Jordana: Sembla ben morta la natura, i els somnis àvols s’aprofiten 

del son (p. 30) 

 
11) 

Shakespeare: It provokes the desire, but it takes away the 

performance. (II.iii.27-28) 

Montoliu: Provoca el desig, però en lleva l compliment. (p. 32) 

Sagarra: Provoca el desig, però priva l’acompliment. (p. 314) 

 

Hugo: Il provoque le désir et empêche l’exécution. (p. 34) 

Ruiz: [Aquest fragment està elidit.] (p. 46) 

Maeterlinck: Il provoque le désir mais empêche l’exécution (p. 

972) 

Astrana: Provoca el deseo, pero impide la ejecución. (p. 1352) 

Jordana: En provoca el desig, però n’impedeix els fets. (p. 35) 

 

12) 

Shakespeare: Go not my horse the better, / I must become a 

borrower of the night / for a dark hour or twin. (III.i.25-27) 
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Montoliu: Si l meu cavall no va mellor, hauré de manllevar a la nit 

una o dues negres hores. (p. 41) 

Sagarra: Si el meu cavall / no corre molt, tindré de manllevar / a la 

nit un parell d’hores de fosca. (1946?: 396) 

 Si el meu cavall / no corre molt, hauré de manllevar / a la nit 

un parell d’hores de fosca. (1959b: 324) 

 

Hugo: Si mon cheval ne marche pas très-bien, il faudra que 

j’emprunte à la nuit une ou deux de ses heures sombres. (p. 

43) 

Ruiz: Si el meu cavall no marxa com cal, hauré de disposar de les 

primeres hores de la nit. (p. 58) 

Maeterlinck: Si mon cheval n’est pas assez rapide, il faudra que 

j’emprunte à la nuit une ou deux de ses heures sombres. (p. 

977) 

Astrana: Si mi caballo fuera remolón, pediría prestadas una o dos 

horas a la obscura noche. (p. 1357) 

Jordana: Si el cavall no s’afanya, hauré de demanar a la nit una 

hora fosca o dos. (p. 43) 

 

13) 

Shakespeare: Are you so gospelled to pray for this good man, and 

for his issue, whose heavy hand hath bowed you the grave and 

beggared yours for ever? (III.i.88-90) 

Montoliu: Sou tan benaventurats que pregareu per aquest bon home 

i la seva niçaga, qual mà feixuga us ha enfonzat fins al sepulcre 

i ha fet de vosaltres per sempre uns miserables? (p. 44) 
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Sagarra: ¿I sou tan evangèlics, que pregueu / en bé d’aquest sant 

home i dels seus fills, / d’aquest valent, que amb una mà 

feixuga / us ha anat doblegant cap a la tomba / us deixa per a 

sempre en la misèria?2 (p. 326) 

 

Hugo: Etes-vous évangéliques au point de prier pour ce brave 

homme et sa postérité, lui dont la lourde main vous a courbés 

vers la tombe et à jamais appauvris ? (p. 45) 

Ruiz: Sou evangelics fins al punt de pregar per aquest home y sa 

posteritat, essent ell qui us ha decantat vers la tomba, 

reduintvos a la miseria? (p. 61) 

Maeterlinck: Êtes-vous assez évangéliques pour prier en faveur de 

ce brave homme et de sa postérité, lui dont la lourde main vous 

a courbés vers la tombe et réduits à jamais à la mendicité? (p. 

978) 

Astrana: ¿Sois de una mansedumbre tan evangélica que rogaréis por 

ese hombre de bien y por su raza, cuando con mano dura os ha 

empujado hacia el sepulcro y reducido a la más extremada 

mendicidad? (p. 1359) 

Jordana: ¿Sou en tan gran mesura piadosos que pregareu per aquest 

home excel·lent i per la seva descendència? ¿Per l’home que 

amb mà dura us ha empès vers la tomba, i ha fet els vostres, 

miserables per sempre? (p. 44-45) 

                                                           
   2 El text de l’edició individual anotada d’Oxford University Press està en prosa, 

mentre que, a l’edició Arden i a la Norton Shakespeare, està en vers. En l’edició 

consultada per Sagarra, aquest fragment devia estar en vers també, per això 

Sagarra el tradueix en vers. 
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14) 

Shakespeare: Who wear our health but sickly in his life, / which in 

his death were perfect. (III.i.107-108) 

Montoliu: Amb sa vida, una salut migrada, que amb sa mort fóra 

perfecta. (p. 44) 

Sagarra: Car ell, vivent, ens roba una salut / que sols amb la mort 

d’ell serà perfecta. (1946?: 399) 

Car ell, vivent, ens migra una salut / que seria perfecta amb la 

mort d’ell. (1959b: 327) 

 

Hugo: Sa vie nous faisant à nous-même une santé languissante que 

rétablirait sa mort. (p. 46) 

Ruiz: Car la seva molesta la meva salut, y, morint ell, jo’m 

restabliré. (p. 61) 

Maeterlinck: Sa vie nous rend malade et sa mort seule nous 

ramènera la santé. (p. 978) 

Astrana: Mi salud, que peligra con su vida y no será completa hasta 

su muerte. (p. 1359) 

Jordana: Puix que nosaltres en vida d’ell tenim poca salut i amb la 

mort seva ens posaríem bons. (p. 45) 

 

15) 

Shakespeare: But now they rise again / with twenty mortal murders 

on their crowns (III.iv.81-82) 

Montoliu: Més ara s tornen a alçar amb vint nafres mortals a la 

testa (p. 54) 
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Sagarra: Mes avui ressusciten amb vint nafres / sobre el crani (p. 

336) 

 

Hugo: Mais aujourd’hui on ressuscite, avec vingt blessures 

mortelles dans le crâne (p. 55) 

Ruiz: Mentres que avui els morts retornen a la vida (p. 75) 

Maeterlinck: Mais, maintenant, ils ressuscitent avec vingt plaies 

mortelles sur le crâne (p. 984) 

Astrana: Pero ahora los muertos resucitan con veinte heridas 

mortales en la cabeza (p. 1364) 

Jordana: Però ara es tornen a alçar portant a sobre vint ferides 

mortals (p. 53) 

 
16) 

Shakespeare: Some holy angel / fly to the court of England, and 

unfold / his message ere he come (III.vi.46-48) 

Montoliu: Que un sant angel voli a la cort inglesa i desplegui l seu 

missatge ans ell no arribi (p. 60) 

Sagarra: I que voli un sant àngel a Anglaterra per portar el seu 

missatge, ans que hi arribi (1946?: 416) 

I que voli un sant àngel a Anglaterra, / per preparar-li la millor 

rebuda (1959b: 343) 

 

Hugo: Quelque saint ange voler à la cour d’Angleterre et y révéler 

son message (p. 60) 

Ruiz: Pogués algun angel, abans que ell, arribar volant a la cort 

d’Anglaterra, y publicar el missatge (p. 83)  
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Maeterlinck: Quelque saint ange voler à la cour d’Anglaterre et 

accomplir son message avant son arrivée (p. 987) 

Astrana: ¡Que algún santo ángel vuele a la corte de Inglaterra, y 

emplee su misión antes de que él llegue (p. 1367) 

Jordana: ¡Tant de bo que un àngel el precedeixi a la cort 

d’Anglaterra i li prepari una bona rebuda (p. 58) 

 

17) 

Shakespeare: Yet my heart / throbs to know one thing (IV.i.115-

116) 

Montoliu: Amb tot, mon cor glateix per saber una cosa. (p. 66) 

Sagarra: Però, el cor glateix / per conèixer una cosa! (p. 349) 

 

Hugo: Cependant mon cœur palpite pour savoir encore une chose 

(p. 64) 

Ruiz: No obstant, encara desitjaria saber una cosa (p. 90) 

Maeterlinck: Mais mon cœur qui palpite veut savoir une chose (p. 

990) 

Astrana: Pero mi corazón ansía saber otra cosa. (p. 1370) 

Jordana: I tanmateix el meu cor frisa per saber una cosa. (p. 62) 

 
18) 
Shakespeare: When our actions do not, / our fears do make us 

traitors. (IV.ii.3-4) 

Montoliu: Quan no les nostres accions, les nostres temences ens fan 

traidors. (p. 69) 

Sagarra: A manca d’actes, les temences nostres, / només ens fan ser 

traïdors. (p. 352) 
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Hugo: A défaut de nos actes, nos peurs font de nous des traîtres. (p. 

67) 

Ruiz: Quan no són els actes, ens traeix la por. (p. 95) 

Maeterlinck: A défaut de nos actes, nos frayeurs font de nous des 

traîtres. (p. 992) 

Astrana: Porque ya que no nuestros actos, nuestros miedos serían 

los que nos acusaran de traidores. (p. 1372) 

Jordana: Si els actes no, la por ens fa traïdors. (p. 64) 

 

19) 

Shakespeare: Here I abjure / the taints and blames I laid upon 

myself / for strangers to my nature. (IV.iii.123-125) 

Montoliu: Aquí jo abjuro les tares i vicis amb que jo m colpia, i els 

declaro extranys a ma natura. (p. 77-78) 

Sagarra: Abjuro, aquí, com coses forasteres / a la meva natura, 

aquelles tares / i aquells blasmes dels quals m’he carregat. (p. 

361) 

 

Hugo: J’abjure ici les noirceurs et les vices que je me suis imputés, 

comme étrangers à ma nature. (p. 75) 

Ruiz: Jo abjuro de les miseries y crims que m’atribueixen, com a 

extranys a la meva naturalesa. (p. 106) 

Maeterlinck: J’abjure ici, comme étrangers à ma nature, les 

flétrissures et les blâmes dont je me suis chargé. (p. 996) 

Astrana: Abjuro aquí, como extraños a mi naturaleza, de las 

acusaciones y baldones que sobre mí mismo lancé. (p. 1376) 
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Jordana: Abjuro taques i blasmes que són estranys al meu caràcter. 

(p. 72) 

 

2. SAGARRA COINCIDEIX AMB  
MONTOLIU I MAETERLINCK 

 
Secció 4: especificació 

1) 

Shakespeare: All, / as the Weïrd Women promised, and I fear / thou 

played’st most foully for’t (III.i.1-3) 

Montoliu: Tot, com les bruixes prometeren; i jo m tem que no hagis 

jugat molt brut pera arribar-hi. (p. 40) 

Maeterlinck: Tout ce qu’avaient promis les femmes fatidiques, et je 

crains que, pour y parvenir, tu n’aies joué bien vilain jeu! (p. 

976) 

Sagarra: Tot / tal com les parques van prometre; i temo / que has 

jugat un joc brut per arribar-hi. (p. 323) 

Hugo: Tout ce que t’avaient promis les femmes fatidiques ; et j’ai 

peur que tu n’aies joué dans ce but un jeu bien sinistre. (p. 42) 

Ruiz: Tot lo que’t varen prometre aquelles dònes fatidiques: ets Rei, 

senyor de Cawdor, y senyor de Glamis. Tinc por que tu hagis 

fet, en aquest jòc, un paper trist. (p. 57) 

Astrana: Todo, como te prometieron las mujeres fatídicas; pero 

sospecho que jugaste muy villanamente. (p. 1357)  

Jordana: Tot, com van prometre les tres velles; i temo força que per 

empènyer el fat, vas emprar el joc més brut. (p. 42) 
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2) 

Shakespeare: All by the name of dogs; the valued 

file / distinguishes the swift, the slow, the subtle (III.i.95-96) 

Montoliu: Tots designats pel nom de cans; però la llista de preus 

distingeix el llest, el calmós, el subtil (p. 44) 

Maeterlinck: Tous appelés chiens : un prix courant distingue le 

chien agile, le lent, le subtil (p. 978) 

Sagarra: Tots s’anomenen gossos. I hi ha un preu / que distingeix el 

llest, el fort, el murri (p. 327) 

 

Hugo: Tous sous le nom de chiens ; mais un classement supérieur 

distingue le chien agile, le lent, le subtil (p. 45) 

Ruiz: S’anomenen tots goços, emperò una classificació superior 

distingeix als un dels altres, segons la subtilesa, la força, el 

valor (p. 61) 

Astrana: Llevan el nombre de perros: un tanto alzado distingue, no 

obstante, al perro ágil, al perezoso, al sutil (p. 1359) 

Jordana: Tots porten nom de gossos. Però la llista valorada 

distingeix els que corren més o menys, els fins de nas, els bons 

guardians (p. 45) 

 

Secció 5: tria lèxica 

1) 

Shakespeare: Speak then to me, who neither beg nor fear / your 

favours, nor your hate. (I.iii.60-61) 

Montoliu: Parleu-me aleshores, que ni l favor vostre imploro ni l 

vostre odi m fa por. (p. 9) 
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Maeterlinck: Parlez-moi donc à moi qui n’implore ni ne redoute 

votre faveur ni votre haine... (p. 959) 

Sagarra: Enraoneu-me, que no imploro / vostres favors i no em fa 

pô el vostre odi. (1942: 13) 

Enraoneu-me, que no imploro / vostres favors ni temo vostres 

odis. (1959b: 290) 

 

Hugo: Parlez-moi donc, à moi qui ne mendie et ne redoute ni vos 

faveurs ni votre haine. (p. 14) 

Ruiz: Parleume, que jo no us demano ni rebutjo els vostres favors 

ni el vostre odi. (p. 16) 

Astrana: Habladme también a mí, que ni solicito vuestros favores ni 

temo vuestro odio. (p. 1340) 

Jordana: Parleu-me a mi, que ni demano els vostres favors ni temo 

el vostre odi. (p. 15) 

 

2) 

Shakespeare: Equivocates him in a sleep, and giving him the lie, 

leaves him. (II.iii.33-34) 

Montoliu: L’equivoca fins a endormir-la, i, donant-li una 

desmentida la planta. (p. 32) 

Maeterlinck: Il la mène à un sommeil suspect et lui donnant le 

démenti la laisse en plan… (p. 972) 

Sagarra: La condueix a una son suspecta, i, donant-li un 

desmentiment, la deixa plantada. (p. 314) 
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Hugo: Il la mène à un sommeil équivoque et l’abandonne, en lui 

donnant le démenti. (p. 34) 

Ruiz: [Aquest fragment està elidit.] (p. 46) 

Astrana: Los enjesuíta en un sueño, y, dándoles un mentís, los 

abandona. (p. 1352) 

Jordana: L’equivoqueja fins que l’adorm i així l’enganya i la deixa. 

(p. 35) 

 
3) 

Shakespeare: Here lay Duncan, / his silver skin laced with his 

golden blood (II.iii.113-114) 

Montoliu: Aquí jeia Duncà, sa pell d’argent brodada amb sa sang 

d’or (p. 36) 

Maeterlinck: Ici gisait Duncan, sa peau d’argent brodée de son sang 

d’or (p. 974) 

Sagarra: Jeia Duncan aquí, amb la pell de plata / brodada de sang 

d’or (p. 318) 

 

Hugo: Ici gisait Duncan ; sa peau argentine était lamée de son sang 

vermeil. (p. 38) 

Ruiz: Jo veia a Duncan, enrogit per la seva propria sang (p. 50) 

Astrana: Aquí Duncan, tendido; su piel de plata galoneada con su 

sangre de oro (p. 1354)  

Jordana: Duncan era allí davant meu... la pell d’argent amb els 

dibuixos de la sang daurada (p. 38) 
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4) 

Shakespeare: He is already named, and gone to Scone / to be 

invested. (II.iv.31-32) 

Montoliu: Ja es nomenat i partit cap a Scone per rebre 

l’investidura. (p. 39) 

Maeterlinck: Il est déjà proclamé et est allé à Scone pour 

l’investidure. (p. 976) 

Sagarra: Ja està proclamat / i ha anat a Scone per la investidura.  

(1946?: 393) 

Ja és ara proclamat, / i ha anat a Scone per la investidura. 

(1959b: 321) 

 

Hugo: Il est déjà proclamé et parti pour Scone où il doit être 

couronné. (p. 41) 

Ruiz: Ja està proclamat y ha partit pera Escocia; allà’l coronaran. 

(p. 55) 

Astrana: Ya ha sido proclamado, y ha partido para Scone a 

investirse. (p. 1356) 

Jordana: Ja és nomenat, i ha partit vers Scone, per ésser-hi investit. 

(p. 41) 

 

5) 

Shakespeare: O proper stuff! / This is the very painting of your fear 

(III.iv.60-61) 

Montoliu: Oh, valenta bestiesa! No veieu que es la mateixa pintura 

de la vostra por? (p. 53) 
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Maeterlinck: C’est absurde! C’est encore une peinture créée par 

votre peur (p. 983) 

Sagarra: És absurd! És encara una pintura / de vostra por (p. 335) 

 

Hugo: La bonne niaiserie ! c’est encore une image créée par votre 

frayeur (p. 54) 

Ruiz: Follia! Es una imatge creada per la vostra por (p. 75) 

Astrana: ¡Oh, vana jactancia! Esa es una visión creada por vuestro 

miedo. (p. 1363)  

Jordana: Quin gran atreviment! El que veieu no és sinó l’obra de la 

vostra terror (p. 52) 

 

6) 

Shakespeare: Let us seek out some desolate shade, and there / weep 

our sad bosoms empty. (IV.iii.1-2) 

Montoliu: Cerquem qualque ombra desolada i buidem-hi la tristor 

de nostres pits. (p. 73) 

Maeterlinck: Allons chercher quelque ombrage désolé et, là, vider 

nos tristes cœurs. (p. 994) 

Sagarra: Procurem-nos una ombra desolada / i allí buidem el plor 

del nostre cor. (p. 356) 

 

Hugo: Allez chercher quelque ombre désolée, et là pleurons toutes 

les larmes de nos tristes cœurs. (p. 71) 

Ruiz: Anem a cercar alguna ombra solitaria, y allà hi desfogarem 

els nostres cors apesarats. (p. 101) 
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Astrana: Busquemos alguna umbría desolada, y allí lloraremos 

hasta desahogarnos nuestros tristes corazones. (p. 1373) 

Jordana: Cerquem una ombra solitària per alleujar-nos el pit de 

llàgrimes. (p. 68) 

 

7) 

Shakespeare: What rhubarb, senna, or what purgative drug / would 

scour these English hence? (V.iii.54-55) 

Montoliu: Quin ruibarb, senet o quin purgant podrà escombrar 

d’aquí aquest inglesos? (p. 90) 

Maeterlinck: Quelle rhubarbe, séné ou drogue purgative pourrait ici 

balayer ces Anglais? (p. 1004) 

Sagarra: ¿No saps si hi ha un ruibarbre, / o un senet o una droga 

purgativa, / que ens escombrés de dintre aquests anglesos? (p. 

373) 

 

Hugo: Quelle rhubarbe, quel séné, quelle drogue purgative pourrait 

donc faire évacuer d’ici ces Anglais ? (p. 87) 

Ruiz: Si existís una droga que pogués lliurarnos d’aquests 

anglesos? (p. 126) 

Astrana: ¿Qué ruibarbo, sen o droga purgante podría 

desembarazarnos de esos ingleses? (p. 1382) 

Jordana: ¿Quin ruibarbre o senet, quina droga purgant podria 

alliberar-nos dels anglesos? (p. 83) 
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3. SAGARRA COINCIDEIX AMB HUGO,  

MONTOLIU I MAETERLINCK 

 

Secció 6: canvi total de significat 

1) 

Shakespeare: Why in that rawness left your wife, and 

child─ / those precious motives, those strong knots of 

love─ / without leave-taking? (IV.iii.26-28) 

Hugo: Pourquoi avez-vous quitté votre femme et vos enfants, ces 

objets si précieux, ces liens d’amour si forts, avec cette 

brusquerie, sans même leur dire adieu ? (p. 72) 

Montoliu: ¿Per què tant bruscament deixàreu muller i fill, aquests 

preuats motius, aquests forts nusos d’amor, sense pendre 

comiat? (p. 74) 

Maeterlinck: Pour quoi avez-vous si brusquement quitté, sans 

adieu, votre femme et vos enfants, ces gages précieux et ces 

puissants liens d’amour? (p. 994-995) 

Sagarra: ¿Per què heu deixat la dona i els infants / tan bruscament, 

sense acomiadar-vos / d’aquests motius de preu, d’aquests 

lligams / fortíssims de l’amor? (p. 357) 

 

Ruiz: Per què haveu fugit, abandonant a la vostra esposa y als 

vostres fills, aquests joiells tant preuats, aquestes vagues 

d’amor tant estretes? (p. 102) 

Astrana: ¿Por qué habéis abandonado tan precipitadamente 

vuestra esposa e hijos, estos preciosos móviles de nuestras 
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acciones, estos poderosos nudos de amor, sin un adiós siquiera? 

(p. 1374) 

Jordana: ¿Per què heu abandonat esposa i fills, precioses raons, 

lligams d’amor, sense prendre’n comiat? (p. 69)  

 

Secció 7: explicitació 

1) 

Shakespeare: So please you, it is true (I.v.33) 

Hugo: Le chose est certaine, ne vous déplaise (p. 21) 

Montoliu: Si no us desplau, es veritat. (p. 17) 

Maeterlinck: Ne vous en déplaise! la chose est certaine. (p. 963) 

Sagarra: Doncs, no us desplagui; és cert (p. 298) 

 

Ruiz: Perdoneume, lo que us dic es cert (p. 26) 

Astrana: Perdonadme; pero es cierto (p. 1344) 

Jordana: Senyora, és veritat. (p. 22) 

 

Secció 8: tria lèxica 

1) 

Shakespeare: This Duncan / hath borne his faculties so meek, hath 

been / so clear in his great office (I.vii.16-18) 

Hugo: Ce Duncan a usé si doucement de son pouvoir, il a été si pur 

dans ses hautes fonctions (p. 25) 

Montoliu: Aquest Duncan ha usat tan dolçament el seu poder, ha 

estat tan pur en son alt carrec (p. 21) 

Maeterlinck: Ce Duncan fut si doux sur son trône, si pur dans sa 

puissance (p. 965) 



ANNEX 4: COINCIDÈNCIES AMB MONTOLIU 
 
1042 

Sagarra: Aquest Duncan fou tan dolç / de facultats, i d’esperit tan 

pur / en el seu càrrec (p. 302) 

 

Ruiz: Duncan es un rei tant bo, tan justicier (p. 34) 

Astrana: Ese Duncan ha usado tan dulcemente de su poder, tan 

intachable ha sido en sus altas funciones (p. 1347) 

Jordana: Aquest Duncan ha emprat tan dolçament el seu poder i 

amb tant de seny la seva reialesa (p. 20)  

 

2) 

Shakespeare: So I lose none / in seeking to augment it, but still keep 

my bosom franchised (II.i.27-29) 

Hugo: Pourvu que je ne le perde pas en cherchant à l’augmenter, et 

que je garde toujours ma conscience libre (p. 28) 

Montoliu: Sempre que no l perdi cercant augmentar-lo, i servi mon 

cor lliure (p. 25) 

Maeterlinck: Pourvu que je ne le perde pas en cherchant à 

l’augmenter et que je garde toujours ma conscience libre (p. 

968) 

Sagarra: Mentre no el perdi / cercant-ne més, i mentre guardi 

sempre la consciència lliure (p. 308) 

Ruiz: Sempre que això siga en bé de la meva lleialtat (p. 39)  

Astrana: Siempre que no la pierda al tender a aumentarle y que 

conserve el pecho libre de cargas (p. 1349) 

Jordana: Així no en perdo encercant d’augmentar-lo; però he de 

servar la lleialtat ben neta (p. 30) 
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3) 

Shakespeare: Equivocates him in a sleep, and giving him the lie, 

leaves him. (II.iii.33-34) 

Hugo: Il la mène à un sommeil équivoque et l’abandonne, en lui 

donnant le démenti. (p. 34) 

Montoliu: L’equivoca fins a endormir-la, i, donant-li una 

desmentida la planta. (p. 32) 

Maeterlinck: Il la mène à un sommeil suspect et lui donnant le 

démenti la laisse en plan… (p. 972) 

Sagarra: La condueix a una son suspecta, i, donant-li un 

desmentiment, la deixa plantada. (p. 314) 

 

Ruiz: [Aquest fragment està elidit.] (p. 46) 

Astrana: Los enjesuíta en un sueño, y, dándoles un mentís, los 

abandona. (p. 1352) 

Jordana: L’equivoqueja fins que l’adorm i així l’enganya i la deixa. 

(p. 35) 

 
4) 

Shakespeare: And his report / hath so exasperate their king, that 

he / prepares for some attempt of war. (III.vi.38-40) 

Hugo: Cette nouvelle a tellement exaspéré le roi, qu’il fait des 

préparatifs de guerre. (p. 59) 

Montoliu: I aquesta nova talment ha exasperat el rei, que ja s 

prepara per qualque intent de guerra. (p. 60) 

Maeterlinck: Ce rapport a tellement exaspéré le roi qu’il se prépare 

à faire la guerre. (p. 987) 
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Sagarra: I això, que es diu, talment ha exasperat / el rei, que ja es 

prepara a fer la guerra. (p. 343) 

 

Ruiz: Aquesta nova ha exasperat de tal manera al rei, que s’està 

preparant per declarar una guerra. (p. 82) 

Astrana: Esta noticia ha exasperado de tal modo al rey, que está 

haciendo preparativos de guerra. (p. 1367) 

Jordana: I diuen que, en saber-ho, el rei s’ha exasperat de tal 

manera, que ja està preparant la guerra. (p. 58) 

 

5) 

Shakespeare: Yet who would have thought the old man to have had 

so much blood in him. (V.i.36-38) 

Hugo: Pourtant qui aurait cru que le vieux homme eût en lui tant de 

sang ? (p. 81) 

Montoliu: Tant mateix, qui hauria cregut que aquell jai tingués tant 

sang al cos? (p. 85) 

Maeterlinck: Mais qui donc aurait cru que le vieillard eût encore 

tant sang dans le corps! (p. 1000) 

Sagarra: Però, qui s’hauria cregut que el vell tingués tanta sang dins 

al cos! (p. 368) 

 

Ruiz: No obstant, qui s’ho havia de pensar que aquell vell tingués 

tanta sang? (p. 117) 

Astrana: ¡Quién hubiera imaginado que había de tener aquel viejo 

tanta sangre! (p. 1379) 



ANNEX 4: COINCIDÈNCIES AMB MONTOLIU 
 

1045 

Jordana: Tanmateix, ¿qui hauria pensat mai que el vell tingués 

tanta de sang al cos? (p. 78)  

 

4. SAGARRA COINCIDEIX AMB  
MONTOLIU I ASTRANA 

 

Secció 9: especificació 
1) 
Shakespeare: What a haste looks through his eyes! (I.ii.46) 

Montoliu: Quina ansia brilla en els seus ulls! (p. 6) 

Astrana: ¡Qué entusiasmo en sus ojos! (1920c: 18) 

¡Qué ansiedad brilla en sus ojos! (1929b: 1338) 

Sagarra: Quina pressa que té dintre dels ulls (1942: 8) 

Quines ànsies li brillen dins els ulls! (1959b: 287) 

  

Hugo: Quel empressement dans ses regards ! (p. 11) 

Ruiz: Quins ulls neguitosos! (p. 11) 

Maeterlinck: Quelle hâte dans ses yeux! (p. 956) 

Jordana: La pressa li lluu als ulls! (p. 13) 

 

Secció 10: tria lèxica 

1) 

Shakespeare: What a haste looks through his eyes! (I.ii.46) 

Montoliu: Quina ansia brilla en els seus ulls! (p. 6) 

Astrana: ¡Qué entusiasmo en sus ojos! (1920c: 18) 

¡Qué ansiedad brilla en sus ojos! (1929b: 1338)  

Sagarra: Quina pressa que té dintre dels ulls (1942: 8) 
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Quines ànsies li brillen dins els ulls! (1959b: 287) 

 

Hugo: Quel empressement dans ses regards ! (p. 11) 

Ruiz: Quins ulls neguitosos! (p. 11) 

Maeterlinck: Quelle hâte dans ses yeux! (p. 956) 

Jordana: La pressa li lluu als ulls! (p. 13) 

 

2) 

Shakespeare: In’th’ name of truth, / are ye fantastical, or that 

indeed / which outwardly ye show? (I.iii.52-53) 

Montoliu: En nom de Déu, sou fantasmes o sou realment lo que per 

fòra sembleu? (p. 9) 

Astrana: En nombre de la verdad, ¿sois fantasmas, o sois, en 

efecto, lo que aparentáis ser? (p. 1340)  

Sagarra: En el nom de la pura veritat, / digueu-me: sou fantasmes, 

o bé sou / de debò el que sembleu? (p. 290) 

 

Hugo: Au nom de la vérité, êtes-vous fantastiques, ou êtes-vous 

vraiment ce qu’extérieurement vous paraissez ? (p. 14) 

Ruiz: En nom de la veritat, sóu fantastiques, o be sóu 

veritablement lo que sembleu? (p. 15) 

Maeterlinck: Au nom de la vérité, êtes-vous chimériques ou 

vraiment ce que vous semblez être? (p. 959) 

Jordana: En nom del ver, sou il· lusòries o sou el que sembleu? (p. 

15) 
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3) 

Shakespeare: Your wives, your daughters / your matrons, and your 

maids, could not fill up / the cistern of my lust (IV.iii.62-64) 

Montoliu: Les vostres mullers, les vostres filles, les vostres 

matrones i les vostres donzelles no podrien pas omplir la 

cisterna del meu apetit (p. 75) 

Astrana: Vuestras mujeres, vuestras hijas, vuestras matronas y 

vuestras doncellas no podrían colmar la cisterna de mis 

apetitos (p. 1375) 

Sagarra: Les vostres dones, / les vostres filles, verges i casades, / no 

podrien omplir-me / la cisterna de la meva escalfor (1946?: 

433) 

Les vostres dones, / les vostres filles, verges i casades, / no 

podrien omplir-me / la cisterna dels apetits (1959b: 358) 

 

Hugo: Vos femmes, vos filles, vos matrones, vos vierges ne 

rempliraient pas la citerne de mes désirs (p. 73) 

Ruiz: Les vostres dònes, les vostres filles, les vostres matrones, les 

vostres donzelles no podrien omplenar la cisterna dels meus 

desitjos (p. 104) 

Maeterlinck: Vos femmes, vos filles, vos matrones et vos vierges ne 

pourraient combler la citerne de ma passion (p. 995) 

Jordana: Les vostres mullers i filles, matrones i donzelles no 

podrien omplir-lo. (p. 70) 
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5. SAGARRA COINCIDEIX AMB MONTOLIU,  

MAETERLINCK I ASTRANA 

 

Secció 11: tria lèxica 

1) 
Shakespeare: But I am faint, / my gashes cry for help. (I.ii.41-42) 

Montoliu: Més defalleixo, les meves nafres criden socors. (p. 5) 

Maeterlinck: Mais je me sens défaillir, mes plaies crient au secours. 

(p. 956) 

Astrana: Pero desfallezco; mis llagas gritan socorro. (p. 1338) 

Sagarra: Mes jo defalleixo / i em demanen auxili les ferides. (p. 

287) 

 

Hugo: Mais je suis épuisé : mes plaies crient au secours ! (p. 11) 

Ruiz: Més estic abatut: les meves llagues clamen auxili. (p. 11) 

Jordana: Però estic feble, i el meu mal vol ajut. (p. 13) 

 
2) 
Shakespeare: I have begun to plant thee, and will labour / to make 

thee full of growing (I.iv.29-30) 

Montoliu: Jo he començat a plantar-te, i t faré arribar a plena 

creixença. (p. 14) 

Maeterlinck: J’ai commencer de te planter et je travaillerai à 

t’amener à ta pleine croissance. (p. 962) 

Astrana: He comenzado a plantarte, y me esforzaré hasta que 

alcances tu pleno crecimiento. (p. 1343)  
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Sagarra: Jo he començat / a plantar-te i encar treballaré / fins que 

m’arribis a creixença plena. (p. 296) 

 

Hugo: Je viens de te planter, et je travaillerai à te faire parvenir à la 

plus haute croissance. (p. 19) 

Ruiz: T’he enlairat, y vull treballar ara pera que esdevinguis gran y 

potent (p. 22) 

Jordana: Bon plançó; jo miraré que facis bella creixença. (p. 20) 
 

3) 

Shakespeare: Who could refrain, / that had a heart to love, and in 

that heart, / courage, to make’s love known? (II.iii.118-120) 

Montoliu: Qui podria contenir-se que hagués un cor pera amar, i en 

ell coratge pera mostrar sa amor? (p. 36) 

Maeterlinck: Qui donc, ayant un cœur fait pour aimer et dans ce 

cœur le courage de crier son amour, eût pu se contenir? (p. 

974) 

Astrana: ¿Quién, dotado de un corazón para amar, y en ese corazón 

el coraje necesario para probar cómo se ama, se hubiera podido 

contener? (p. 1354)  

Sagarra: Qui, doncs, tenint un cor / per estimar, i en aquest cor la 

força / per cridar el seu amor, es contindria? (p. 318) 

 

Hugo: Qui est donc l’être qui, ayant un cœur pour aimer et du 

courage au cœur, eût pu s’empêcher de prouver alors son 

amour ? (p. 38) 
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Ruiz: Qui és aquell que, tenint un cor per estimar, hauria resistit, en 

aquells moments, l’oportunitat de provar el séu amor? (p. 50) 

Jordana: ¿Com podria aturar-se el braç d’aquell que tingués dins 

el pit un cor per estimar, i, dins el cor, prou coratge per fer valer 

la seva amor? (p. 38) 

 

4) 

Shakespeare: I have no relish of them, but abound / in the division 

of each several crime, / acting in many ways. (IV.iii.95-97) 

Montoliu: No n tinc la més petita flaire; però abundo en les varietats 

de cada casta de crim, que practico de totes maneres. (p. 76-

77) 

Maeterlinck: Je n’en ai pas la moindre trace, mais j’excelle à diviser 

chaque vice en variétés diverses et à le pratiquer de mille 

manières. (p. 996) 

Astrana: No encuentran en mí el menor gusto; pero, en cambio, 

siento todas y cada una de las malas pasiones, para practicarlas 

bajo distintas maneras. (p. 1375) 

Sagarra: Jo no en conec ni el rastre; / i sóc un mestre, en canvi, 

dividint / cada vici i traient-li noves formes, / i practicant-lo de 

cent mil maneres. (p. 360) 

 

Hugo: Je n’ai pas même l’arrière-goût ; mais j’abonde en penchants 

diversement criminels que je satisfais par tous les moyens. (p. 

74) 

Ruiz: No les he conegut mai y en cambi tinc instints criminals, que 

tracto de satisfer per tots els medis. (p. 105) 
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Jordana: No m’abelleixen pas; i, en canvi, em plauen tota mena de 

crims i els acompleixo de diverses maneres. (p. 71) 

 

5) 

Shakespeare: For certain, sir, he is not: I have a file / of all the 

gentry (V.ii.8-9) 

Montoliu: Per cert, senyor, no hi es. Jo tinc una llista de tota la 

noblesa (p. 87) 

Maeterlinck: Non, certainement, seigneur. J’ai une liste de toute la 

noblesse (p. 1002) 

Astrana: No, por cierto, señor. Tengo una lista de todos los nobles 

(p. 1380) 

Sagarra: És segur que no hi és. Jo tinc una llista de tota la noblesa. 

(p. 370) 

 

Hugo: Je suis certain que non, monsieur. J’ai la liste de tous les 

gentilhommes (p. 84) 

Ruiz: Segurament que no, senyor, car no consta en la llista de 

gentilhomes (p. 121) 

Jordana: No; ho sé del cert, no hi és. Tinc una llista de tots els 

cavallers (p. 80) 

 

Secció 12: tria semàntica en cas de polisèmia 

1) 

Shakespeare: Let us rather / hold fast the mortal sword─and like 

good men, / bestride our downfall birthdom (IV.iii.2-4) 
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Montoliu: Més aviat empunyem el mortal glavi i defensem com 

braus homs la nostra patria caiguda. (p. 73) 

Maeterlinck: Saisissons plutôt l’épée meurtrière, et, comme de 

braves gens, protégeons de nos corps notre patrie qui tombe. 

(p. 994) 

Astrana: Empuñemos, por el contrario, la espada mortífera y, como 

buenos, protejamos con nuestros cuerpos nuestra patria que 

sucumbe. (p. 1374) 

Sagarra: Em penso que és millor empunyar l’espasa, / i com homes 

enters salvar la pàtria / que està caient. (p. 356) 

 

Hugo: Saisissons plutôt l’épée meurtrière, et comme de braves gens, 

couvrons de notre personne nos droits abattus. (p. 71) 

Ruiz: Jamai. Més val que empunyem l’espasa de la venjança, y que 

ardidament redrecem ab tota l’empenta de la raó els nostres 

drets abatuts. (p. 101) 

Jordana: Més val que empomem fort l’espasa mortífera; i, com a 

homes, cavalquem damunt el nostre dret que hom vol 

desconèixer. (p. 68) 

 

6. SAGARRA COINCIDEIX AMB HUGO,  

MONTOLIU, MAETERLINCK I ASTRANA 
 

Secció 13: tria lèxica 

1) 

Shakespeare: The interim having weighed it, let us speak / our free 

hearts each to other. (I.iii.155-156) 
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Hugo: Après un interim de reflexions, nous nous parlerons l’un à 

l’autre à cœur ouvert. (p. 18) 

Montoliu: Havent-ho entretant sospesat, parlem-ne a cor obert. (p. 

13) 

Maeterlinck: Quand nous aurons réfléchi, nous parlerons à cœur 

ouvert. (p. 961) 

Astrana: Habiendo reflexionado en el ínterin, hablemos mutuamente 

a corazón abierto. (p. 1342) 

Sagarra: Més endavant, després de rumiar-ho, / en parlarem a cor 

obert. (p. 294) 

 

Ruiz: Després d’un intermedi de reflexionar, ens parlarem 

sincerament. (p. 20) 

Jordana: I en l’endemig ho haurem escatit bé─ podrem parlar-ne 

llargament, segons el cor ens dicti. (p. 19) 

 

2) 

Shakespeare: There is no art / to find the mind’s construction in the 

face (I.iv.11-12) 

Hugo: Il n’y a pas d’art pour découvrir sur le visage les dispositions 

de l’âme (p. 19) 

Montoliu: No hi ha cap art per esbrinar en el rostre la faisó de 

l’ànima (p. 13) 

Maeterlinck: Il n’est point d’art qui puisse déchiffrer les sens de 

l’âme sur la face. (p. 961) 

Astrana: ¡No existe arte que pueda descifrar el sentido del alma en 

las líneas del rostro! (p. 1343) 
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Sagarra: No hi ha cap art que pugui descobrir / la matèria de 

l’ànima en un rostre (1942: 23) 

No hi ha cap art que pugui descobrir / la qualitat de l’ànima en 

un rostre (1959b: 195) 

 

Ruiz: No hi ha cap art que rebeli l’estructura d’un esperit pel rostre 

(p. 21) 

Jordana: No hi ha cap art per descobrir el pensament a la cara (p. 

20) 

 
3) 
Shakespeare: The labour we delight in physics pain (II.iii.49) 

Hugo: Le plaisir d’un travail en guérit la peine. (p. 35) 

Montoliu: El treball que ns ve de gust cura sa pena. (p. 33) 

Maeterlinck: Le travail où nous prenons plaisir guérit sa propre 

peine. (p. 972) 

Astrana: El trabajo en que hallamos placer cura la pena que causa. 

(p. 1353) 

Sagarra: El treball que ens complau cura la pena. (p. 315) 

 

Ruiz: [Aquest fragment està elidit.] (p. 46) 

Jordana: El treball que ens escau, com més cansat més agradable es 

troba. (p. 36) 

 

4)   

Shakespeare: Which puts upon them / suspicion of the deed. 

(II.iv.26-27) 

Hugo: Ce qui jette sur eux les soupçons. (p. 41) 
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Montoliu: Ço que llença damunt ells la sospita del crim. (p. 39) 

Maeterlinck: Ce qui jette sur eux les soupçons. (p. 975) 

Astrana: Lo que los expone a sospechas. (1920c: 74) 

 Lo que arroja sobre ellos sospechas del acto. (1929b: 1356) 

Sagarra: I això llança les sospites / damunt d’ells. (p. 321) 

 

Ruiz: Aquesta circumstancia fa sospitar d’ells. (p. 54) 

Jordana: I això fa caure damunt ells les sospites. (p. 41) 

 

5) 

Shakespeare: Ay, in the catalogue ye go for men (III.i.92) 

Hugo: Oui, vous passez pour hommes dans le catalogue (p. 45) 

Montoliu: Sí, en el catàleg, passeu per homes (p. 44) 

Maeterlinck: Oui, dans le catalogue, vous passez pour des hommes 

(p. 978) 

Astrana: Sí, en el catálogo pasáis por hombres (p. 1359) 

Sagarra: Sí, per homes passeu en el catàleg. (p. 326) 

 

Ruiz: [Aquest fragment està elidit.] (p. 61) 

Jordana: Sí, així consteu en el catàleg (p. 45) 
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TAULA 8. SAGARRA COINCIDEIX AMB 

HUGO, RUIZ I MAETERLINCK 

Divergències respecte a l’original 

Generalització 2 

Canvi total de significat 2 

Total de divergències 4 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 3 

 
TAULA 9. SAGARRA COINCIDEIX AMB HUGO,  

RUIZ, MAETERLINCK I ASTRANA 

Divergències respecte a l’original 

Especificació 2 

Modificació 1 

Addició 1 

Canvi total de significat 1 

Explicitació 2 

Total de divergències 7 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 10 
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Divergències respecte a l’original 
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Total de divergències 3 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 2 



ANNEX 5: COINCIDÈNCIES AMB RUIZ 
 
1060 

1. SAGARRA COINCIDEIX AMB RUIZ 
 

Secció 1: generalització 

1) 

Shakespeare: Who’s there i’th’ name of Beelzebub? (II.iii.3-4) 

Ruiz: Qui hi ha, en nom del diable? (p. 45) 

Sagarra: ¿Qui hi ha, en nom del Diable? (p. 313) 

 

Hugo: Qui est là, au nom de Belzébuth ? (p. 33) 

Montoliu: Qui hi ha, en nom de Belzebú? (p. 31) 

Maeterlinck: Qui est là, au nom de Belzébuth? (p. 971) 

Astrana: ¿Quién es, en nombre de Belcebú? (p. 1352) 

Jordana: ¿Qui hi ha, en nom de Belzebub? (p. 34) 

 

Secció 2: registre 

1) 

Shakespeare: I did so─and went further, which is now our point of 

second meeting. (III.i.85-86) 

Ruiz: Doncs bé, anem al grà (p. 61) 

Sagarra: Molt bé. Doncs, ara, / anem al gra de la present conversa. 

(p. 326)1 

 

                                                           
   1 El text de l’edició individual anotada d’Oxford University Press està en prosa, 

mentre que, a l’edició Arden i a la Norton Shakespeare, està en vers. En l’edició 

consultada per Sagarra, aquest fragment devia estar en vers també, per això 

Sagarra el tradueix en vers. 

 



ANNEX 5: COINCIDÈNCIES AMB RUIZ 
 

1061 

Hugo: Oui ; et je’n suis venu ainsi à ce qui est maintenant l’objet 

de notre seconde entrevue. (p. 45) 

Montoliu: Així fou; i anàrem més enllà, que es ara l nostre punt de 

la segona entrevista. (p. 44) 

Maeterlinck: Oui; et je’n suis ainsi venu à ce qui est maintenant 

l’objet de notre seconde entrevue. (p. 978) 

Astrana: Os lo hice y os haré más, pues vamos ahora al objeto de 

nuestra segunda entrevista. (p. 1359) 

Jordana: I encara vaig més lluny, i sobre això parlarem ara. (p. 44) 

 

Secció 3: modificació 

1) 

Shakespeare: Or have we eaten on the insane root / that takes the 

reason prisoner? (I.iii.84-85) 

Ruiz: O bé havem menjat aquella arrel malsana que fa presoner el 

seny? (p. 17) 

Sagarra: O és que hem mastegat arrels malsanes / que empresonen 

el seny? (p. 291) 

 

Hugo: Ou avons-nous mangé de cette racine insensée qui fait la 

raison prisonnière? (p. 15) 

Montoliu: O es que hem menjat de l’herba folla que la raó 

empresona? (p. 10) 

Maeterlinck: Ou avons-nous mangé de la folle racine qui 

emprisonne la raison? (p. 959) 

Astrana: O hemos comido la raíz del beleño, que aprisiona la 

razón? (p. 1341) 
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Jordana: ¿O és que hem menjat una herba enfollidora que ens ha 

llevat el seny? (p. 16) 

 

Secció 4: tria lèxica 

1) 

Shakespeare: Hark, I hear horses. // Give us a light there, ho! 

(III.iii.9-10) 

Ruiz: Sentiu? Es el soroll dels cavalls. // Feu llum! (p. 69) 

Sagarra: Silenci; sento el trot... // Llum; feu-me llum! (p. 332) 

 

Hugo: Ecoutez ! j’entends les chevaux. // Eclairez-nous là ! hé ! (p. 

50) 

Montoliu: Escolteu! Sento cavalls. // Porteu llum, ohé! (p. 49) 

Maeterlinck: Écoutez! J’entends des chevaux!... // De la lumière, là! 

Hé! (p. 981) 

Astrana: ¡Escuchemos! Oigo caballos... // ¡Una luz aquí! ¡Hola! (p. 

1361-1362) 

Jordana: Calleu! Sento els cavalls. // Llum ací! Porteu llum! (p. 49) 

 

2) 

Shakespeare: No mind that’s honest / but in it shares some woe, 

though the main part / pertains to you alone. (IV.iii.197-199) 

Ruiz: No hi ha ànima honesta que no prengui part en aquest dolor, 

encara que la major part vos pertoqui. (p. 111) 

Sagarra: No hi ha persona / honesta que no senti part del 

dany; / però la principal a vós pertoca. (p. 364) 
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Hugo: Il n’est pas d’âme honnête qui ne prenne une part à ce 

malheur, bien que la plus grande en revienne à vous seul. (p. 

78) 

Montoliu: No hi ha ànima honrada que no hi tingui part de dol; 

valdament la principal a vós sol toqui. (p. 81) 

Maeterlinck: Il n’est pas d’âme honnête qui n’en prenne sa part, 

bien que la plus grande en revienne à vous seul... (p. 998) 

Astrana: No existe alma honrada que no tenga su parte, aunque la 

principal os concierne a vos solo... (p. 1377) 

Jordana: Tots els cors nobles hi prenen part; però la més grossa us 

pertany a vós sol. (p. 74) 

 

2. SAGARRA COINCIDEIX AMB HUGO,  

RUIZ I MAETERLINCK 

 

Secció 5: generalització 

1) 

Shakespeare: And sent forth great largess to your offices. (II.i.14) 

Hugo: Et il a fait des grandes largesses à vos gens. (p. 28) 

Ruiz: Y ha s’ha [sic] mostrat molt prodig ab la vostra gent (p. 38) 

Maeterlinck: Et a fait des grandes largesses à vos gens. (p. 967) 

Sagarra: I a la gent de casa vostra / els ha fet tota mena de regals. 

(p. 307) 

 

Montoliu: I ha concedit grans llargueses al vostre servei. (p. 25) 

Astrana: Y ha hecho espléndidos obsequios a vuestra servidumbre. 

(p. 1348) 
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Jordana: S’ha demostrat en els presents que d’ell reben els vostres 

oficials. (p. 29) 

 

2) 

Shakespeare: Who must hang them? // Why, the honest men. 

(IV.ii.56-57) 

Hugo: Qui est-ce qui doit les pendre ? // Eh bien, les honnêtes gens. 

(p. 69)  

Ruiz: Qui els deu agafar? // La gent honrada. (p. 98)  

Maeterlinck: Qui doit les pendre? // Mais, les honnêtes gens. (p. 

993) 

Sagarra: ¿Qui els ha de penjar? // La gent honrada. (p. 354) 

 

Montoliu: I qui ls ha de penjar? // Doncs, els homes honrats. (p. 71) 

Astrana: ¿Quién debe ahorcarlos? // Pues los hombres de bien. (p. 

1373) 

Jordana: I qui ha de penjar-los? // Els homes honrats, és clar. (p. 66) 

 

Secció 6: canvi total de significat 

1) 

Shakespeare: What is amiss? // You are, and do not know’t 

(II.iii.99) 

Hugo: Quel malheur y a-t-il ? // Vous existez, et vous ne le savez 

pas ! (p. 37) 

Ruiz: Però, què passa? // Existiu y no ho sabeu? (p. 49) 

Maeterlinck: Quoi, un malheur? // Vous existez et ne le savez pas! 

(p. 973) 
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Sagarra: Quina desgràcia ha esdevingut, senyors? // I vós viviu 

sense saber-la encara? (1942: 62) 

¿Què ha passat? // ¿Existiu, i no ho sabeu? (1959b: 317) 

 

Montoliu: Quin dol clameu? // El vostre, i no ho sabeu (p. 35) 

Astrana: ¿Qué, una desgracia? // ¡Para vosotros, que la ignoráis! 

(p. 1354) 

Jordana: Quin mal s’ha esdevingut? // El vostre, i no el sabeu. (p. 

37) 

 

2) 

Shakespeare: I tell you yet again Banquo’s buried; he cannot come 

out on’s grave. // Even so? (V.i.60-62) 

Hugo: Je vous le répète, Banquo est enterré, il ne peut pas sortir de 

sa tombe. // Serait-il vrai ? (p. 82) 

Ruiz: Us ho repeteixo: Banquo està enterrat: no pot sortir de la seva 

tomba. // Serà veritat? (p. 118) 

Maeterlinck: Je vous le répète… Banquo est enterré; il ne peut sortir 

de sa tombe… // Est-ce vrai? (p. 1001) 

Sagarra: Us ho repeteixo… Banquo està enterrat, no pot sortir de la 

seva tomba. // ¿És de debò? (p. 369) 

 

Montoliu: Jo us ho torno a dir: Banquo es enterrat; no pot eixir de sa 

tomba. // Encara això? (p. 85) 

Astrana: Os lo repito…; Banquo está enterrado, no puede salir de su 

tumba… // ¿Es posible? (p. 1380)  

Jordana: Us repeteixo que Banquo està ben enterrat; és impossible 

que surti del sepulcre. // Això també? (p. 79) 
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Secció 7: tria lèxica 

1) 

Shakespeare: That the malevolence of fortune nothing / takes from 

his high respect. (III.vi.28-29) 

Hugo: La malveillance de la fortune ne lui fait rien perdre des 

honneurs qui lui sont dus. (p. 59) 

Ruiz: Ab molta consideració, car la fortuna li ha conservat els 

honors que mereix la seva niçaga. (p. 82) 

Maeterlinck: La malveillance de la fortune n’enlève rien aux grands 

honneurs qui lui sont dus. (p. 987) 

Sagarra: Els despits de la Fortuna / no li prenen ni gota dels 

honors / que li són concedits. (p. 342) 

 

Montoliu: L’adversa fortuna res li lleva del seu alt respecte. (p. 60) 

Astrana: La malevolencia de la fortuna no le ha privado de la alta 

distinción que merece. (p. 1367) 

Jordana: La malignitat de la fortuna no rebaixa el respecte gens ni 

mica. (p. 58) 

 

2) 

Shakespeare: And the poor state / esteem him as a lamb, being 

compared / with my confineless harms. (IV.iii.53-55) 

Hugo: Et la pauvre Ecosse le tiendra pour un agneau, en comparant 

ses actes à mes innombrables méfaits. (p. 73) 

Ruiz: Y la pobra Escocia’l tindria per un anyell, al comparar els 

séus actes ab les meves infinites malifetes. (p. 104) 
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Maeterlinck: Et la pauvre Écosse le tiendra pour un agneau au 

regard de mes méfaits sans bornes. (p. 995) 

Sagarra: I la nostra pobra pàtria / el miraria igual com un anyell, / al 

costat de les meves malifetes. (p. 358) 

 

Montoliu: I la pobra patria l tindrà per un anyell, en comparant-lo 

amb els meus mals sens fi. (p. 75) 

Astrana: Y la pobre Escocia miraría como un cordero, al compararle 

con el daño sin límites que yo le causara. (p. 1374) 

Jordana: I el meu poble infeliç dirà que era un anyell en comparança 

amb el meu mal il· limitat. (p. 69) 

 

3) 

Shakespeare: Thoughts speculative their unsure hopes relate, / but 

certain issue, strokes must arbitrate─ / towards which, advance 

the war. (V.iv.19-20) 

Hugo: Les conjectures de la pensée reflètent ses espérances 

incertaines : mais le dénouement infaillible, ce sont les coups 

qui doivent le déterminer. (p. 88) 

Ruiz: Els nostres pensaments reflecten esperances incertes; però el 

desenllaç infalible, són els cops que l’han de determinar. 

Precipiteu el combat. (p. 128) 

Maeterlinck: Les pensées de l’imagination nous rapportent leurs 

incertaines espérances, mais les coups déterminent le 

dénouement certain. (p. 1004) 

Sagarra: Que allò que un imagina / ens du tan sols incertes 

esperances; / emperò, el veritable desenllaç / només els cops i 
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els fets el decideixen. I és cap aquí que es dirigeix la guerra! (p. 

375) 

 

Montoliu: Els pensaments abstrets ens conten llurs incertes 

esperances, però ls cops determinen l’èxit, cert, vers el qual la 

guerra avenci. (p. 92) 

Astrana: Los pensamientos especulativos nos traen inciertas 

esperanzas; pero los golpes determinan el resultado verdadero. 

(p. 1383) 

Jordana: Els pensaments ens conten llurs esperances insegures; 

només els cops són àrbitres dels fets. Per arribar-hi, cuitem a la 

fer la guerra. (p. 84-85) 

 

3. SAGARRA COINCIDEIX AMB HUGO,  

RUIZ, MAETERLINCK I ASTRANA 
 

Secció 8: especificació 

1) 

Shakespeare: Infected minds / to their deaf pillows will discharge 

their secrets (V.i.70-71) 

Hugo: Les consciences infectées déchargent leurs secrets sur les 

sourds oreillers. (p. 83) 

Ruiz: Les conciencies pecadores descarreguen llurs secrets en les 

orelles sordes. (p. 118) 

Maeterlinck: Les consciences souillées déchargent leurs secrets sur 

les oreillers sourds. (p. 1001) 
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Astrana: Las conciencias infectas confían sus secretos a las sordas 

almohadas. (p. 1380) 

Sagarra: Les consciències brutes es desfoguen / de llurs secrets 

sobre coixins que callen. (p. 369) 

 

Montoliu: Els cors infectats descarreguen llurs secrets als sords 

coixins. (p. 86) 

Jordana: Les ments malaltes fan confidents els sords coixins de 

llurs secrets. (p. 79) 

 

2) 

Shakespeare: Bring me no more reports, let them fly all (V.iii.1) 

Hugo: Ne me transmettez plus de rapports !... qu’ils désertent 

tous ! (p. 85) 

Ruiz: Calleu! Que desertin tots! (p. 123)  

Maeterlinck: Ne m’apportez plus de nouvelles, qu’ils désertent 

tous (p. 1002) 

Astrana: ¡No me traigáis más noticias! ¡Que deserten todos! (p. 

1381)   

Sagarra: Oh, no em porteu més noves; que desertin / tots plegats (p. 

371) 

 

Montoliu: No m porteu més noves; que fugin tots! (p. 88) 

Jordana: No vull saber més noves ; deixeu que tots se’n vagin (p. 

81)  
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Secció 9: modificació 

1) 

Shakespeare: The English power is near, led on by Malcolm, / his 

uncle Seyward, and the good Macduff. (V.ii.1-2) 

Hugo: Les forces anglaises approchent, conduites par Malcolm, son 

oncle Siward, et le brave Macduff. (p. 83) 

Ruiz: Les forces angleses s’apropen, conduides per Malcolm, son 

oncle Siward y el brau Macduff. (p. 121)   

Maeterlinck: L’armée anglaise approche, conduite par Malcolm, 

son oncle Siward et le brave Macduff. (p. 1001) 

Astrana: El ejército inglés avanza mandado por Malcolm, su tío 

Siward y el bravo Macduff. (p. 1381) 

Sagarra: Les forces d’Anglaterra ja s’acosten, / conduïdes per 

Malcolm i el seu oncle / Siward i el valent Macduff. (p. 369-

370) 

 

Montoliu: La força inglesa es aprop, menada per Malcolm, son 

oncle Siward i el bon Macduff. (p. 86) 

Jordana: Les forces angleses són ben a la vora. Les menen 

Malcolm, el seu oncle Siward i el bon Macduff. (p. 80) 

 

Secció 10: addició 

1) 

Shakespeare: For those of old, / and the late dignities heaped up to 

them, / we rest your hermits. (I.vi.19-21) 
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Hugo: Vos bienfaits passés, et les dignités récentes que vous y avez 

ajoutées, font de nous des ermites voués à prier pour vous. (p. 

24) 

Ruiz: Vostres beneficis passats y les recentes dignitats ab que ara 

novament acabeu d’honorarnos, fan de nosaltres ermitans 

consagrats únicament a pregar per vós. (p. 30) 

Maeterlinck: Vos bienfaits passés et les dignités récentes que vous 

venez d’y ajouter font que nos prières n’égaleront jamais ce que 

nous vous devons… (p. 965) 

Astrana: Por vuestros pasados beneficios y las recientes mercedes 

que les acabáis de añadir, quedamos vuestros eremitas. (p. 

1346) 

Sagarra: Pels benifets passats i les recents / dignitats, no podem 

més que adorar-vos. (p. 301) 

 

Montoliu: Tant per les velles dignitats com per les noves que s’hi 

acumulen, restem en Déu vostres humils deutors. (p. 20) 

Jordana: Per les velles honors i per les noves dignitats que les 

curullen, restem pobres deutors davant la vostra majestat. (p. 

24) 

 

Secció 11: canvi total de significat 

1) 

Shakespeare: By each at once her choppy finger laying / upon her 

skinny lips (I.iii.44-45) 

Hugo: Chacune de vous placer son doigt noueux sur ses lèvres de 

parchemin… (p. 14) 
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Ruiz: Cada una de vosaltres posa llur index nusós sobre uns llavis 

de pergamí. (p. 15) 

Maeterlinck: Chacune de vous placer un doigt gercé sur ses lèvres 

parcheminées. (p. 958) 

Astrana: Cada una de vosotras llevarse un dedo rígido a los labios 

apergaminados (1920c: 23) 

Cada una de vosotras llevarse un dedo agrietado a sus labios de 

pergamino. (1929b: 1340) 

Sagarra: Com cadascuna posa el dit / argelagós al pergamí del llavi. 

(p. 290) 

 

Montoliu: Totes alhora poseu el dit pansit sobre e llavi escatós. (p. 

8) 

Jordana: Us poseu un dit damunt les pelleringues de la boca. (p. 15) 

 

Secció 12: explicitació 

1) 

Shakespeare: We hear our bloody cousins are bestowed / in England 

and in Ireland (III.i.29-30) 

Hugo: Nous apprenons que nos sanguinaires cousins sont réfugiés, 

l’un en Angleterre, l’autre en Irlande (p. 43) 

Ruiz: Sabem que’ls nostres revoltosos parents, s’han refugiat l’un a 

l’Anglaterra, l’altre a l’Irlanda. (p. 58) 

Maeterlinck: Nous apprenons que nos sanguinaires cousins se sont 

refugiés, l’un en Angleterre, l’autre en Irlande. (p. 977) 

Astrana: Hemos sabido que nuestros sanguinarios primos se han 

refugiado el uno en Inglaterra y el otro en Irlanda. (p. 1358) 
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Sagarra: Ens assabentem que els sanguinaris / cosins nostres: l’un 

ha cercat refugi / a la Cort d’Anglaterra i l’altre a Irlanda. 

(1946?: 396) 

Noves tenim dels sanguinaris / cosins nostres: l’un ha cercat 

refugi / a la Cort d’Anglaterra i l’altre a Irlanda. (1959b: 324) 

 

Montoliu: Oim que ls nostres nebots sanguinaris són establerts a 

Inglaterra i a Irlanda (p. 41) 

Jordana: Ens diuen que els nostres sanguinaris parents han arribat a 

Anglaterra i a Irlanda (p. 43) 

 

2) 

Shakespeare: The right valiant Banquo walked too late. (III.vi.5) 

Hugo: Quant au vaillant Banquo, il s’est promené trop tard ? (p. 

59) 

Ruiz: En quant al valerós Banquo, va cometre una imprudencia 

partint en aquella hora. (p. 81) 

Maeterlinck: Quant au très vaillant Banquo, il s’est promené trop 

tard. (p. 986) 

Astrana: En cuanto al valiente Banquo, paseó demasiado tarde… 

(p. 1366) 

Sagarra: I quant a Banquo, / sembla que es passejava tard. (p. 341) 

 

Montoliu: I el molt valent Banquo passejava massa tard (p. 59) 

Jordana: I Banquo, el guerrer coratjós, va passejar-se massa cap al 

tard. (p. 57) 
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Secció 13: tria lèxica 

1) 

Shakespeare: This guest of summer, / the temple-haunting martlet, 

does approve, / by his loved mansionry, that the Heaven’s 

breath / smells wooingly here (I.vi.3-6) 

Hugo: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples prouve, 

par sa chère résidence, que l’haleine du ciel a ici des caresses 

embaumées (p. 23) 

Ruiz: L’oronell, l’hoste de l’estiu, l’aucellet familiar dels temples, 

ha escullit aqueix lloc pera ferhi estada (p. 29) 

Maeterlinck: Cet hôte de l’été, le martinet familier des temples, 

prouve, par ses chères demeures, que le souffle du ciel y 

embaume ses caresses. (p. 964) 

Astrana: Ese huésped de verano, la golondrina familiar de los 

templos, prueba por sus adorados albergues que el hálito de los 

cielos embalsama aquí el ambiente. (1920c: 40) 

       Ese huésped del verano, el vencejo, familiar de los templos, 

prueba por sus adorados albergues que el hálito de los cielos 

embalsama aquí el ambiente. (1929b: 1345) 

Sagarra: Aquest hoste estival, el falciot, / familiar dels temples, 

ens ensenya / pels llocs on s’acolleix, que el vent del cel / hi 

embauma els afalacs. (p. 300) 

 

Montoliu: Aquest hoste de l’estiu, la falzia, moradora de temples, 

prova son amor a la mansió que l’halé del cel té aquí flaire 

galant. (p. 19) 
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Jordana: Les orenetes, hostes de l’istiu, visitadores dels temples, 

demostren amb els nius si hi troben agradable l’alenada dels 

cels. (p. 24)   

 

2) 

Shakespeare: For those of old, / and the late dignities heaped up to 

them, / we rest your hermits. (I.vi.19-21) 

Hugo: Vos bienfaits passés, et les dignités récentes que vous y avez 

ajoutées, font de nous des ermites voués à prier pour vous. (p. 

24) 

Ruiz: Vostres beneficis passats y les recentes dignitats ab que ara 

novament acabeu d’honorarnos, fan de nosaltres ermitans 

consagrats únicament a pregar per vós. (p. 30) 

Maeterlinck: Vos bienfaits passés et les dignités récentes que vous 

venez d’y ajouter font que nos prières n’égaleront jamais ce que 

nous vous devons… (p. 965) 

Astrana: Por vuestros pasados beneficios y las recientes mercedes 

que les acabáis de añadir, quedamos vuestros eremitas. (p. 

1346) 

Sagarra: Pels benifets passats i les recents dignitats, / no podem 

més que adorar-vos. (p. 301) 

 

Montoliu: Tant per les velles dignitats com per les noves que s’hi 

acumulen, restem en Déu vostres humils deutors. (p. 20) 

Jordana: Per les velles honors i per les noves dignitats que les 

curullen, restem pobres deutors davant la vostra majestat. (p. 

24) 
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3) 

Shakespeare: Th’attempt, and not the deed / confound us. (II.ii.11-

12) 

Hugo: La tentative, sans le succès, nous perd. (p. 30) 

Ruiz: La temptativa sense l’èxit ens perdria! (p. 41) 

Maeterlinck: C’est la tentative et non point le coup qui nous perd... 

(p. 969) 

Astrana: Una tentativa y no el golpe sería lo que nos perdiera... (p. 

1350) 

Sagarra: Que és la temptativa / i no és l’acompliment allò que ens 

perd... (p. 310) 

 

Montoliu: L’atentat i no l fet es nostra ruina! (p. 27) 

Jordana: Ens perdrà l’atemptat, no pas la feta. (p. 31) 

 

4) 

Shakespeare: This is a sorry sight. // A foolish thought / to say a 

sorry sight. (II.ii.19-20) 

Hugo: Voilà un triste spectacle. // Niaise idée, de dire : triste 

spectacle ! (p. 30) 

Ruiz: Vet-aquí un trist espectacle! // Foll! y per què ho dius: «Trist 

espectacle!»”? (p. 42) 

Maeterlinck: Voilà un triste spectacle! // Sotte pensée que de parler 

de triste spectacle! (p. 969) 

Astrana: Qué triste espectáculo!... // ¡Necio pensamiento, decir 

triste espectáculo!.. (p. 1351) 

Sagarra: I quin trist espectacle! // És de beneit, / ara parlar de tristos 

espectacles! (p. 311) 
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Montoliu: Que es trist de veure això! // «Que es trist de veure», 

foll pensament. (p. 28) 

Jordana: Això és trist. // És trist que ho diguis. (p. 32) 

 

5) 

Shakespeare: How is’t with me, when every noise appals me? 

(II.ii.57) 

Hugo: Dans quel état suis-je donc, que le moindre bruit 

m’épouvante ? (p. 32) 

Ruiz: Com he esdevengut, doncs, que’l més petit soroll 

m’espaventa? (p. 44) 

Maeterlinck: Mais en quel état suis-je donc que le moindre bruit 

m’épouvante? (p. 970) 

Astrana: ¿Qué me pasa, que el ruido más leve me hiela de espanto? 

(p. 1351) 

Sagarra: Però ¿què és el que em passa, / que el més petit soroll ja 

m’esparvera? (p. 312) 

 

Montoliu: Què em passa, que tot soroll m’aterra? (p. 30) 

Jordana: ¿Què és el que tinc, que qualsevol soroll m’esvera? (p. 33) 

 

6) 

Shakespeare: As from your graves rise up, and walk like 

sprites, / to countenance this horror. (II.iii.81-82) 

Hugo: Levez-vous comme de vos tombeaux et avancez comme des 

spectres pour être à l’avenant de cette horreur ! (p. 36) 
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Ruiz: Aixequeu-vos de les vostres tombes y avanceu com espectres 

pera contemplar aquesta horrorosa escena de dol! (p. 48) 

Maeterlinck: Sortez donc de vos tombes et marchez comme des 

spectres pour tenir tête à cette horreur! (p. 973) 

Astrana: ¡Salid de vuestras tumbas y corred los mismo que 

espectros para contemplar este horror! (p. 1353) 

Sagarra: Sortiu com de les tombes i marxeu / com espectres que 

puguin plantar cara / a aquest horror! (p. 316-317) 

 

Montoliu: Com de les vostres tombes sorgiu, i passeu mateix que 

esperits a contemplar aquest horror! (p. 34)  

Jordana: ¡Eixiu com de la tomba, veniu com esperits a veure 

aquesta horror! (p. 37)   

 

7) 

Shakespeare: Our hostess keeps her state, but in best / time we will 

require her welcome. (III.iv.5-6) 

Hugo: Notre hôtesse gardera sa place d’honneur ; mais, en temps 

opportun, nous irons lui demander la bienvenue. (p. 51) 

Ruiz: La nostra esposa ocuparà’l lloc d’honor. Demaneuli la 

benvinguda. (p. 71) 

Maeterlinck: Notre hôtesse gardera sa place d’honneur, et, au 

moment propice, nous lui demanderons la bienvenue. (p. 982) 

Astrana: Nuestra huéspeda ocupará su sitio de honor; pero en 

momento oportuno le pediremos su bienvenida. (p. 1362) 

Sagarra: Nostra hostessa que prengui el lloc d’honor / i en el temps 

escaient / demanarem la seva benvinguda. (p. 333) 
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Montoliu: La nostra hostesa resta en el soli, però en el bon punt ja li 

demanarem sa benvinguda. (p. 51) 

Jordana: La mestressa es reserva; però, més endavant, ens haurà de 

donar la benvinguda. (p. 50) 

 

8) 

Shakespeare: I pray you speak not; he grows worse and 

worse, / question enrages him (III.iv.118-119) 

Hugo: Je vous en prie, ne lui parlez pas ; il va de pire en pire ; toute 

question l’exaspère. (p. 56) 

Ruiz: Us prego que no’n parleu més. Li fóra més mal. La més petita 

indicació, l’exaspera. (p. 77) 

Maeterlinck: Je vous en prie, ne parlez pas! Il va de plus en plus 

mal. Toute question l’exaspère. (p. 985) 

Astrana: ¡Os suplico que no le habléis! Va de mal en peor. Toda 

pregunta le exaspera. (p. 1365) 

Sagarra: Us ho prego, no li digueu res. / Va de mal en pitjor. Tota 

pregunta / l’exaspera. (p. 338) 

 

Montoliu: Us hop rego, no parleu; va de mal en pitjor; les qüestions 

l’enrabien. (p. 56) 

Jordana: No parleu, us ho prego. Va de mal en pitjor. Les preguntes 

el posarien furiós. (p. 54) 

 

9) 

Shakespeare: How sayst thou that Macduff denies his person / at 

our great bidding? (III.iv.129-130) 
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Hugo: Que dis-tu de Macduff qui refuse de se rendre en personne à 

notre solennelle invitation ? (p. 57) 

Ruiz: Què men dius de Macduff?... Ha refusat la nostra solemnial 

invitació. (p. 78) 

Maeterlinck: Que dis-tu de Macduff, qui refuse de se rendre à notre 

solennelle invitation? (p. 985) 

Astrana: ¿Qué piensas de Mácduff, que rehusa rendirse a nuestra 

solemne invitación? (1920c: 103) 

 ¿Qué piensas de Macduff, que rehúsa rendirse a nuestra 

solemne invitación? (1929b: 1365) 

Sagarra: I què me’n dius de Macduff, que refusa de comparèixer a 

nostra invitació? (1942: 98) 

I què me’n dius de Macduff, que refusa / de comparèixer a 

nostra convidada? (1959b: 338) 

 

Montoliu: Què men dius de Macduff, que no vol presentar-se a la 

nostra alta invitació? (p. 56) 

Jordana: Què dius? ¿Que Macduff no vol venir, desobeint les 

nostres ordres? (p. 55) 

 

10) 

Shakespeare: Macduff, this noble passion, / child of integrity, hath 

from my soul / wiped the black scruples (IV.iii.114-116) 

Hugo: Macduff, cette noble émotion, fille de l’intégrité, a effacé de 

mon âme les noirs scrupules (p. 75) 

Ruiz: Macduff, aquesta noble emoció, filla de l’integritat, ha 

esborrat de la meva ànima’ls negres escrupols (p. 106) 
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Maeterlinck: Macduff, cette noble émotion, fille de l’intégrité, a 

effacé de mon âme les noirs soupçons (p. 996) 

Astrana: Macduff, esa noble emoción, hija de la integridad, ha 

ahuyentado de mi alma las negras sospechas (p. 1375) 

Sagarra: Macduff, aquesta noble emoció / que és filla de la teva 

integritat, / de l’ànima m’esborra el negre escrúpol (p. 360) 

 

Montoliu: Macduff, aquesta noble passió, filla de l’integritat, ha 

rentat de mon ànima ls negres escrupols (p. 77) 

Jordana: Macduff, el teu arborament, fill de la integritat, ha 

esborrat els escrúpols de la meva ànima (p. 71) 
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TAULA 11. SAGARRA COINCIDEIX AMB 

MAETERLINCK, ASTRANA I JORDANA 

Divergències respecte a l’original 

Registre 1 

Especificació 1 

Modificació 1 

Canvi total de significat 1 

Total de divergències 4 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 2 

 
 

1. SAGARRA COINCIDEIX AMB JORDANA 
 
Secció 1: generalització 

1) 

Shakespeare: Thou canst not say I did it─never shakes / thy gory 

locks at me. (III.iv.50-51) 

TAULA 10. SAGARRA COINCIDEIX AMB JORDANA 

Divergències respecte a l’original 

Generalització 1 

Total de divergències 1 

No-divergències respecte a l’original 

Tria lèxica 13  
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Jordana: No pots pas dir que ho he fet jo; no cal que moguis la 

cabellera ensangonada. (p. 52) 

Sagarra: Tu no pots dir que sigui jo el culpable! / No, no agitis la 

teva cabellera / plena de sang! (p. 335) 

 

Hugo: Ne secoue pas contre moi tes boucles sanglantes. (p. 53)  

Montoliu: Tu no pots dir que jo ho he fet! No m sacsegis així tos 

rulls sagnants! (p. 53) 

Ruiz: No! jo no ho he fet! Perquè m’acuses brandant la teva testa 

sangnanta!... (p. 74) 

Maeterlinck: Ne secoue pas contre moi tes boucles ensanglantées!... 

(p. 983) 

Astrana: ¡No agites contra mí tu ensangrentada cabellera!... (p. 

1363) 

 

Secció 2: tria lèxica 

1) 

Shakespeare: Not so happy, yet much happier. (I.iii.66) 

Jordana: No tan sortós, però més. (p. 16) 

Sagarra: Menys sortós, i per tant molt més sortós! (p. 290) 

 

Hugo: Pas si heureux, pourtant bien plus heureux ! (p. 14) 

Montoliu: No tant feliç, però més feliç. (p. 9) 

Ruiz: No tant feliç, y no obstant més feliç. (p. 16) 

Maeterlinck: Moins heureux, bien plus heureux pourtant!... (p. 

959) 

Astrana: ¡No tan feliz, y, sin embargo, más feliz! (p. 1341) 
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2) 

Shakespeare: The King hath happily received, Macbeth, / the news 

of thy success (I.iii.89-90) 

Jordana: Macbeth, el rei ha rebut amb alegria les noves del teu èxit. 

(p. 16-17) 

Sagarra: El rei amb alegria ha rebut, Macbeth, / les noves del teu 

èxit (p. 291) 

 

Hugo: Le roi a reçu avec bonheur, Macbeth, la nouvelle de ton 

succès (p. 16) 

Montoliu: Macbeth, el rei ha rebut feliçment les noves del teu 

triomf (p. 10) 

Ruiz: El rei està molt satisfet del teu triomf, Macbeth (p. 17) 

Maeterlinck: Le roi a reçu avec bonheur, Macbeth, la nouvelle de 

ta victoire (p. 959) 

 

3) 

Shakespeare: The King hath happily received, Macbeth, / the news 

of thy success (I.iii.89-90) 

Jordana: Macbeth, el rei ha rebut amb alegria les noves del teu èxit. 

(p. 16-17) 

Sagarra: El rei amb alegria ha rebut, Macbeth, / les noves del teu 

èxit (p. 291) 

 

Hugo: Le roi a reçu avec bonheur, Macbeth, la nouvelle de ton 

succès (p. 16) 
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Montoliu: Macbeth, el rei ha rebut feliçment les noves del teu 

triomf (p. 10) 

Ruiz: El rei està molt satisfet del teu triomf, Macbeth (p. 17) 

Maeterlinck: Le roi a reçu avec bonheur, Macbeth, la nouvelle de ta 

victoire (p. 959) 

 
4) 

Shakespeare: Who was the Thane, lives yet, / but under heavy 

judgement bears that life which he deserves to lose. (I.iii.109-

110) 

Jordana: Encara viu el que fou senyor de Cawdor; però una 

sentència terrible pesa damunt la seva vida que ha merescut 

perdre. (p. 17) 

Sagarra: És cert, encara viu qui ha estat senyor / de Cawdor; però 

una greu sentència pesa damunt la seva vida, que mereix que la 

hi prenguin. (p. 292) 

 

Hugo: Celui qui était thane de Cawdor vit encore ; mais un lourd 

jugement pèse sur sa vie (p. 16) 

Montoliu: Qui fou thani viu encara, més greu judici pesa sobre sa 

vida, que mereix perdre. (p. 11) 

Ruiz: Encara es viu; però en virtut d’un server judici, deu perdre la 

vida. (p. 18) 

Maeterlinck: Celui qui était thane de Cawdor vit encore; mais un 

lourd jugement pèse sur cette vie (p. 960) 

Astrana: El que era thane de Cawdor vive todavía; pero un terrible 

fallo pesa sobre esa vida (p. 1341) 
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5) 

Shakespeare: It’s night’s predominance, or the day’s shame, / that 

darkness does the face of earth entomb / when living light 

should kiss it? (II.iv.8-10) 

Jordana: ¿Ho fa que la nit guanya o que el dia s’amaga de 

vergonya? La tenebra amortalla la faç de la terra quan la llum 

vivent hauria de besar-la. (p. 40) 

Sagarra: ¿La nit regna, o té vergonya / el dia, que amortallin les 

tenebres / el rostre de la terra, allí on el bes, / s’hauria de sentir, 

de la llum viva? (p. 320) 

 

Hugo: Est-ce le triomphe de la nuit ou la honte du jour qui fait que 

les ténèbres ensevelissent la terre, quand la lumière vivante 

devrait le baiser au front ? (p. 40) 

Montoliu: Serà l predomeny de la nit, o bé la vergonya del dia, que 

les tenebres sepulten la faç del món, quan la llum viventa 

deuria besar-la? (p. 38) 

Ruiz: Es que la nit triomfa, o que’l jorn se sent avergonyit? Per què 

les tenebres envolcallen la terra, en el moment en que la llum li 

hauria de illuminar el front? (p. 53) 

Maeterlinck: La nuit règne-t-elle ou le jour a-t-il honte, que les 

ténèbres ensevelissent encore la face de cette terre qu’une 

vivante lumière devrait caresser? (p. 975) 

Astrana: ¿Es que reina la noche, o siente vergüenza el día, que las 

tinieblas cubren la cara de la difunta tierra, que un vivo 

resplandor debía acariciar? (p. 1356) 
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6) 

Shakespeare: Unsafe the while, that we must lave our honours / in 

these flattering streams (III.ii.35-36) 

Jordana: Mentre tinguem de rentar-nos l’honor en el corrent de la 

llagoteria (p. 48) 

Sagarra: Cosa trista / rentar l’honor al raig del rierol / de les 

llagoteries (p. 330) 

 

Hugo: Temps d’inquiétude, où il nous faut laver nos honneurs au 

torrent des flatteries (p. 48) 

Montoliu: Oblidant mentrestant que en tals rius d’adulació hem de 

rentar nostre honor (p. 47) 

Ruiz: Ens cal rentar el nostre honor en el torrent de les adulacions 

(p. 66) 

Maeterlinck: Triste nécessité que de devoir par prudence laver nos 

honneurs aux ruisseaux des adulations (p. 980) 

Astrana: ¡Triste necesidad que debamos por prudencia lavar 

nuestros honores en los torrentes de la adulación (p. 1361) 

 

7) 

Shakespeare: ’Tis better without than ha within. / Is he dispatched? 

(III.iv.14-15) 

Jordana: Més me l’estimo damunt teu que dins d’ell. L’heu 

enllestit? (p. 51) 

Sagarra: I més val damunt teu que dintre d’ell. / ¿L’has enllestit? 

(p. 333) 
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Hugo: Il est mieux sur toi que dans ses veines. Est-il expédié ? (p. 

52) 

Montoliu: Val més siguis tu fòra que no ell dins. Ja està despatxat? 

(p. 51) 

Ruiz: Millor està en el teu rostre que en les seves venes. Ja es mort? 

(p. 72) 

Maeterlinck: Il est mieux sur toi que dans ses veines. Est-il 

expédie? (p. 982)  

 

8) 

Shakespeare: O these flaws and starts, / impostors to true fear, 

would well become / a woman’s story at a winter 

fire, / authorized by her grandam (III.iv.63-66) 

Jordana: Els vostres estremiments i esgarrifances, usurpadors d’una 

por veritable, s’adirien amb les rondalles que l’àvia conta vora 

el foc. (p. 52) 

Sagarra: Aquests esveraments i tremolins, / que són els impostors 

de la por autèntica, / s’adirien a un conte de criada, / vora del 

foc d’hivern, i autoritzat / per la meva àvia. (p. 336) 

 

Hugo: Oh ! ces effarements et ces tressaillements, singeries de la 

terreur, conviendraient bien à un conte de bonne femme débité 

au coin d’un feu d’hiver sous l’autorité d’une grand mère. (p. 

54) 

Montoliu: Oh, aquests esglais i sobressalts, impostors de la por 

vera, prou s’avindrien al conte d’una dòna, vora l foc d’hivern, 

acreditat per l’avia! (p. 53) 
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Ruiz: Oh! aquest esporuguiment y aquestes convulsions 

terrorifiques, són propries d’un infant a l’escoltar una rondalla. 

(p. 75) 

Maeterlinck: Oh! Ces effarements et ces tressaillements qui 

parodient la vraie terreur conviendraient bien à un conte de 

bonne femme débité avec l’approbation de ma mère-grand au 

coin d’un feu d’hiver! (p. 983) 

Astrana: ¡Oh, esos sobresaltos y estremecimientos, parodia de un 

terror de verdad, cuadrarían muy bien en un cuento de 

comadres, recitado junto al hogar, en invierno, con la 

aprobación de la abuela… (p. 211) 

 

9) 

Shakespeare: When all’s done / you look but on a stool. (III.iv.67-

68) 

Jordana: Al capdavall, només mireu una cadira. (p. 52) 

Sagarra: Si al capdavall guaiteu una cadira? (p. 336) 

 

Hugo: Après tout, vous ne regardez qu’un tabouret. (p. 54) 

Montoliu: Després de tot, sols us mireu un escambell! (p. 53) 

Ruiz: [Aquest fragment està elidit.] Si no hi ha res. (p. 75) 

Maeterlinck: Au bout du compte, vous ne regardez qu’une 

chaise!... (p. 983) 

Astrana: ¡Después de todo, no miráis más que a una silla!... 
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10) 

Shakespeare: I would not be the villain that thou think’st / for the 

whole space that’s in the tyrant’s grasp, / and the rich East to 

boot. (IV.iii.36-37) 

Jordana: Jo no seria tan vil com penses per tot l’espai que és dins la 

grapa sagnosa del tirà, amb els tresors de l’Orient per torna. 

(p. 69) 

Sagarra: Jo no vull ser aquell vil que tu sospites / per tot el que el 

tirà té dins la grapa, / ni amb els tresors de l’Orient per torna! 

(p. 357) 

 

Hugo: Pour tout l’espace de terre qui est dans la griffe du tyran, dût 

le riche Orient en être l’appoint. (p. 72) 

Montoliu: No voldria pas ser el bretol que tu penses per tot l’espai 

que té l tirà sota sa grapa, el ric Orient afegint-hi. (p. 74) 

Ruiz: Per tot l’espai de terra que es del domini del tirà, no voldria 

passar per traïdor; encara que aquest s’extengués fins a les 

riqueses d’Orient. (p. 103) 

Maeterlinck: Pour tout l’espace qui se trouve dans la griffe du tyran, 

et pour toutes les richesses de l’Orient par-dessus le marché! 

(p. 995) 

Astrana: Por todo el espacio de tierra que se halla en las garras del 

tirano y las riquezas del Oriente. (p. 1374) 
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11) 

Shakespeare: With this, there grows / in my most ill-composed 

affection, such / stanchless avarice, that were I King, / I should 

cut off the nobles for their lands. (IV.iii.76-79) 

Jordana: Hi ha també entre les meves passions malignes, una 

avarícia insadollable i, si fos rei, no aturaria fins que tragués 

els nobles de llurs terres (p. 70) 

Sagarra: Per altra banda, dins el meu caràcter, / sols integrat per la 

dolenteria, / hi ha una avarícia tan insadollable, / que si fos rei 

suprimiria els nobles / per quedar-me llurs terres (p. 359) 

 

Hugo: Outre cela, il y a dans ma nature, composée des plus mauvais 

instincts, une avarice si insatiable que, si j’étais roi, je 

retrancherais tour les nobles pour avoir leurs terres (p. 73) 

Montoliu: Amb això, creix en mon cor desballestat una tant 

insaciable avaricia que, si fos rei, espaçaria ls nobles per mor 

de llur terres. (p. 76) 

Ruiz: Ademés d’això, en la meva naturalesa, composta dels més 

dolents instints, hi regna una avaricia tan implacable que, si jo 

fos rei, no pararia fins a tenir totes les terres dels meus subdits 

(p. 105) 

Maeterlinck: Dans mon caractère composé de mal, se développe 

une avarice si insatiable que, si j’étais roi, je supprimerais les 

nobles pour avoir leurs terres (p. 996) 

Astrana: Por otra parte, en mi muy perversa constitución se 

desarrolla una avaricia tan insaciable, que, si fuera rey, 

suprimiría los nobles para apoderarme de sus tierras (p. 1375) 
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12) 

Shakespeare: All the perfumes of Arabia will not sweeten this little 

hand. (V.i.58-59) 

Jordana: Tots els perfums d’Aràbia no podrien amorosir-me 

aquesta mà. (p. 79) 

Sagarra: Tots els perfums de l’Aràbia no amorosirien aquesta mà 

petita! (p. 368) 

 

Hugo: Tous les parfums d’Arabie ne rendraient pas suave cette 

petite main ! (p. 82) 

Montoliu: Ni tots els perfums de l’Arabia podran endolcir aquesta 

maneta. (p. 85) 

Ruiz: Tots els perfums de l’Arabia no podrien confondre la sentor 

d’aquesta mà! (p. 117) 

Maeterlinck: Tous les parfums de l’Arabie ne purifieraient pas 

cette petite main-là!... (p. 1001) 

Astrana: ¡Todas las esencias de la Arabia no desinfectarían esta 

pequeña mano mía! (p. 1379) 

 

13) 

Shakespeare: I would applaud thee to the very echo / that should 

applaud again. (V.iii.52-53) 

Jordana: T’aplaudiria fins que els tornaveus aplaudissin també. (p. 

83) 

Sagarra: Quin picament de mans / faria jo, i el tornaveu, sentint-

ho, / aplaudiria trontollant. (p. 373) 
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Hugo: Je jetterais tes louanges à tous les échos, pour qu’ils les 

répétassent... (p. 87) 

Montoliu: Jo t’aplaudiria fins que l mateix eco tronés 

d’aplaudiments. (p. 90) 

Ruiz: Jo llençaria’ls meus elogis a tots els vents... (p. 126) 

Maeterlinck: Je vous applaudirais jusqu’à faire retentir les échos qui 

applaudiraient à leur tour. (p. 1004) 

Astrana: Te aplaudiría hasta que todos los ecos repitieran mis 

aplausos! (p. 1383) 

 

2. SAGARRA COINCIDEIX AMB MAETERLINCK, 

ASTRANA I JORDANA 
 

Secció 3: registre 

1) 

Shakespeare: Call’em: let me see’em. (IV.i.77) 

Maeterlinck: Évoquez-les! que je les voie!... (p. 989) 

Astrana: ¡Evocadlos, que los vea! (p. 115) 

Jordana: Evoqueu-los; deixeu-me’ls veure. (p. 61) 

Sagarra: Evoqueu-los; / deixeu-me’ls veure! (p. 348) 

 

Hugo: Appelez-les ! faites-les-moi voir. (p. 63) 

Montoliu: Crideu-los: feu-mels veure. (p. 64) 

Ruiz: Crideulos! feulos venir, que jo’ls vegi! (p. 88) 
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Secció 4: especificació 
1) 

Shakespeare: Goes Fleance with you? (III.i.35) 

Maeterlinck: Fléance vous accompagne? (p. 977) 

Astrana: ¿Os acompaña Fléance? (p. 1358) 

Jordana: Us acompanya Fleance? (p. 43) 

Sagarra: ¿És que Fleance us acompanya? (p. 324) 

 

Hugo: Fléance va-t-il avec vous? (p. 43) 

Montoliu: Ve amb vós Fleanci? (p. 41) 

Ruiz: Fleance anirà ab vós? (p. 59) 

 

Secció 5: modificació 

1) 

Shakespeare: To win us to our harm, / the instruments of darkness 

tell us truths (p. I.iii.124-125) 

Maeterlinck: L’agent des ténèbres nous dit des vérités; il nous 

séduit (p. 960) 

Astrana: Los agentes de las tinieblas nos profetizan verdades y nos 

seducen (p. 1342) 

Jordana: I de vegades, els agents de la fosca ens diuen veritats per 

millor perdre’ns. Ens afalaguen (p. 18)   

Sagarra: L’agent de les tenebres / ens canta veritats. Ens sedueix (p. 

293) 

 

Hugo: Pour nous attire à notre perte, les instruments des ténèbres 

nous dissent des vérités (p. 17) 
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Montoliu: Pera guanyar-nos a la nostra perdua, els instruments de 

les tenebres ens diuen veritats (p. 11) 

Ruiz: Sovint, els instruments de les tenebres, per desgracia 

nostra’ns diuen la veritat; ens sedueixen (p. 19) 

 

Secció 6: canvi total de significat 

1) 

Shakespeare: Wherever, in your sightless substances, / you wait on 

nature’s mischief. (I.v.48-49) 

Maeterlinck: Quel soit le lieu d’où vos invisibles substances 

président au crime de la nature (p. 963) 

Astrana: De allí de donde presidáis bajo invisibles formas la hora 

de hacer mal (1920c: 37) 

       De donde presidáis bajo invisibles substancias la hora de hacer 

mal (1929b: 1345) 

Jordana: Onsevulla que en la vostra substància invisible presidiu la 

maldat de la natura! (p. 23)  

Sagarra: D’onsevulla que el vostre ésser no vist / presideix tots els 

crims de la natura! (p. 299) 

 

Hugo: Quel que soit le lieu où, invisibles substances, vous aidez à 

la violation de la nature. (p. 22) 

Montoliu: Oh ministres del crim, onsevulga els vostres sers 

invisibles a l’aguait siguin de malvestats. (p. 17) 

Ruiz: Esperits de mal incorporis, invisibles [Aquest fragment està 

elidit.]. (p. 27) 
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Secció 7: tria lèxica 

1) 

Shakespeare: I laid their daggers ready, / he could not miss’em. 

(II.ii.12-13) 

Maeterlinck: J’avais préparé leurs poignards, il ne pouvait pas ne 

pas les voir... (p. 969) 

Astrana: Dejé dispuestos sus puñales; ha tenido que verlos. (p. 

1350) 

Jordana: He deixat llur dagues a punt; ell no podia deixar de veure-

les. (p. 31) 

Sagarra: Jo li he deixat els dos punyals a punt / i és impossible que 

no els hagi vist. (p. 310) 

 

Hugo: J’avais disposé leurs poignards : il a dû forcément les 

trouver... (p. 30) 

Montoliu: He posat bé les dagues i no podien mancar-li. (p. 27) 

Ruiz: Tal com jo he deixat el punyal, forçosament l’ha d’haver 

trobat... (p. 41) 

 

2) 

Shakespeare: Fit to govern? / No, not to live. (IV.iii.102-103) 

Maeterlinck: Digne de régner! Non, pas digne de vivre! (p. 996) 

Astrana: ¡Digno de reinar! ¡No, ni de vivir!... (p. 1375) 

Jordana: Digne de governar! No, ni de viure. (p. 71) 

Sagarra: ¿Digne de governar? No! Ni de viure! (p. 360) 

 

Hugo: Fait pour gouverner ! non, pas même pour vivre... (p. 74) 
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Montoliu: Fet per governar? Ni tant sols pera viure! (p. 77) 

Ruiz: Nat pera governar! No, ni tant sols pera viure. (p. 106) 

 



 

 

 

ANNEX 7: 

CANVIS ENTRE EL MANUSCRIT (1942)  

I L’EDICIÓ DE BIBLIÒFIL (1946?) 
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MANUSCRIT EDICIÓ DE BIBLIÒFIL 

Acte I, escena I Acte I, escena I 
1) 

BRUIXA PRIMERA.  

¿On ens veurem?              

BRUIXA SEGONA.                                 

 A l’aulet.  

I allí trobarem a Macbeth.   

[…]  

El bosc crida: avall, avall! (p. 4) 

 

 

BRUIXA PRIMERA.  

¿On ens veurem?   

BRUIXA SEGONA 

BRUIXA SE                             A l’ermàs 

I allí Macbeth treurà el nas. 

[…] 

L’arbrat ens crida: avall, avall! (p. 355-356) 

 
Acte I, escena II Acte I, escena II 

2) 
SERGENT. L’estat era indecís, com dos que neden, 

i, rendits, l’un es va agafant amb l’altre  

empellegant llur moviment. L’implacable   

 

SERGENT. L’estat era indecís, com dos que neden, 

i, rendits, l’un a l’altre agafa el cos,   

impedint la llur traça. L’implacable  
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impedint la llur traça. L’implacable 

Macdonwale ─digne en tot d’ésse’ un rebel, 

car les vileses múltiples dels homes (p. 6) 

 

Macdonwale ─tot un sac de rebel·lia, 

car les vileses múltiples dels homes (p. 356) 
 

3) 
I la Fortuna, somrient el seu maleït 

comportament (p. 6)      

                

 

i la Fortuna, sobre el seu damnat 

comportament (p. 356) 
 

4) 

Mes era feble massa feble tot plegat (p. 6) 

 

 

Mes tot plegat era una cosa feble (p. 356) 

 
5) 

i no va dir-li adéu, [text ratllat il· legible] ni déu te  

] guardi (p. 7) 

 

 

i no li diu salut ni Déu te guardi (p. 357) 

 

6) 
Aneu, porteu-lo als cirurgians que el curin. (p. 8) 

 

Au, ves, que et portin als cirurgians. (p. 357) 
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7) 
Quina pressa que té dintre dels ulls (p. 8)  

 

 

Quines ànsies li brillen dins els ulls (p. 357) 

8) 

Llur rei mateix, amb les temibles colles (p. 8) 

 

 

Llur rei mateix, amb les gosades turbes (p. 

357) 

 
9) 
Assistit pel més vil agre dels que han trait traïdors (p. 

9) 

 

 

Acompanyat del traïdor més agre (p. 358) 

10) 

el que és senyor de Cawdor, començà el conflicte  

el que és senyor de Cawdor, obrí brega (p. 9) 

 

 

el que és senyor de Cawdor, obrí brega (p. 358) 

 

11) 
Aneu a pronunciar la seva mort (p. 10) 

 

Aneu a declarar la seva mort (p. 359) 
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Acte I, escena III Acte I, escena III 

12) 
I a noranta vuitan nou I a nou voltes nou setmanes 

serà com [paraula ratllada il· legible] pantiganes (p. 11) 

 

 

I a nou voltes nou setmanes 

més prim que les pantiganes (p. 360) 

 

13) 
Tres per a tu i tres per a mi, 

i tres cops per nou vegades (p. 12) 

 

 

Tres per a tu i tres per a mi, 

i encara tres, que facin nou. (p. 360) 

 
14) 

Silenci! Que l’encant ja és produït (p. 12) 

 

 

Silenci! Ja està llest l’encantament. (p. 360) 

 
15) 

Sou aptes perquè un home us intervingui? (p. 12) 

 

¿Es que un home pot fer-vos cap pregunta? (p. 

361) 
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16) 
Jo diria que sí perquè podeu  

Diria que vosaltres m’enteneu, 

veient com cadascuna posa el dit 

argelagós al pergamí del llavi. (p. 12) 

 

 

Diria que vosaltres m’enteneu, 

veient com cadascuna posa el dit 

argelagós al pergamí del llavi. (p. 361) 

17) 
Salut, Macbeth, que arribaràs a rei! (p. 13) 

 

 

Salut, Macbeth, a tu, que arribaràs a rei! (p. 

361) 

 
18) 

digueu-me: ¿sou fantasmes, o existiu bé sou 

de debò el que sembleu? El meu company Heu  

] saludat el meu noble company amb el seu títol, 

i li heu predit amb la predicció d’altes fortunes 

i esperança reial reials esperances que el trasbalsen. (p. 13) 

 

digueu-me: ¿sou fantasmes, o bé sou 

de debò el que sembleu? Heu saludat 

el meu noble company amb el seu títol, 

i amb la predicció d’altes fortunes 

i reials esperances que el trasbalsen (p. 361) 
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19) 
que no imploro 

vostres favor i no em fa pô el vostre odi. (p. 13) 

 

 

que no imploro 

vostres favors ni temo vostres odis. (p. 361) 

 
20) 
ja sé que he devingut senyor de Glamis (p. 14) 

 

 

ja sé que he esdevingut senyor de Glamis (p. 362) 

 
21) 
¿Els essers Les coses 

dels quals parlem que hem vist, eren aquí de veritat 

o és que havem mastegat arrels malsanes 

que empresonen el seny? (p. 15) 

 

 

¿Les coses 

que hem vist, eren aquí de veritat 

o és que havem mastegat arrels malsanes 

que empresonen el seny? (p. 363) 

 
22) 

Aquest era el to 

i la paraula (p. 15) 

 

 

Així feia el to  

i la paraula (p. 362) 
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23) 
i enterant-se del teu aventurar de 

la teva aventura entre els rebels, 

la seva admiració sembla que lluiti 

es meravella i no li [paraula ratllada il· legible] l’elogi  

] pot dir lloances, 

perquè lluita amb la pròpia admiració, 

i, sense poder parlâ empallegat de llengua tot el dia, 

et veu bregant entre amb els noruecs aferrissats 

sense por davant de totes impàvid, entremig de les  

] imatges 

de la mort, que sembraves tu mateix. (p. 16) 

 

 

i enterant-se de 

la teva aventura entre els rebels, 

es meravella i no pot dir lloances, 

perquè amb el seu meravellar-se lluita, 

i, empallegat de llengua tot el dia, 

et veu amb els noruecs aferrissats 

impàvid, entremig de les imatges 

de la mort, que sembraves tu mateix. (p. 363) 

 

24) 
però grans traïcions que ha confessat (p. 18 i 19) 

 

 

mes traïdories que ell ha confessat (p. 364) 
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25) 
si aquelles  

que m’han donat a mi el títol anomenat senyor 

de Cawdor 

els ho han promès? (p. 18 i 19) 

 

 

si aquelles  

que m’han anomenat senyor de Cawdor 

els ho han promès? (p. 364) 

 

26) 
l’agent de les tenebres 

ens diu les canta veritats. Ens sedueix 

amb manses bagatel·les, per xuclar-nos 

fins a les conseqüències més profundes. (p. 18 i 

19) 

 

 

l’agent de les tenebres 

ens canta veritats. Ens sedueix 

amb quatre galindaines, per a dur-nos 

fins a les més terribles conseqüències. (p. 364) 

 

27) 
La sobrenatural incitació (p. 20) 

 

 

La sobrenatural esperonada (p. 365) 
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28) 
Dins de la meva pensa on és somni 

En ma pensa, a on l’ha assassinat 

només hi és una vaga fantasia (p. 20) 

 

 

La meva pensa, on viu l’assassinat 

només com una vaga fantasia (p. 365) 

 

29) 

Com està abstret  

nostre company! (p. 21) 

 

 

Com està absent  

nostre company! (p. 365) 

 
30) 
Passi el que passi, 

hora i temps l’hora i el temps arriben de vegades 

al capdavall dels dies de més brega. (p. 21) 

 

 

Passi el que passi, 

l’hora i el temps faran la cursa llur, 

a través de les més dures diades. (p. 365) 

 
31) 
Perdoneu-me, que coses oblidades 

 

Perdoneu-me! Records ja fonedissos 
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van treballant el meu cervell rebel (p. 22) treballaren el meu cervell rebel. (p. 366) 

 
32) 
està escrita en uns fulls que jo repasso  

cada dia. (p. 22) 

 

 

està escrita en uns fulls, que cada dia 

vull rellegir! (p. 366) 

 
33) 

Per ara ja n’hi ha prou. (p. 22) 

 

 

Fins aleshores, prou. (p. 366) 

 
Acte I, escena IV Acte I, escena IV 

34) 
Els que eren 

encarregats de fer-ho, no han retornat encara no han  

] tornat? (p. 23) 

 

 
¿Els que eren 

encarregats de fer-ho, no han tornat? (p. 366) 

 

35) 

però he pogut parlar amb un que ha contemplat 

 

però he pogut parlar amb un testimoni 
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la seva mort  

però he pogut parlar amb un testimoni 

de la mort (p. 23) 

 

de la mort (p. 366) 

 

36) 
ha confessat la seva traïdoria (p. 23) 

 

 
s’ha confessat de la vilesa propia [sic] (p. 366) 

 
37) 
No res 

l’honora tant el podia honorar en la seva vida (p. 23) 

 

 
No res 

el podia honorar en la seva vida (p. 366) 

 
38) 

per desprendre’s d’allò més estimat que més estima 

com si fos una fútil bagatel·la. (p. 23) 

 

 

per desprendre’s d’allò que més estima 

com si fos una fútil galindaina. (p. 366) 

 
39) 
No hi ha cap art que pugui descobrir 

 

No hi ha cap art que pugui descobrir 
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la matèria de l’ànima en un rostre. (p. 23) 

 

la qualitat de l’ànima en un rostre. (p. 366) 

 
40) 
Sols puc dir-te que a tu se’t deu molt més 

que tot el que se’t pugui satisfer. (p. 24) 

 

 

Sols puc dir-te que a tu se’t deu molt més 

d’allò que en aquest mon pugui pagar-se. (p. 

367) 

 
41) 
El servei i la lleialtat que un deu  

Lleialtat i serveis que són deguts 

La meva lleialtat i el meu servei 

en ells mateixos troben el salari. (p. 24) 

 

 

La meva lleialtat i el meu servei 

en ells mateixos troben el salari. (p. 367) 

 

42) 

deixa que jo t’abraci i que jo et premi  

contra el meu cor. (p. 25) 

 

 

deixa que jo t’abraci i que t’estrenyi 

contra el meu cor. (p. 367) 
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43) 
Si jo vaig endavant,  

és vostra la collita. (p. 25) 

 

 

Si en vostre cor arrelo 

és vostra la collita. (p. 367) 

 
44) 
Aquest goig meu 

sobreeixint en la plena ubriaguesa, 

vol amagar-se dintre de les llàgrimes... (p. 25) 

 

Aquest goig meu 

sobreeixint en la plena ubriaguesa, 

vol amagar-se dins un vel de llàgrimes... (p. 

367) 

 
45) 

i, malgrat tot, que s’executi alló  

que els ulls no gosarien contemplar-ho (p. 27) 

 

 

i, malgrat tot, que s’executi allò  

que els ulls s’espantaran de contemplar-ho (p. 

368) 
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46) 
És un parent com no se’n troba un altre. (p. 27) 

 

 

És un parent, com no n’hi ha cap més. (p. 368) 

 
Acte I, escena V Acte I, escena V 

47) 
i jo he conegut sabut, pel més perfecte testimoni (p. 28) 

 

 
i jo he sabut, pel més perfecte testimoni (p. 369) 

 
48) 
estimada companya meva de grandeses glòries perquè 

tinguis la glòria que se’t promet no perdis la  

] part d’alegria que t’és deguda (p. 28) 

 

 
estimada companya meva de glòries 

perquè no perdis la part d’alegria que t’és deguda (p. 

369) 

 
49) 
Enterra Amaga això en el teu cor (p. 28) 

 
Amaga això en el teu cor (p. 369) 
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50) 
Allò que tu voldries El que tu vols amb gran  

El que altament desitges 

voldries assolir-ho santament. (p. 29) 

 

 
El que altament desitges 

voldries assolir-ho santament. (p. 369) 

 

51) 

Senyor de Glamis, 

tens ganes de fer teu allò que et crida  

voldries que fos teu allò que et crida (p. 29) 

 

 

Senyor de Glamis, 

voldries que fos teu allò que et crida (p. 369) 

 

52) 

davant el cercle d’or, 

amb el destí 

amb el qual es deia que el destí 

i que una ajuda sobrenatural  

el qual, destí i ajuda ultraterrena, 

 

davant el cercle d’or, 

el qual, destí i ajuda ultraterrena, 

sembla que t’ofereixen per corona. (p. 370) 
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sembla que t’ofereixen per corona. (p. 29) 

 
53) 
Lleveu-me el sexe, 

i, des del cap al dit del peu, ompliu-me a vessar fins  

] que vessi de la  

més espantosa crueltat.  

La sang torneu-me espessa  

Espessiu-me la sang dintre les venes. (p. 31) 

 

 
Lleveu-me el sexe, 

i, des del cap al dit del peu, ompliu-me de la 

més espantosa crueltat. 

Espessiu-me la sang dintre les venes. (p. 370) 

 

54) 

Tapeu les portes  

Tapeu-li tot accés i tot passatge 

al meu remordiment (p. 31) 

 
 
 

 

Tapeu-li tot accés i tot passatge 

al meu remordiment (p. 370) 
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55) 
Veniu ministres del assassinat,  

d’onsevulga del lloc que vostre enemic  

invisible vigila el crim del home 

veniu ministres del assassinat  

presideix tots els crims de la natura 

Veniu, veniu, dintre els meus pits de dona 

i canvieu la meva llet en fel, 

agres ministres de l’assassinat, 

d’onsevulga que el vostre ésser no vist 

presideix tots els crims de la natura! (p. 31) 

 

 

Veniu, veniu, dintre els meus pits de dona 

i canvieu la meva llet en fel, 

agres ministres de l’assassinat, 

d’onsevulga que el vostre ésser no vist 

presideix tots els crims de la natura! (p. 370) 

 

56) 

i que el cel espiant el cel fent-me d’espia entre les  

] mantes 

de les tenebres, que no s’exclami em cridi: “Atura’t!” (p. 32) 

 

i el cel fent-me d’espia entre les mantes 

de les tenebres, que no em cridi: “Atura’t!” (p. 370) 



ANNEX 7: CANVIS ENTRE EL MANUSCRIT I L’EDICIÓ DE BIBLIÒFIL 1120 

57) 
I sobretot no canvieu la cara; 

que tot allò que resti, va per mi.  

després, tot el que resti és feina meva (p. 33) 

 

 

I sobretot no canvieu la cara; 

després, tot el que resti és feina meva (p. 370) 

 

Acte I, escena VI Acte I, escena VI 

58) 
Aquest castell és en un lloc amable, 

i només el seu aquest aire dolç i fresc 

sembla que gentilment ja t’afalaga. (p. 34) 

 

 

Aquest castell és un lloc amable, 

i només el seu aire dolç i fresc 

sembla que gentilment ja t’afalaga. (p. 372) 

59) 
No hi ha relleix, 

ni fris, ni ràfec, ni recó avinent, 

a on aquest ocell no hagi penjat 

el niu i el seu bressol procreador. Allí on s’estableix i 

 

No hi ha relleix, 

ni fris, ni ràfec, ni recó avinent, 

en els quals l’ocellet no hagi penjat 

el seu bressol. En tots els llocs on cria 
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es multiplica Als llocs on més vol viure i vol criar 

hi he remarcat un aire delitós. (p. 34) 

 

hi he remarcat una delícia d’aires. (p. 372) 

 

60) 

L’amor que ens persegueix ens porta du treballs (p. 34) 

 

 

L’amor que ens persegueix ens du treballs (p. 372) 

 

61) 
El seguíem 

de aprop, per anunciar-ne l’arribada. 

Però és bon cavaller, i l’amor gran 

que ens porta, agut com el seu esperó, 

l’ha fet arribar abans dins de casa seva. (p. 35) 

 

 

Li corríem 

darrera dels talons a tall d’escorta.  

Però cavalca ferm, i el gran amor 

que per nosaltres sent, amb l’agudesa 

de l’esperó l’ha fet anticipar-se 

per a poder-nos rebre a casa seva. (p. 372) 

 
62) 

Noble i bonica hostessa, aquesta nit 

 

Noble i bonica hostessa, aquesta nit 
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serem hoste de vós (p. 35) 

 

sóc vostre convidat (p. 372) 

 
63) 
L’estimem El nostre afecte altament i anem és alt i  

] seguirem fent-li més gràcies. (p. 36) 

 

 

El nostre afecte és alt i seguirem fent-li més gràcies. 

(p. 372) 

Acte I, escena VII Acte I, escena VII 

64) 
Si un cop fet, tot és fet  

De fer-ho feu de pressa 

Si fos fet, quan ja és fet, fóra millor 

fer-ho de pressa. (p. 36) 

 

 

Si fos fet, quan ja és fet, fóra millor 

fer-ho de pressa. (p. 373) 

 

65) 

I, altrament, aquest Duncan fou tan dolç 

en el poder de facultats, i d’esperit tan pur 

 

I, altrament, aquest Duncan fou tan dolç 

de facultats, i d’esperit tan pur 
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en el gran càrrec, que les virtuts seves 

igual que àngels amb llengua de trompetes 

com trompetes angèliques, durien 

condemnament damnació damunt d’aquesta mort. (p. 

37) 

 

en el gran càrrec, que les virtuts seves 

com trompetes angèliques, durien 

damnació damunt d’aquesta mort. (p. 373) 

 

66) 
I la pietat com un nadó des nú [uneix ‘des’ i ‘nú’] 

cavalcant la ventada muntant el torb, o a un celeste  

] querubí que va a corser dels invisibles com un  

] querubí del cel  

que va a cavall dels invisibles corcers de l’aire (p. 37) 

 

 

La pietat com nadaló tot nu, 

muntant el torb, o com un querubí del cel que va a 

cavall dels invisibles corcers de l’aire (p. 373) 

 

67) 
i el vent es negaria dins les llàgrimes! (p. 38) 

 

 

i el vent es negaria amb tantes llàgrimes! (p. 374) 
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68) 
No tinc altre esperó que m’agulloni 

aquesta ambició que em salta de la sella 

els flancs del meu intent, fora d’aquesta 

cabriolera ambició (p. 38) 

 

 

No tinc altre esperó que m’agulloni 

els flancs del meu intent, fora d’aquesta 

cabriolera ambició (p. 374) 

 

69) 
i jo he adquirit 

estima d’or, de gent de tota mena, 

la qual vull dur amb el seu recent esclat 

i no vull espatllar-la tant de pressa i no vull 

arreconar-la 

i no vull despullar-me’n tan de pressa. (p. 38) 

 

 

i jo he adquirit 

estima d’or, de gent de tota mena, 

la qual vull dur amb el seu recent esclat 

i no vull despullar-me’n tan de pressa. (p. 374) 

 

70) 

¿Tens por de ser el mateix produir-te en els teus actes 

 

¿Tens por de produir-te en els teus actes 
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i el teu valor, com eres en desig? (p. 39) 

 

i el teu valor, com eres en desig? (p. 374) 

 
71) 
¿Voldries posseî allò que tu estimes abelleixes com  

] l’ornament del viure, com l’adorn de la vida, però 

] viure  

com l’esclat de la vida (p. 39) 
 

 

¿Voldries posseïr allò que abelleixes com 

l’esclat de la vida (p. 374) 

 

72) 
¿Quina mena de bèstia us ha portat 

a revelar-me aquest projecte?  

al punt de revelar-me aquesta empresa? (p. 39) 

 

 

¿Quina mena de bèstia us ha portat 

al punt de revelar-me aquesta empresa? (p. 375) 

73) 
Si manteniu dreceu el pit 

amb tota rigidesa, com els amos el món és nostre. (p. 

40) 

 

Si dreceu el pit 

amb tota rigidesa, el món és nostre. (p. 375) 
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74) 
¿Què no podrem amuntegar  

damunt sobre aquests soldats (p. 41) 

 

¿Què no podrem acumular  

sobre aquests soldats (p. 376) 

 
75) 
No pareixis res més que nois, perquè 

la teva força indòmita  

Si has de parir, que només siguin nois, 

perquè tant sols la teva força indòmita esquerpa 

deu fer mascles (p. 41) 

 

 

Si has de parir, que només siguin nois, perquè 

tan sols la teva força esquerpa  

deu fer mascles! (p. 376) 

 

76) 
Qui és que no creurà acceptarà, 

després que haurem empastifat de sang 

aquests dos els dormilegues de la seva cambra (p. 41) 

 

 

Qui és que acceptarà, 

després que haurem empastifat de sang 

els dormilegues de la seva cambra (p. 376) 
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77) 
Anem; i una gentil [paraula ratllada il· legible]  de tota  

] la ignorància que ens rodeja. un bell aspecte que 

[paraula il· legible] les mirades del món i en faci befa 

[?].  

La cara falsa amagui tots els mals 

que només són sabuts per un cor fals. (p. 42) 

 

 

Anem; i un bell aspecte que se’n burli dels ulls 

del món; i el que un cor fals coneix, 

que ho dissimuli bé una cara falsa. (p. 377) 

 

Acte II, escena I Acte II, escena I 

78) 

Té, pren l’espasa; avui el cel fa estalvis: 

té totes les candeles apagades. (p. 43) 

 

 

Té, pren l’espasa; avui el cel fa estalvis: 

totes les seves llums s’han apagat. (p. 378) 

 
79) 
Un pes feixuc com plom 

m’ensorra (p. 43) 

 

Una feixugor de plom  

m’ensorra (p. 378) 
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80) 
Se n’ha anat al llit 

content altament més que content (p. 44) 

 

 

Se n’ha anat al llit 

més que content (p. 378) 

 
81) 
Vés i digues 

a la teva mestressa, que quan tingui a punt 

la beguda que el meu beuratge toqui la campana. (p. 45) 

 

 

Vés i digues 

a la mestressa, que quan tingui a punt 

el meu beuratge toqui la campana. (p. 379) 

 
82) 
No ets pas sensible 

al tacte, com als ulls? (p. 46) 

 

 

¿No ets tu sensible al tacte, com als ulls? (p. 379) 

 

83) 

Tu em mostres m’ensenyes la ruta que he haig he de fer 

(p. 46) 

 

 

Tu em m’ensenyes la ruta que he de fer (p. 379) 
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84) 
I tu no ets res! Ets el sagnant propòsit 

que pren forma als meus ulls. que em pren forma a la 

vista. (p. 46) 

 

 

I tu no ets res! Ets el sagnant propòsit 

que em pren forma a la vista. (p. 379) 

 

85) 

el crim magre, 

alarmat pel seu centinella guaita (p. 47) 

 

 

el crim magre, 

alarmat pel seu guaita (p. 380) 

 

86) 

i el desperta amb bruels, d’un pas furtiu fent la furtiva 

i lladre robadora passa de Tarquí (p. 47) 

 

 

i el desperta amb bruels, fent la furtiva 

i robadora passa de Tarquí (p. 380) 

 
87) 
per temor per por que les pedres no proclamin (p. 47) 

 

 

per por que xerrin les mateixes pedres (p. 380) 
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88) 
L’alè fred dels meus mots gela les flames  

L’alè glaçat dels mots refreda els actes. (p. 48) 

 

 

L’alè glaçat dels mots refreda els actes. (p. 380) 

 

89) 
Vaig! Ja és un fet. (p. 48) 

 

 

Vinc! Ja és un fet. (p. 380) 

 
Acte II, escena II Acte II, escena II 

90) 

No, és la xibeca, 

el fatal vigilant que sol donar 

el més sinistre la més trista bona nit la “bona nit” més  

] agre (p. 48) 

 

 

No, és la xibeca, 

el fatal vigilant que sol donar 

la “bona nit” més agre (p. 380) 

 

91) 
Un ha rigut en somnis, altre ha  

 

L’un ha rigut en somnis, però l’altre 
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cridat “assassinat” 

L’altre ha fet un crit d’“assassinat” i l’un i l’altre  

L’un ha rigut en somnis, però l’altre 

ha cridat “assassins”; tant, que tots dos 

s’han despertat es desperten (p. 50) 

 

ha cridat “assassins”; tant, que tots dos 

es desperten (p. 381) 

 

92) 
i jo per escoltar-los 

m’aturo; però han dit llur oracions (51a) 

 

 

i jo per escoltar-los 

m’aturo; però han fet la llur pregària (p. 382) 

 
93) 

bàlsam de les ferides de la ment, 

segona dèu de la natura gran, 

dèu secundària de la gran natura (51b) 

 

 

 

bàlsam de les ferides de la ment, 

dèu secundària de la gran natura (p. 382) 
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94) 
I cridava Baladrejava encara a/dins de casa (51b) 

 

 

Baladrejava encara dintre casa (p. 383) 

 
95) 

Procureu-vos Es millor 

que cerqueu una mica d’aigua fresca (51b) 

 

 

Es millor 

que cerqueu una mica d’aigua fresca (p. 383) 

 
96) 
i l’ull de la canalla xicalla és el que tem 

els dimonis pintats (p. 52) 

 

 

i l’ull de la xicalla és el que tem 

els dimonis pintats (p. 383) 

 
97) 

Qui truca ¿On han trucat? (p. 52) 

 

 

¿On han trucat? (p. 383) 

 
98) 

¿Quines mans són aquestes? Com m’arrenquen 

els ulls! Totes les ones de Neptú  ¿Tot l’oceà del gran  

 

¿Quines mans són aquestes? Com m’arrenquen 

els ulls! ¿Tot l’oceà del gran Neptú 
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] Neptú 

podrien endolcir-me aquesta sang fer-me neta de la sang  

podria netejar-me aquesta sang 

de la mà? (p. 52) 

 

podria netejar-me aquesta sang 

de la mà? (p. 383) 

 

99) 

No! La mà més aviat 

faria de carmí les infinites 

enrogiria les onades múltiples (p. 53) 

 

 

No! La mà més aviat 

enrogiria les onades múltiples (p. 383) 

 

100) 

Ja tinc les mans pintades com les vostres (p. 53) 

 

 

Ja tinc les mans pintades com les teves (p. 383) 

 
Acte II, escena III Acte II, escena III 

101) 
(Truquen.) Ja, Ja! (p. 55) 

 

 

(Truquen.) Ja va! (p. 384) 
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102) 
Provoca el desig, però priva el compliment. (p. 56) 

 

 

Provoca el desig, però priva l’acompliment. (p. 385) 

 
103) 

el beure massa, és el casuista cara-girat de la luxúria. (p. 

56) 

 

 

el beure massa, és el cara-girat de la luxúria. (p. 385) 

 

104) 
I tant, senyor, i m’ha ben agafat per la gorja per la gola 

(p. 57) 

 

 

I tant, senyor, i per la gola (p. 385) 

 

105) 

M’ha manat que vingués abans del dia 

a despertar trobar-lo. (p. 58) 

 

 

M’ha manat que vingués abans del dia 

a trobar-lo. (p. 385) 

 
106) 
És un agradable 

 

És una agradable 
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treball això per vós, però és treball... (p. 58) 

 

feina això per a vós, però és treball... (p. 385) 

 
107) 
Ara mateixa la confusió 

acaba de donar-nos l’obra mestra. (p. 59) 

 

 

La brutal confusió 

acaba de donar-nos l’obra mestra. (p. 387) 

 
108) 

La campana d’alarma! Traïció! (p. 60) 

 

 

Traïció! Que toqui la campana! (p. 387) 

 
109) 

Espolseu 

aquesta son de ploma aquest son tan suau que parodia 

la mort (p. 60) 

 

Espolseu 

aquest son tan suau que parodia 

la mort (p. 387) 

 
110) 

Tot és joc [aquesta paraula està encerclada]. 

La gràcia i el renom Han mort la gràcia i el renom. (p. 61) 

 

Tot és joc. Han mort la gràcia i el renom. (p. 388) 
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111) 
Quina desgràcia ha esdevingut, senyors? //  

I vós viviu sense saber-la encara? (p. 62) 

 

 

¿Què ha passat? // 

¿Existiu, i no ho sabeu? (p. 389) 

 
112) 
la font de vostra sang, 

s’ha aturat en la seva arrel mateixa. (p. 62) 

 

 

la font de vostra sang, 

en el seu doll mateix ve d’estroncar-se. (p. 389) 

 
113) 

i llurs punyals, que sobre un coixí 

havem trobat. (p. 62) 

 

 

i llurs punyals, que ran de coixinera  

havem trobat. (p. 389) 

 
114) 
Ningú! El meu gran amor L’amor calent, precipitant-se, 

ha avançat la raó, que és més calmosa 

la calmosa raó ha deixat enrera. (p. 63) 

 

 

Ningú! L’amor calent, precipitant-se, 

la calmosa raó ha deixat enrera. (p. 389) 
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115) 
¿Qui, doncs, tenint un cor 

que és fet per estimar i amb la bravesa de crida 

per estimar, i en aquest cor la força 

per cridâ el seu amor, es contindria? (p. 63) 

 

 

¿Qui, doncs, tenint un cor 

per estimar, i en aquest cor la força 

per cridar el seu amor, es contindria? (p. 389) 

 

116) 
Ajudeu-me, ajudeu-me a caminar  

Ajudeu-me a sortir... (p. 64) 

 

 

Ajudeu-me a sortir... (p. 389) 

 

117) 

¿I per/què parlâ aquí, que el nostre fat si el destí nostre 

pot amagar-se darrera una galera  

pot amagar-se a/dintre d’un forat, 

i ens pot caçar, saltant-nos a l’esquena? (p. 64) 

 

 

¿I per què parlar aquí, si el destí nostre 

pot amagar-se dintre d’un forat, 

i ens pot caçar, saltant-nos a l’esquena? (p. 390) 
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118) 
I nostra gran tristesa  

I encara no tenim la gran tristesa 

no està encara a punt de caminar 

disposada a marxar! (p. 64) 

 

 

I encara no tenim la gran tristesa 

disposada a marxar! (p. 390) 

 

119) 
Cuideu Mireu la dama. (p. 64) 

 

 

Mireu la dama. (p. 390) 

 
120) 
Després que haurem cobert nostres nueses 

que tremolen de fred, senyors, juntem-nos (p. 65) 

 

 

Després que haurem cobert nostres nueses 

que tremolen de fred, cal que, ajuntant-nos (p. 390) 

 
121) 

jo lluito amb els designis combato els designis  

] nebulosos 

 

jo combato els designis nebulosos 

d’una traïdoria. (p. 390) 
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d’una traïdoria. (p. 65) 

 

 

122) 
Està entès Estem d’acord. (p. 65) 

 

 

Estem d’acord. (p. 390) 

 
123) 
la fletxa mortal que han disparat engegat 

encara no és a terme (p. 66) 

 

 

la fletxa mortal que han engegat 

encara no és a terme (p. 390) 

 
124) 

Per tot això, a cavall a cavall de pressa! I no ens 

entretinguem 

Per tant, en ruta, i sense entretenir-nos 

prenent comiat amb comiats. Dalt de cavall de pressa! 

(p. 66) 

 

 

 

Per tant, en ruta, i sense entretenir-nos 

amb comiats. Dalt de cavall de pressa! (p. 391) 
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Acte II, escena IV Acte II, escena IV 

125) 
el rostre de la terra, a on el bes, 

deuria donâ un bes s’hauria de sentir una llum viva? (p. 

67) 

 

 

el rostre de la terra, allí on el bes, 

s’hauria de sentir, de la llum viva? (p. 392) 

 

126) 
fou mort per la xibeca 

que menja ratolins farta de rates. (p. 68) 

 

 

fou mort per la xibeca 

farta de rates. (p. 393) 

 
127) 

i tan tant ràpids lleugers i afavorits de raça (p. 68) 

 

 

i tan lleugers i afavorits de raça (p. 392) 

 
128) 

I aquí s’acosta tenim a Macduff (p. 68) 

 
 

 

I aquí s’acosta Macduff (p. 392) 
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129) 
i als que apartat l’odi lliguen de nou 

amb l’amistat 

i, amb l’amistat,  

lliguen aquells que l’odi ha separat. (p. 70) 

 

 

i, amb l’amistat,  

lliguen aquells que l’odi ha separat. (p. 393) 

 

Acte III, escena I Acte III, escena I 

130) 

Aquí teniu a l’hoste principal (p. 72) 

 

 

Aquí teniu el més granat dels hostes. (p. 395) 

 
131) 

És que hauríem desitjat,  

Us hauríem demanat, 

en el consell d’avui, les meritíssimes 

opinions vostres, que ens han estat sempre  

tan útils i assenyades (p. 72) 

 

Us hauríem demanat, 

en el consell d’avui, les meritíssimes 

opinions, que sempre ens han sigut  

tan útils i assenyades (p. 396) 
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132) 
amb els restants negocis 

afecten a l’Estat (p. 73) 

 

 

amb els restants negocis 

que interessen l’Estat (p. 376) 

 
133) 
Doncs jo us desitjo 

uns cavalls ràpids i segurs,  

uns cavalls ben segurs i ben lleugers 

i que us sigui la seva gropa llur la gropa amable  Adéu- 

] siau 

i a la llur gropa us encomano. Adéu! (p. 74) 

 

 

Doncs jo us desitjo 

uns cavalls ben segurs i ben lleugers 

i a la llur gropa us encomano. Adéu! (p. 396) 

 

134) 

Ell gosa molt, i al tremp de la seva ànima 

Indomptable s’hi ajunta una saviesa 

que guiant-li el valor, fa que camini 

 

Ell gosa molt, i al tremp de la seva ànima 

esquerpa, se li ajunta tot un seny 

que, guiant-li el valor, li aferma els passos 
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esquerpa, se li ajunta tot un seny 

que, guiant-li el valor, li aferma els passos 

a la segura. (p. 75) 

 

a la segura. (p. 397) 

 

135) 
per ells sols 

he vessat l’odi dintre de la copa (p. 76) 
 

 

per ells sols 

l’odi he deixat anar dintre la copa (p. 398) 
 

136) 
Sou pacients per tol·lerar tals coses? 

Pesa tant la paciència en vostre cor  

per poder tolerar que això segueixi? (p. 77) 

 

 

¿Tant pesa en vostre cor la paciència, 

que pugueu tolerar que això segueixi? (p. 398) 

 

137) 
Com llebrers, com perdiguers i gossos cans d’atura, 

bordissencs, peteners, gossos mastins i llops (p. 78) 

 

 

Com llebrers, com perdiguers i cans d’atura, 

bordissencs, peteners, mastins i llops (p. 399) 
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138) 
Si el vostre lloc, adintre de la fila ficats dins la renglera, 

no és el pitjor de l’estament humà, 

digueu-ho, perquè posi en vostre pit 

un projecte, que un cop portat a terme 

i posaré a les vostres mans 

un negoci, que si sabeu dû a terme 

us deixa nets del enemic (p. 78) 

 

 

Si el vostre lloc, ficats dins la renglera, 

no és el pitjor de l’estament humà, 

digueu-ho i posaré a les vostres mans 

un negoci, que si el porteu a terme, 

us treu vostre enemic (p. 399) 

 

139) 
I jo sóc un, tan tip dels meus desastres (p. 79) 

 

 

I jo sóc un, tan tip de les misèries (p. 399) 

 
140) 

i l’odi 

entre els dos és a un punt tant sanguinari  

entre els dos ha arribat a un punt de sang (p. 79) 
 

 

entre els dos ha arribat a un punt de sang (p. 400) 
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141) 
Al meu poder La meva força 

amb cara descoberta (p. 79) 

 

 

La meva força 

amb cara descoberta (p. 400) 

 
142) 
dec plorar 

davant d’ells la caiguda del que ensorro enfonso (p. 79) 

 

 

dec plorar 

davant d’ells la caiguda del que enfonso (p. 400) 

 
143) 

Vostra empenta 

que us il· lumini guiï. (p. 80) 

 

 

Vostra empenta 

que us guiï. (p. 400) 

 
144) 
Penseu també —per perfilar afinar vostra obra— 

que Fleance (p. 80) 

 
 

 

Penseu també —per afinar vostra obra— 

que Fleance (p. 400) 

 



ANNEX 7: CANVIS ENTRE EL MANUSCRIT I L’EDICIÓ DE BIBLIÒFIL 1146 

145) 
Resolgueu Decidiu-vos, doncs, 

i ara mateix ens tornarem a veure. (p. 80) 

 

 

Decidiu-vos, doncs, 

i ara mateix ens tornarem a veure. (p. 401) 
 

Acte III, escena II Acte III, escena II 

146) 

La cosa feta, és feta. 

El que està fet 

El que és fet  

El que està fet, doncs, ja està fet. (p. 82) 

 

 

El que està fet, doncs, ja està fet. (p. 402) 

 

147) 
Havem 

esgratinyat esgarrinxat la serp, però no és morta, 

se li clouran les nafres i viurà 

i s’espavilarà, closes les nafres (p. 82) 

 

Havem 

esgarrinxat la serp, però no és morta, 

i s’espavilarà, closes les nafres (p. 402) 
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148) 
La traïció traïdoria no té res à fer (p. 83) 

 

 

La traïció traïdoria no té res à fer (p. 402) 

 
149) 

res no el pot tocâ d’aquí endavant 

res no l’afectarà d’ara endavant... (p. 83) 

 

 

res no l’afectarà d’ara endavant... (p. 402) 

 

150) 
Cosa trista 

rentar l’honor a/dins del rierol (p. 83) 

 

 

Cosa trista 

rentar l’honor al raig del rierol (p. 403) 

 
151) 

Dona estimada Tu saps que Fleance i Bànquo viuen, 

dona estimada... (p. 84) 

 

 

Saps que Bànquo i que Fleance no són morts 

dona estimada! (p. 403) 

 
152) 
Abans que el rat penat 

 

Abans que el rat penat 
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doni el seu tomb pel claustre voltegi el claustre (p. 84) 

 

voltegi el claustre (p. 403) 

153) 
Vina, nit, tancadora de parpelles, 

i faixa els tendres ulls del dia amable els ulls del dia  

] llastimós (p. 84) 

 

 

Vina, nit, tancadora de parpelles, 

i faixa els ulls del dia llastimós (p. 403) 

 

Acte III, escena III Acte III, escena III 

154) 

No havem de malfiar-nos d’ell, 

ja que ens diu nostra feina tasca punt per punt (p. 85) 

 

 

No havem de malfiar-nos d’ell, 

ja que ens diu nostra tasca punt per punt (p. 404) 

 
155) 
Ara l’endarrerit venta esperó al cavall Ara esperona  

Ja esperona el cavall l’endarrerit viatger el viatger 

endarrerit per atrapar l’hostal (p. 86) 

 

 

Ja esperona el cavall el viatger 

endarrerit per atrapar l’hostal (p. 404) 

 



ANNEX 7: CANVIS ENTRE EL MANUSCRIT I L’EDICIÓ DE BIBLIÒFIL 1149 

156) 
Aleshores és ell; tots els restants 

que s’esperaven són dins del palau. 

Aleshores és ell; tota la resta  

dels invitats ja són dintre el palau. (p. 86) 

 

 

Aleshores és ell; tota la resta  

dels invitats ja són dintre el palau. (p. 404) 

 

157) 
Fuig, Fleance, fuig! (p. 87) 

 

 

Fuig de pressa, Fleance! (p. 405) 

 
Acte III, escena IV Acte III, escena IV 

158) 

I és bo per tant aquell que ha fet igual i és bo aquell que 

] hagi fet feina semblant 

amb Fleance. (p. 88b) 

 

 

 

i és bo aquell que hagi fet feina semblant 

amb Fleance. (p. 407) 
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159) 
s’adirien a un conte de minyona criada (p. 93) 

 

s’adirien a un conte de criada (p. 409) 

 
160) 

Però abans un cop buida de cervell la closca 

Però, abans, tan bon punt el cervell fora, 

l’home es moria i tot era acabat. (p. 94) 

 

 

Però, abans, tan bon punt el cervell fora, 

l’home es moria i tot era acabat. (p. 409) 

 

161) 

no tens esguard a/dins d’aquestes nines 

que et van fent pampallugues! (p. 95) 

 

 

i l’esguard se t’ha fos d’aquestes nines, 

que et van fent pampallugues! (p. 410) 

 
162) 
si veig que contempleu 

espectacles semblants, vermelles les galtes  

tals espectacles, sense que el vermell 

 

si veig que contempleu 

tals espectacles, sense que el vermell 

fugi de vostres galtes, quan les meves 
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fugi de vostres galtes, mentre que jo estic blanc!  

fugi de vostres galtes, quan les meves 

són blanques de terror! (p. 96) 

 

són blanques de terror! (p. 411) 

 

163) 
Santa nit a tothom... (p. 97) 

 

 

Bona nit a tothom... (p. 411) 

 
164) 
Això vol sang. 

Diuen que això vol sang i que sang demana sang! (p. 97) 

 

 

Això vol sang. 

Diuen que sang demana sang! (p. 412) 

 
165) 

S’ha vist 

moure’s a les pedres, s’ha sentit 

parlâ els arbres. (p. 97) 

 
 

 

S’ha vist 

bellugar-se les pedres, s’ha sentit 

parlar els arbres. (p. 412) 
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166) 
Macduff, que refusa 

de comparèixer a nostra invitació? (p. 98) 

 

 

Macduff, que refusa 

de comparèixer a nostra convidada? (p. 412) 

 
167) 
Demà vull anar d’hora molt d’hora vull mirar si trobo 

les tres bruixes parques. I que enraonin clar més (p. 98) 

 

 

Demà vull molt d’hora vull mirar si trobo 

les tres parques. I que s’expliquin més (p. 412) 

 
168) 

Hècate, què teniu? Esteu seriosa? (p. 99) 

 

 

Hècate, ¿per què esteu tan furiosa? (p. 413) 

 
Acte III, escena V Acte III, escena V 

169) 
No ho tinc d’estar fora de mida, 

si aquí heu fet el poca-pena? bruixes de sang  

] desvergonyida! (p. 99a) 

 

No ho tinc d’estar fora de mida, 

bruixes de sang desvergonyida! (p. 413) 
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170) 
Com heu gosat mercadejar 

amb Macbeth i li heu dat la mà, 

en els misteris enigmes de la mort (p. 99b) 

 

 

Com heu gosat mercadejar 

amb Macbeth i li heu dat la mà, 

en els enigmes de la mort (p. 414) 

 
171) 

Macbeth durà a la confusió.  

Ell es riurà del seu destí 

Ell ha de riure’s del seu fat 

i de la mort (p. 100) 

 

 

Macbeth durà cap a la mort. 

Ell ha de riure’s del seu fat 

i del desastre (p. 414) 

 

172) 
Sentiu em criden.  

Silenci, em criden. 

Veus el meu esperitet 

que en un núvol espès m’espera dret 

 

¿Sentiu el crit agut? 

És el meu esperit menut 

que m’espera en un núvol assegut. (p. 414) 
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¿Sentiu el crit agut? 

És el meu esperit menut 

que m’espera en un núvol assegut. (p. 100) 

 
Acte III, escena VI Acte III, escena VI 

173) 

Macbeth ha plorat molt el graciós Duncan  

Macbeth s’ha condolgut del graciós Duncan. (p. 101) 

 

 

Macbeth s’ha condolgut del noble Duncan. (p. 415) 

 

174) 
El fill de Duncan (els quals drets reté 

el tirà, referents a la naixença que li toquen per 

naixença) (p. 103) 

 

 
El fill de Duncan (els quals drets reté 

el tirà, que li toquen per naixença) (p. 416) 

 

175) 
on l’ha rebut 

 
on l’ha rebut 
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el piadosíssim rei Eduard (p. 103) 

 

el piadós rei Eduard (p. 416) 

 
176) 
Sí; i amb un decidit “Senyor, jo no!” (p. 104) 

 

 

Sí; i amb un absolut “Senyor, jo no!” (p. 416) 

 
177) 
I que els meus precs es juntin amb 

Les meves oracions que l’acompanyin. (p. 104) 

 

 

I les meves pregàries l’acompanyin (p. 416) 

 

Acte IV, escena I Acte IV, escena I 

178) 
Tu, gripau, que t’has estat 

trenta i un dia amagat 

sota la pedra freda foguera (p 105) 

 

 

Tu, gripau, que t’has estat 

un dia i trenta amagat 

sota la pedra foguera (p. 418) 

 
179) 

Pell tendra de serp de riu, 

 

Pell tendra de serp de riu, 
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bull a/dintre del lleixiu. (p. 106) 

 

bull dins l’infernal lleixiu. (p. 418) 

 
180) 
Escata de dragó, dent de 

Dent de llop i i escata de fluixa pell de cuixa 

de dragó (p. 106) 

 

 

Dent de llop i pell de cuixa 

de dragó (p. 418) 

 

181) 
dit d’un petit 

escanyat en ser parit, 

i tirat dintre d’una fossa 

amb la fossa per tot bres (p. 106) 

 

 

dit d’un petit 

escanyat en ser parit, 

amb la fossa per tot bres (p. 418) 

 

182) 

Doncs, jo us conjuro! En nom de vostres Per les vostres 

pràctiques (p. 108) 

 

Doncs, jo us conjuro! Per les vostres pràctiques (p. 420) 
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183) 
Encar que deslliguéssiu 

els vents per fê el trontoll de les esglésies  

encar que la bromera de les ones 

estabelli engoleixi vaixells i mariners (p. 108) 

 

 

Encar que deslliguéssiu 

els vents perquè trontollin les esglésies; 

encar que la bromera de les ones 

engoleixi vaixells i mariners (p. 420) 

 
184) 
mal s’esfondri la pedra dels castells 

damunt el cap dels guaites, i tremolin 

i caiguin els castells capgirant-se els palaus i les  

] piràmides; 

que els germens que adornen la natura  

vagin a raure dintre del tal caos 

mal que el tresor dels gèrmens naturals  

arribi a tal desordre i tal barreja (p. 109) 

 

 

mal s’esfondri la pedra dels castells 

damunt el cap dels guaites, i tremolin 

capgirant-se els palaus i les piràmides; 

mal que el tresor dels gèrmens naturals 

arribi a tal desordre i tal barreja (p. 420) 
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185) 
Digues si ho vols saber per nostra boca 

o bé pels nostres amos mestres. (p. 109) 

 

 

Digues si ho vols saber per nostra boca 

o bé pels nostres mestres. (p. 420) 

 
186) 
Per la sang d’una truja 

que ha menjat els nous godalls que ha degollat 

Tireu la sang d’una truja al plat  

que ha menjat els nous garrins que ha germinat 

que s’ha menjat els nou garrins (p. 110) 

 

 

Tireu la sang d’una truja 

que s’ha menjat els nou garrins (p. 421) 

 

187) 
Ell coneix el que penses Coneix tot el que penses (p. 

110) 

 
 
 

 

Coneix tot el que penses (p. 421) 



ANNEX 7: CANVIS ENTRE EL MANUSCRIT I L’EDICIÓ DE BIBLIÒFIL 1159 

188) 
No viuràs, perquè pugui dir a la por: “menteixes!” (p. 

111) 

 

 

No viuràs, perquè pugui dir: “menteixes!” (p. 422) 

 

189) 
Esbraveix-te Sigues brau, 

com un lleó (p. 112) 

 

 

Sigues brau, 

com un lleó (p. 422) 

 
190) 

Ulls, sortiu de les conques dels forats! (p. 114) 

 

 

Ulls, sortiu dels forats! (p. 423) 

 
191) 

Horrible visió! Ja veig que ets certa Tu no m’enganyes 

perquè Banquo em somriu (p. 114) 

 

 

Horrible visió! Tu no m’enganyes 

perquè Banquo em somriu (p. 424) 

 
192) 
Veniu, germanes, i alegrem  

 

Veniu; llevem-li la tristor 
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l’esperit d’ell mentre ballem 

Veniu; llevem-li la tristor 

i fem que vegi el bo i millor. (p. 115) 

 

i fem que vegi el bo i millor. (p. 425) 

 

193) 
Ha vingut algú? (p. 116) 

 

 

S’ha vist algú? (p. 425) 

 
194) 
Dos o tres cavallers portant les noves dient que  

] Macduff,  

revoltat, ha fugit cap a Anglaterra. (p. 116) 

 

 

Dos o tres cavallers dient que Macduff,  

revoltat, ha fugit cap a Anglaterra. (p. 425) 

 

195) 
Temps, tu anticipes t’avances als meus cops terribles (p. 

116) 

 
 

 

Temps, tu t’avances als meus cops terribles (p. 425) 
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196) 
la intenció que fuig ja no s’atrapa, 

si en el mateix instant l’acte no es llença. (p. 116) 

 

 

la intenció que fuig ja no s’atrapa, 

i en fet pogué tornar-se al primer instant. (p. 425) 

 
197) 
i tots 

els desgraciats malaventurats de casa seva (p. 117) 

 

 

i tots 

els malaventurats de casa seva (p. 426) 

 
Acte IV, escena II Acte IV, escena II 

198) 
El pobre reietó, el més poca cosa remenut 

dels ocells (p. 118) 

 

 

El pobre reietó, el més remenut 

dels ocells (p. 426) 

 
199) 

Tot és pô, res d’amor 

És por i no res d’amor  

 

Hi ha por i no res d’amor, i gairebé 

ni una mica de seny, en semblant fuga (p. 426) 
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i gairebé res de prudència en una fuga així 

ni res de seny 

Hi ha por i no res d’amor, i gairebé 

ni una mica d’ombra, en semblant fuga (p. 118) 

 

 

200) 

Però el temps és arrel que ens fa traïdors 

sense que ens coneixem i ens dóna 

entendre que havem de temê d’aquelles coses 

Però, quin temps més agre! Som traïdors 

sense conèixe’ns, i sentim parlar 

del que temem (p. 118) 

 

 

Però, quin temps de fel! Som traïdors 

sense conèixe’ns, i sentim parlar 

del que temem (p. 427) 

 

201) 
Que ho ets bastant 

pels anys que tens (p. 121) 

 

Que ho ets bastant 

pels teus anys. (p. 428) 
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202) 
I què és, mare, un traïdor? (p. 121) 

 

 

¿I què és, un traïdor? (p. 428) 

 
203) 

I si vós no el ploreu, bona senyal; 

vol dir que aviadet molt de pressa en tindré un altre. (p. 

122) 

 

 

I si vós no el ploreu, bona senyal; 

vol dir que molt de pressa en tindré un altre. (p. 429) 

 

204) 

Ui, pels anys que tens pels teus anys t’expliques, 

criatura! (p. 122) 

 

 

Ui, pels teus anys t’expliques, criatura! (p. 429) 

 

205) 
jo recordo 

que sóc dintre un món on és lloable  

el fer mal (p. 123) 

 

jo recordo 

que vivim dins un món on és lloable  

el fer mal (p. 430) 
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206) 
Cadell de traïdoria! (p. 124) 

 

Cadell de traïdor! (p. 430) 

 
Acte IV, escena III Acte IV, escena III 

207) 
i vós mateix 

l’heu estimat. I no us ha esflorat encara. (p. 125) 

 

 

i vós mateix 

l’heu estimat. I no us ha ofès encara. (p. 430) 

208) 

Jo sóc jove, però gràcies a mi us el podeu fer vostre  

] d’alguna cosa 

jo us puc servir, per fer-vos-el més vostre (p. 126) 

 

 

Jo sóc jove, d’alguna cosa 

jo us puc servir, per fer-vos-el més vostre (p. 431) 

 

209) 

els àngels resplendeixen a desgrat 

d’haver caigut el més lluent de tots. (p. 127) 

 

els àngels resplendeixen a desgrat 

d’haver caigut el més brillant de tots. (p. 431) 



ANNEX 7: CANVIS ENTRE EL MANUSCRIT I L’EDICIÓ DE BIBLIÒFIL 1165 

210) 
Potser on jo he trobat tots els meus dubtes 

Potsê en el lloc on jo he trobat els dubtes (p. 127) 

 

 

Potser en el lloc on jo he trobat els dubtes (p. 431) 

 

211) 
Oh, sagna, sagna, 

gran tirania pobra pàtria! (p. 127) 

 

 

Oh, sagna, sagna, 

pobra pàtria! (p. 432) 

 
212) 

No us ofengueu;  

no parlo jo tant que les que jo no parlo així 

per absoluta malfiança (p. 128) 

 

 

No us ofengueu;  

que jo no parlo així 

per absoluta malfiança (p. 432) 

 
213) 

Ni en les legions els estols horribles de l’Infern 

no pot neixé’ un dimoni tant pervers prou damnat 

 

Ni en els estols horribles de l’Infern 

no pot néixer un dimoni prou damnat 
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que guanyi a Macbeth en el mal! (p. 129) 

 

que guanyi Macbeth en el mal! (p. 432) 

 
214) 
La intemperància 

sens límits, és per sí una tirania (p. 130) 

 

 

La intemperància 

sens límits, és una tirania (p. 433) 

 
215) 

i penetra amb arrels més pernicioses (p. 131) 

 

 

i penetra amb arrels més deplorables (p. 434) 

 
216) 

fins a confondre 

tota unitat l’harmonia del món. (p. 132) 

 

 

fins a confondre 

l’harmonia del món. (p. 434) 

 

217) 

Si un com jo sóc tal subjecte és digne del govern (p. 

133) 

 

Si tal subjecte és digne del govern (p. 434) 
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218) 
Oh, nació terra miserable! (p. 133) 

 

 

Oh, terra miserable! (p. 434) 

 
219) 

No sóc conegut encara de dona 

Per les dones encara jo em mantinc 

com un desconegut (p. 134) 

 

 

Per les dones encara jo em mantinc 

com un desconegut (p. 435) 

 

220) 

hi ha una colla d’infeliços 

que s’estan esperant la seva cura esperen que els  

] guareixi. (p. 136) 

 

 

hi ha una colla d’infeliços 

que esperen que els guareixi. (p. 436) 

 

221) 

Sí, els ha deixat completament en pau. 

Completament tranquils, jo ho garanteixo. (p. 139) 

 

Completament tranquils, jo ho garanteixo. (p. 438) 
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222) 
i vostres criatures 

han estat degollades bàrbarament (p. 141) 

 

 

i vostres criatures 

han estat degollades brutalment (p. 440) 

 
223) 
Si la desgràcia 

no parla, és que rondina al fons del cor 

que no pot suportar-la i que rebenta 

que no pot més, i acaba que el rebenta. (p. 141) 

 

 

Si la desgràcia 

no parla, és que rondina al fons del cor 

que no pot més, i acaba que el rebenta. (p. 440) 

 

224) 

¿Totes les meves criatures, 

i la mare, arpellades robades caigudes d’un sol cop? (p. 

142) 

 
 
 

 

¿Totes les meves criatures, 

i la mare, arpellades d’un sol cop? (p. 441) 
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Acte V, escena I Acte V, escena I 

225) 
no puc deduir cap certesa del que dieu (p. 145) 

 

no puc deduir cap certesa del que m’expliqueu (p. 443) 

 
226) 
jo l’he vist com es llevava saltava del llit (p. 145) 

 

jo l’he vist com es saltava del llit (p. 443) 

 
227) 
Silenci Escolteu! Parla. (p. 147) 

 

 

Escolteu! Parla. (p. 444) 

 

228) 

Pregueu a déu que sigui així, senyor (p. 149) 

 

Pregueu a Déu que no sigui així, senyor (p. 445) 

 
229) 
Bon deu, bon deu, perdona a tots plegats! 

Déu, Déu  

 

Perdoneu-nos a tots, Senyor, Déu meu! 

Vigileu-la i mireu d’apartar d’ella 
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No la deixeu dels ulls, senyô, allunyeu-li 

Vetlleu-la i aparteu-li allò que [paraula ratllada 

il· legible]  

Perdoneu-nos a tots, Senyor, Déu meu! 

Vigileu-la i mireu d’apartar d’ella 

tots els perills. No la perdeu de vista. (p. 150) 

 

tots els perills. No la perdeu de vista. (p. 446) 

 

Acte V, escena II Acte V, escena II 

230) 
com la roba d’un gegant, 

sobre l’escanyolit que l’ha robada n’és el lladre. (p. 153) 

 

 

com la roba d’un gegant, 

sobre l’escanyolit que n’és el lladre. (p. 447) 

 
Acte V, escena III Acte V, escena III 

231) 
Qui és aquest minyó? Malcolm? 

d’una dona no ha nascut d’una dona? 

 

¿Qui és aquest minyó? ¿Qui és aquest Malcolm? 

¿No ha nascut d’una dona? (p. 448) 
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¿Qui és aquest minyó? ¿Qui és aquest Malcolm? 

¿No ha nascut d’una dona? (p. 154) 

 

 

232) 

Els esperits 

que saben com les coses s’encadenen 

entre els mortals, així m’han sentenciat (p. 155) 

 

 

Els esperits 

que saben com les coses s’encadenen 

entre els mortals, així han sentenciat (p. 448) 

 
233) 

L’ànima que em governa, i aquest cor, que porto dins 

no poden doblegar-se sota el dubte (p. 155) 

 

 

L’ànima que em governa, i aquest cor, no poden 

doblegar-se sota el dubte (p. 448) 

 

234) 

Treu-me aquesta cara 

del meu davant dels meus ulls! (p. 156) 

 

 

Treu-me aquesta cara 

dels meus ulls! (p. 448) 
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235) 
Seyton he dit? (p. 156) 

 

 

Seyton he dit! (p. 449) 

 
236) 

en lloc d’això en el lloc llur vindrà aquell maleir-me (p. 

157) 

 

 

en lloc d’això vindrà aquell maleir-me (p. 449) 

 

237) 
No tant malalta, senyor meu Menys malalta, senyor, que 

] consumida 

per contínues visions (p. 158) 

 

 

Menys malalta, senyor, que consumida 

per contínues visions (p. 450) 

 

238) 
Doctor, si tu puguessis llençar  

l’aigua del meu país, o bé trobar-li el mal  

i purgant-la donar-li la salut (p. 159) 

 

Doctor, si tu et miressis els orins 

del meu país, si el mal li endevinessis, 

i el purguessis, tornant-li la salut (p. 450) 
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239) 
No tinc por ni de mort ni de desgràcia ruïna (p. 159) 

 

 

No tinc por ni de mort ni de ruïna (p. 451) 

 
Acte V, escena IV Acte V, escena IV 

240) 
per tot on s’escau l’avinentesa, 

grans i petits arreu poderosos i humils se li revolten (p. 

161) 

 

 

per tot on s’escau l’avinentesa, 

poderosos i humils se li revolten (p. 452) 

 

241) 
El temps s’acosta que tindrà de dir-nos ens farà  

] conèixer, 

aquesta tota decisió pels resultats que en doni (p. 161) 

 

 

El temps s’acosta que ens farà conèixer, 

pels resultats que en doni (p. 452) 

 

242) 
però aquell veritable desenllaç 

 

però aquell veritable desenllaç 
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però la veritat només els cops només els cops i els fets el 

] decideixen. (p. 161) 

 

només els cops i els fets el decideixen. (p. 452) 

 

Acte V, escena V Acte V, escena V 

243) 
Demà, i després demà, i després demà 

puja poc a poquet, dia per dia, 

fins arribâ a la síl· laba final darrera 

del que es recorda. (p. 163) 

 

 

L’endemà i l’endemà i l’endemà, 

pugen poc a poquet, dia per dia, 

fins arribar a la síl· laba darrera 

del que es recorda. (p. 453) 

 
244) 

I tots nostres ahirs 

han aclarit fet de llum per a un grapat de folls (p. 163) 

 

 

I tots nostres ahirs 

han fet de llum per a un grapat de folls (p. 453) 

 
245) 
Us ho dic Jo dic això: una selva que camina. (p. 165) 

 

Jo dic això: una selva que camina. (p. 454) 
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246) 
Si menteixes, dalt de l’arbre més veí 

seràs penjat fins que la fam t’assequi. (p. 165) 

 

 

Si menteixes, a l’arbre més veí 

seràs penjat fins que la fam t’assequi. (p. 454) 

 
247) 
Si dius la veritat, m’és ben igual tant se me’n dóna 

que em facin el mateix. (p. 165) 

 

Si dius la veritat, tant se me’n dóna 

que em facin el mateix. (p. 454) 

 
248) 

Si diu veritat no hi ha manera 

de fugir ni resta no hi ha manera 

Si això que ell ha afirmat és cosa certa, 

restâ o fugir de res no ens serviria. (p. 165) 

 

 

Si això que ell ha afirmat és cosa certa, 

restar o fugir de res no ens serviria. (p. 455) 

 

249) 
Si més no, si he de morir 

 

I almenys, si ha d’arribar la mort 
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I almenys, si ha d’arribar la mort 

que m’atrapi amb l’arnés sobre l’esquena! (p. 166) 

 

que m’atrapi amb l’arnés sobre l’esquena! (p. 455) 

 

 Acte V, escena VII Acte V, escena VII 

250) 
Aquest tinc jo de témer i no cap altre i ningú més! (p. 

167) 

 

 

Aquest tinc jo de témer i ningú més! (p. 455) 

 

251) 

Ni el dimoni mateix podria pronunciaria 

un nom que em fes més odi a les orelles. (p. 168) 

 

 

Ni el dimoni mateix podria dir un nom que em fes més 

odi a les orelles. (p. 455) 

 
252) 
No ets nat d’una dona Eres nascut de dona (p. 168) 

 

 

Eres nascut de dona (p. 455) 

 
253) 

vas donants cops a l’aire 

 

vas donants cops a l’aire 
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i a l’aire al que no se li poden fer ferides no l’afecten les 

] ferides (p. 170) 

 

i a l’aire no l’afecten les ferides (p. 457) 

 

254) 

No et fiïs de l’encant (p. 170) 

 

No et refiïs de l’encant (p. 458) 

 
255) 

que no es cregui mai més a aquests dimonis (p. 170) 

 

 

ningú cregui mai més a aquests dimonis (p. 458) 

256) 

Et pintarem com a les bèsties rares 

dalt d’un cartell a dalt d’un pal  

hi escriurem a sota damunt d’un pal: 

“Aquí es veu el tirà”. (p. 171) 

 

 

Et pintarem com a les bèsties rares 

damunt d’un pal i hi escriurem a sota: 

“Aquí es veu el tirà”. (p. 458) 

 

257) 
I pobre ell, aquell qui cridi el que primer que l’altre el  

 

I pobre ell, el qui primer dels dos 
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] qui primer dels dos 

gosi a exclamar-se: “Jo ja en tinc prou atura’t, ja n’hi ha 

prou Ja n’hi ha prou; atura’t.” (p. 172) 

 

gosi a exclamar-se: “Ja n’hi ha prou; 

atura’t.” (p. 459) 

 

258) 
Voldria jo que tots els amics que ens manquen  

Jo voldria que aquells amics que ens manquen 

fossin aquí amb salut. (p. 172) 

 

 

Jo voldria que aquells amics que ens manquen 

fossin aquí amb salut. (p. 459) 

 

259) 
Per força en cau Es necessari 

que en caigui algun. (p. 172) 

 

Es necessari 

que en caigui algun. (p. 459) 

 
260) 

Si vostra pena no ha de hagués de mesurar-se 

amb el seu mèrit, no tindria fi (p. 173) 

 

Si vostra pena hagués de mesurar-se 

amb el seu mèrit, no s’acabaria. (p. 459) 
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261) 
Diuen que ha mort i que ha pagat el deute? (p. 174) 

 

 

¿Ha pagat el tribut i ha mort ben digne? (p. 460) 

 
262) 

Parents i senyors meus, sereu des d’ara 

comtes, i d’aquest títol els primers 

i aquest honor dintre d’Escòcia 

Parents meu i senyors: d’ara endavant 

se us dirà comtes, i per dur aquest títol 

sou els primers que haurà honorat Escòcia. (p. 174) 

 

 

Parents meu i senyors: d’ara endavant 

se us dirà comtes, i per dur aquest títol 

sou els primers que haurà honorat Escòcia. (p. 460) 

 

263) 
com perseguî els ministres del mal 

carnissê i de la seva infernal reina (p. 175) 

 

 

i processar els ministres del cruel 

carnisser i de la seva infernal reina (p. 460) 
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EDICIÓ DE BIBLIÒFIL EDICIÓ D’ALPHA 

Acte I, escena II Acte I, escena II 

1) 

igual que el favorit de la bravesa,  

s’obrí pas fins davant l’esclau. (p. 357) 

 

 

igual que el favorit de la bravesa,  

s’obrí pas fins davant el miserable. (p. 286) 

 
2) 
i no li diu salut ni Déu te guardi, 

fins descosir-lo de melic a ganya, 

i penjar-li la testa en nostres murs. (p. 357) 

 

 

i no li diu salut ni Déu te guardi, 

que el descosia de melic a ganya, 

i li penjava el cap als nostres murs. (p. 286) 

 
Acte I, escena III Acte I, escena III 

3) 
El rei amb alegria ha rebut, Macbeth, 

les noves del teu èxit, i enterant-se 

en la teva aventura entre els rebels (p. 363) 

 

El rei amb alegria ha rebut, Macbeth, 

les noves del teu èxit, i pensant 

en la teva aventura entre els rebels (p. 292) 
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4) 
i tot eren per tu un desfet d’elogis 

en l’enorme defensa del reialme,  

que li venien a escampar-se als peus. (p. 363) 

 

 

i cada un d’ells portava els teus elogis 

en l’enorme defensa del reialme,  

i anaven escampant-los als seus peus. (p. 292) 

 
5) 

Però, el senyor de Cawdor, viu al mon; 

¿per què em vestiu amb roba manllevada? (p. 364) 

 

 

Però, el senyor de Cawdor, viu al món; 

¿per què em veniu amb roba manllevada? (p. 292) 

 
6) 
La sobrenatural esperonada, 

no pot ser bona, i no pot ser dolenta. (p. 365) 

 

 

La sobrenatural esperonada,  

pot ser bona, i pot no ser dolenta. (p. 293) 

 
7) 

¿per què cedir a una tal suggestió, 

la qual hòrrida imatge m’escabella, 

 

¿per què cedir a una tal suggestió, 

la imatge de la qual horroritzant-me 
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em dóna un baticor desesperat  

contrariant les lleis de la natura? (p. 365) 

 

em dóna un baticor desesperat  

contrariant les lleis de la natura? (p. 293) 

 
Acte I, escena IV Acte I, escena IV 

8) 
Tant t’enlaires 

en el mèrit, que l’ala més lleugera 

en recompenses, ja no pot seguir-te! (p. 367) 

 

 

Tant t’enlaires 

en el mèrit, que l’ala més veloç 

a donar els premis, ja no pot seguir-te! (p. 295) 

 
9) 
perquè jo em lligui 

encara més amb vosaltres. (p. 368) 

 

 

perquè jo em lligui 

més, encara, amb vosaltres. (p. 296) 

 
Acte I, escena V Acte I, escena V 

10) 

El senyor nostre 

 

El senyor nostre 
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arriba; un company meu, 

anticipant-lo, li ha quedat a penes 

alè per dir el missatge... (p. 370) 

 

arriba; un company meu adelerat, 

anticipant-lo, s’ha quedat a penes  

sense alè pel missatge... (p. 298) 

 
11) 
d’onsevulga que el vostre ésser no vist 

presideix tots els crims de la natura! (p. 370) 

 

 

d’onsevulla que el vostre ésser no vist 

presideix tots els crims de la natura! (p. 299) 

 
Acte I, escena VI Acte I, escena VI 

12) 
Així us ensenyo jo com pregareu 

a Déu per vostra pena, i que a nosaltres 

ens dareu gràcies pel treball que us dem. (p. 372) 

 

 

 

 

Així us ensenyo jo que heu de pregar 

a Déu per vostra pena, i que a nosaltres 

ens doneu gràcies pel treball que us dem. (p. 301) 
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Acte I, escena VII Acte I, escena VII 

13) 
i jo he adquirit 

estima d’or, de gent de tota mena 

la qual vull dur amb el seu recent esclat (p. 374) 

 

 

i jo he adquirit 

estima d’or, de gent de tota mena 

i la vull dur amb el seu recent esclat (p. 303) 

 
14) 
Ni l’espai 

ni el temps eren propicis aleshores; 

i malgrat, vós volíeu produir-los. (p. 375) 

 

 

Ni l’espai 

ni el temps eren propicis aleshores; 

i, no obstant, vós volíeu produir-los. (p. 304) 

 
15) 
com més ultrapasseu allò que sou 

encar sereu més home! (p. 375) 

 
 
 

 

com més ultrapasseu allò que sou 

sereu més home encara! (p. 304) 
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Acte II, escena I Acte II, escena I 

16) 
Què, senyor meu! ¿Encara us veig llevat? (p. 378) 

 

 

¿Què, senyor meu? ¿Encara esteu llevat? (p. 307) 

 
17) 
diria’s  

que la natura és morta, i els mals somnis 

abusen de la son encortinada. (p. 379) 

 

 

diria’s  

que la natura és morta, i els mals somnis 

fan traïment al son encortinat. (p. 309) 

 
Acte II, escena II Acte II, escena II 

18) 

L’un ha cridat: “Que Déu us beneeixi!” (p. 382) 

 

 

L’un ha cridat: “Que Déu ens beneeixi!” (p. 311) 

 
Acte II, escena III Acte II, escena III 

19) 

Ai, Verge! El nas pintat, la son i els orins. (p. 385) 

 

 

¿No ho sabeu? El nas pintat, la son i els orins. (p. 314) 
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20) 
Ni cor ni llengua et poden concebir ni anomenar-te! (p. 

387) 

 

 

Ni cor ni llengua et podran mai capir ni anomenar-te! (p. 

316) 

 
21) 
Massa cruel en qualsevulga banda. (p. 388) 

 

 

Massa cruel en qualsevulla banda. (p. 316) 

 
Acte II, escena IV Acte II, escena IV 

22) 

Pel rellotge és de dia, i, a desgrat,  

la nit espessa escanya la llanterna 

vacil·lant. (p. 392) 

 

 

Pel rellotge és de dia, i tanmateix, 

la nit espessa escanya la llanterna 

vacil·lant. (p. 320) 

 
23) 

Això és contra natura, com ho és l’acte 

acabat d’acomplir. (p. 392) 

 

 

Això és contra natura, com ho és l’acte 

que s’ha comès aquí. (p. 321) 
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24) 
¿És molt probable, doncs, que la corona 

li toqui a Macbeth? (p. 393) 

 

 

¿És molt probable, doncs, que la corona 

passi a Macbeth? (p. 321) 

 
25) Ja està proclamat (p. 393) 

 

Ja és ara proclamat (p. 321) 

 
Acte III, escena I Acte tercer, escena I 

26) 
Si elles han dit veritat, 

com, Macbeth, sobre tu, llur veu demostra (p. 395) 

 

 

Si elles revelen veritat, 

com, Macbeth, sobre tu, llur veu demostra (p. 323) 

 
27) 

¿perquè si és cert allò que han dit de tu 

no ho podrien també ser els meus oracles, 

i donar-me esperances? (p. 395) 

 
 

 

si és cert allò que han dit de tu, ¿per què 

no ho podrien també ser els meus oracles, 

i donar-me esperances? (p. 323) 
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28) 
Bastant, senyor, per ocupar l’estona fins l’hora del 

sopar. (p. 396) 

 

 

Bastant, senyor, per tal d’omplir el temps fins 

a l’hora del sopar. (p. 324) 

 
29) 
Si el meu cavall 

no corre molt, tindré de manllevar 

a la nit un parell d’hores de fosca. (p. 396) 

 

 

Si el meu cavall 

no corre molt, hauré de manllevar 

a la nit un parell d’hores de fosca. (p. 324) 

 
30) 
No manqueu a la festa. // Esteu tranquil, 

senyor. (p. 396) 

 

 

No manqueu a la festa. // M’hi veureu, 

senyor. (p. 324) 

 
31) 

Ens assabentem que els sanguinaris 

cosins nostres (p. 396) 

 

 

Noves tenim dels sanguinaris 

cosins nostres (p. 324) 
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32) 
Perquè vostra 

companyia se’m torni més amable 

fins l’hora del sopar vull restar sol. (p. 396-397) 

 

 

Perquè vostra 

companyia se’m torni més amable 

a l’hora de sopar vull restar sol. (p. 324-325) 

 
33) 

perquè domina en sa reial natura 

tot allò que un se’n té de malfiar. (p. 397) 

 

 

perquè domina en sa reial natura 

tot allò que ens obliga a malfiar. (p. 325) 

 
34) 
Damunt el cap m’han dut una corona 

sense fruit, i han posat en el meu puny 

un ceptre eixorc, el qual té d’arrancarme’l 

una mà forastera (p. 398) 

 
 
 

 

El meu cap han cenyit d’una corona 

sense fruit, i han posat en el meu puny 

un ceptre eixorc, que un dia ha d’arrencar-me 

una mà forastera (p. 325) 
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35) 
Jo us he provat abastament en l’última  

conversa nostra (p. 398) 

 

 

Jo us referia abastament en l’última  

conversa nostra (p. 326) 

36) 
Senyor, jo sóc un home que les guitzes 

i que les bufetades d’aquest món 

han sulfurat a un punt, que tinc prou nervi 

per fer-ho tot, mentre li planti cara. (p. 399) 

 

 

Senyor, jo sóc un home que les guitzes 

i que les bufetades d’aquest món 

han sulfurat a un punt, que tinc prou nervi 

per fer-ho tot, sabent que el perjudico. (p. 327) 

 
37) 

I estimo per això vostra assistència, 

tenint raons de pes, per disfressar 

el negoci davant els ulls del públic. (p. 400) 

 

 

He demanat, així, vostra assistència, 

tenint raons de pes, per disfressar 

el negoci davant l’opinió. (p. 328) 
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38) 
Penseu també ─per afinar vostra obra─ 

que Fleance, el seu fill, que l’acompanya, 

─la qual absència m’és tan capital 

com la del pare─ ha de patir la sort 

de l’hora negra. (p. 401) 

 

 

Penseu també ─per afinar vostra obra─ 

que aquell que l’acompanya, son fill Fleance, 

─l’absència del qual m’és necessària 

com la del pare─ ha de patir la sort 

de l’hora negra. (p. 328) 

 
Acte III, escena II Acte III, escena II 

39) 
Saps que Bànquo i que Fleance no són morts 

dona estimada! (p. 403) 

 

 

Tu saps que Fleance i Banquo no són morts, 

dona estimada... (p. 330) 

 
40) 

Més val ser el que matem, que sentir al cor 

un goig dubtós, que ens fa la seva mort. (p. 401) 

 

 

Més val ser el qui matem, que sentir al cor 

un goig dubtós d’haver-li donat mort. (p. 329) 
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Acte III, escena III Acte III, escena III 

41) 
¿Qui t’ha dit que et juntessis a nosaltres? (p. 404) 

 

 

¿Qui t’ha dit que t’unissis a nosaltres? (p. 331) 

 
42) 
ell té, però, el costum, 

com gairebé tothom, de seguir a peu 

d’aquí fins a les portes de la casa. (p. 405) 

 

 

ell té, però, el costum, 

com gairebé tothom, de seguir a peu 

d’aquí fins a les portes del palau. (p. 332) 

 
Acte III, escena IV Acte III, escena IV 

43) 

i tan obert i lliure 

com el vent que embolica tot el món (p. 407) 

 

 

i tan obert i lliure 

com el vent que embolcalla l’ample món (p. 334) 

 
44) 

Si els carners i els sepulcres ens envien 

 

Si els carners i els sepulcres ens envien 
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aquells que hem enterrat, les nostres tombes 

hauran d’ésser els budells dels esparvers. (p. 410) 

 

aquells que hem enterrat, les nostres tombes 

seran els ventres dels voltors. (p. 336) 

 
45) 

Acosta’t, doncs, semblant a l’ós de Rússia,  

o bé el rinoceront acuirassat, 

o al tigre de la Hircania; revesteix-te 

d’una altra forma, i els meus nervis ferms 

no els veuràs tremolar! (p. 411) 

 

 

Acosta’t, doncs, semblant a l’ós de Rússia,  

o al cuirassat rinoceront, o al tigre 

d’Hicàrnia; revesteix qualsevol forma 

distinta de la d’ara, i els meus nervis 

no veuràs tremolar! (p. 337) 

 
46) 

Per on la nit camina? (p. 412) 

 

 

La nit ¿per on camina? (p. 338) 

 
Acte III, escena VI Acte III, escena VI 

47) 
¿Un infame assassinat 

 

¿Un infame assassinat 
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que afligeix molt Macbeth? (p. 415) 

 

que de dol a omplert Macbeth? (p. 341) 

 
48) 
El fill de Duncan (els quals drets reté 

el tirà, que li toquen per naixença) (p. 416) 

 

 

El fill de Duncan ─de qui els drets reté 

el tirà, que li toquen per naixença─ (p. 342) 

 
49) 

I allí va Macduff 

a demanar al sant rei perquè desvetlli 

l’ajuda del valent Northumberland (p. 416) 

 

 

I allí va Macduff 

a demanar al sant rei que vulgui aidar-lo 

a decidir el valent Northumberland (p. 342) 

 
50) 

A Macduff li ha enviat algun missatge? (p. 416) 

 

 

¿No sabeu si enviava a cercar Macduff? (p. 343) 

 
51) 

I que voli un sant àngel a Anglaterra 

per portar el seu missatge, ans que hi arribi, 

 

I que voli un sant àngel a Anglaterra 

per preparar-li la millor rebuda; 
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i que la mà de Déu cuiti de pressa 

a retornar el repòs a aquesta pàtria (p. 416) 

 

i que la mà de Déu cuiti benigna 

a retornar el repòs a aquesta pàtria (p. 343) 

 
Acte IV, escena I Acte IV, escena I 

52) 
Tireu la sang d’una truja 

[...] 

Tireu-ho dintre la flama! (p. 421) 

 

 

Llenceu la sang d’una truja 

[...] 

Llenceu-ho dintre la flama! (p. 348) 

 
53) 
i pots riure’t del poder de l’home, 

perquè no cap que hagi nascut de dona, 

podrà fer mal a Macbeth! (p. 422) 

 

 

i pots riure’t del poder de l’home, 

perquè ningú que hagi nascut de dona, 

podrà fer mal a Macbeth! (p. 348) 

 
54) 
¿Qui és aquest 

 

¿Qui és aquest 
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que s’enlaira, semblant al fill d’un rei, 

i al front d’infant porta corona 

amb l’atribut de la sobirania? (p. 422) 

que s’enlaira, semblant al fill d’un rei, 

i que el seu front d’infant porta corona 

amb l’atribut de la sobirania? (p. 349) 

 
55) 
Macbeth no caurà fins aquell dia 

que el gran bosc de Birnam, passant per sobre 

el puig de Dunsinane, vindrà a atrapar-lo. (p. 423) 

 

 

Macbeth no caurà fins aquell dia 

que de Birnam el bosc, passant per sobre 

el puig de Dunsinane, vindrà a atrapar-lo. (p. 349) 

 
Acte IV, escena II Acte IV, escena II 

56) 

Hi ha por i no res d’amor, i gairebé 

ni una mica de seny (p. 426) 

 

 

Hi ha por i manca d’amor, i gairebé 

ni una mica de seny (p. 352) 

 
57) 
sacsejats 

 

sacsejats 



ANNEX 8: CANVIS ENTRE L’EDICIÓ DE BIBLIÒFIL I LA D’ALPHA 1200 

per un mar ferotge i violent! (p. 427) 

 

per una mar ferotge i violenta! (p. 353) 

58) 
I el meu pare no és mort, encar que vós 

digueu el que vulgueu (p. 428) 

 

 

I el meu pare no és mort, malgrat que vós 

digueu el que vulgueu (p. 353) 

 
Acte IV, escena III Acte IV, escena III 

59) 
la pàtria meva 

tindria encar més vicis dels que té (p. 432)  

 

 

la pàtria meva 

molts més vicis que abans tindria encara (p. 358) 

 
60) 

Doncs, és a mi mateix a qui senyalo! (p. 433) 

 

 

Doncs, és a mi mateix que em refereixo! (p. 358) 

 
61) 
les vostres dones, 

les vostres filles, verges i casades, 

 

les vostres dones, 

les vostres filles, verges i casades, 
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no podrien omplir-me la cisterna 

de la meva escalfor (p. 433) 

 

no podrien omplir-me la cisterna 

dels apetits (p. 358) 

 
62) 

Així mateix, no heu de tenir cap por 

de prendre allò que és vostre (p. 433) 

 

 

Mes, tanmateix, no heu de tenir cap por 

de prendre allò que és vostre (p. 359) 

 
63) 
dins del meu caràcter, 

sols composat per la dolenteria (p. 434) 

 

 

dins del meu caràcter, 

sols integrat per la dolenteria (p. 359) 

 
64) 

Però, si no en tinc cap! De les que s’adiuen 

a un rei (p. 434) 

 

 

Però, si no en tinc cap! De les que escauen 

a un rei (p. 360) 

 
65) 
i ell els cura penjant-los en el coll 

 

i ell els guareix penjant-los en el coll 
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una medalla d’or (p. 437) 

 

una medalla d’or (p. 362) 

66) 
on no cap cosa 

fora d’allò que no sap res, somriu (p. 438) 

 

 

a on cap cosa 

fora d’allò que no sap res, somriu (p. 363) 

 
67) 

ja ningú remarca; 

on la més violent de les dolors 

és tan sols una angúnia passatgera (p. 438) 

 

 

ja ningú remarca; 

on les dolors més violentes, compten 

només com una angúnia passatgera. (p. 363) 

 
68) 

i és cert que en tota la cristiandat entera 

no hi ha més vell ni hi ha millor soldat. (p. 439) 

 

 

i és cert que en la cristiandat entera 

no hi ha més vell ni hi ha millor soldat. (p. 364) 

 
69) 
Però jo porto 

 

Però jo porto 
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paraules que deurien ser cruels 

en un desert, perquè no cap orella 

pugués arreplegar-les! (p. 439) 

 

paraules que caldria, per cruels, 

pronunciar al desert, on cap orella 

podria arreplegar-les! (p. 364) 

 
70) 
estem a punt, 

i acomiadar-nos ja només ens manca. (p. 442) 

 

 

estem a punt, 

i pendre comiat només ens manca. (p. 366) 

 
Acte V, escena I Acte V, escena I 

71) 
he conegut persones que s’han passejat en somnis i que 

han mort santament en llur llit. (p. 445) 

 

 

he conegut persones que s’han passejat en somnis i que 

han mort santament al llit. (p. 369) 

 
Acte V, escena III Acte V, escena II 

72) 

i amb algun dolç i oblidadís antídot, 

 

i amb un antídot dolç, per fer oblidar, 
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alleugerir-li el pit que se li ofega (p. 450) 

 

alleugerir-li el pit que se li ofega (p. 373) 

Acte V, escena IV Acte V, escena IV 

73) 

No sabem pas altra cosa, 

fora de que el tirà, molt refiat, 

es manté sempre dins de Dunsinane. (p. 452) 

 

 

I ignorem tota altra cosa, 

si no és que el tirà, molt refiat, 

es manté sempre dins de Dunsinane. (p. 374) 

 
Acte V, escena VII Acte V, escena VII 

74) 
O bé tu, Macbeth! o bé jo rembeino 

aquesta espasa neta i sense batre’s. (p. 456) 

 

 

O bé tu, Macbeth! o bé jo embeino 

aquesta espasa neta i sense batre’s. (p. 379) 

 
75) 
No deixarem que passin gaires dies 

abans que no contem amb vostre afecte 

 

No deixarem que passin gaires dies 

sens fer, com cal, justícia al vostre afecte 
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i no donem a tots proves del nostre. (p. 460) 

 

i donar-vos a tots proves del nostre. (p. 383) 

 
76) 
quan vingui el cas, com reclamar els amics 

exiliats en llocs, on els hi duia 

els paranys del tirà que els vigilava (p. 460) 

 

 

quan vingui el cas, com reclamar els amics 

exiliats per tal de defugir 

els paranys del tirà que els vigilava (p. 383) 

 
 



 



 

 

 

 

ANNEX 9: 

CANVIS ENTRE ELS TRES TEXTOS: 

MANUSCRIT (1942), EDICIÓ DE BIBLIÒFIL (1946?)  

I EDICIÓ DE L’EDITORIAL ALPHA (1959)  
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MANUSCRIT EDICIÓ DE BIBLIÒFIL EDICIÓ D’ALPHA 

Acte I, escena IV Acte I, escena IV Acte I, escena IV 

1) 
Tant de bo no tinguessis tant valor, 

Oh, Déu vulgués que no excel·lissis tant, 

que aleshores les gràcies i la paga  

perquè la proporció de paga i gràcies la part  

] de pagament i gràcia 

encar podria ser-me favorable. (p. 24) 

 

 

Oh, Déu vulgués que no excel·lissis tant, 

perquè la part de pagament, i  gràcies, 

encar podria ser-me favorable. (p. 367) 

 

 

Oh, Déu volgués que no   excel·lissis tant, 

perquè l’agraïment i el guasardó 

podrien ser-me encara favorables. (p. 295) 

 

2) 

La Vostra Altesa pot manar, el meu deure  

La Vostra Altesa em mani, que obeïr-la  

és el lligam més fort que em lliga amb ella. 

(p. 72) 

 

 

La Vostra Altesa em mani, que obeïr-la  

és el lligam més fort que em lliga amb ella. 

(p. 396) 

 

 

La Vostra Altesa em mani, que obeïr-la  

és el lligam més fort que tinc amb ella. (p. 

323) 

 

Acte III, escena I Acte III, escena I Acte III, escena I 

3) 

Car ell, vivent, ens pren roba una salut  

 

Car ell, vivent, ens roba una salut 

 

Car ell, vivent, ens migra una salut  
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que sols amb la mort d’ell serà perfecta (p. 

78) 

 

que sols amb la mort d’ell serà perfecta (p. 

399) 

 

que seria perfecta amb la mort d’ell (p. 327) 

 

Acte III, escena II Acte III, escena II Acte III, escena II 

4) 

Duncan és dins de la seva tomba (p. 83) 

 

 

Duncan reposa dins el seu sepulcre (p. 402) 

 

 

Duncan descansa dins el seu sepulcre (p. 

330) 

 
Acte III, escena IV Acte III, escena IV Acte III, escena IV 

5) 

Seguríssim, senyor; dins una fossa 

amb vint ganivetades en el cap a la testa, 

que la més lleu de totes és mortal (p. 89) 

 

 

Seguríssim, senyor; dins una fossa 

amb vint ganivetades a la testa, 

que la més lleu de totes és mortal (p. 407) 

 

 

Seguríssim, senyor; dins una fossa 

amb vint ganivetades a la testa, 

la menys greu d’elles, certament mortal. (p. 

334) 

 
Acte IV, escena I Acte IV, escena I Acte IV, escena I 

6) 

Ja de les banyes de la lluna 

penja una gota vaporosa 

 

Ja de les banyes de la lluna 

penja una gota vaporosa 

 

Ja de les banyes de la lluna 

penja una gota vaporosa 
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que abans no sigui en terra fosa 

profundament misteriosa 

vull recollir-la dins la [paraula ratllada 

il· legible] 

l’he de collir curosament 

i amb utilíssim tractament 

abans no vagi a caure a terra (p. 100) 

 

que, abans no sigui en terra fosa, 

l’he de collir curosament (p. 414) 

 

que no serà en la terra fosa: 

la copsaré curosament (p. 340) 

 

Acte IV, escena III Acte IV, escena III Acte IV, escena III 

7) 

i el meu més posseir seria l’esca 

per no acabar la fam i 

plets injustos contra els més bons i rectes 

i el tenir més, com una salsa fóra 

que em fes créixer la fam, i forjaria 

injustos plets contra l’honest i el recte (p. 

131) 

 
 

 

i el tenir més, com una salsa fóra 

que em fes créixer la fam, i forjaria 

injustos plets contra l’honest i el recte (p. 

434) 

 

 

i el tenir més, com una salsa fóra 

que em fes créixer la fam, i forjaria 

injustos plets contra l’honest i el digne (p. 

359) 
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8) 

la meva pobra llengua, 

la qual ha de punyir-les amb el un so  

més lúguble que  

mai hàgiu sentit  

com mai no n’heu sentit d’aclaparant (p. 

141) 

 

 

la meva pobra llengua, 

la qual ha de punyir-les amb un so 

com mai no n’heu sentit d’aclaparant (p. 440) 

 

 

la meva pobra llengua, 

la qual ha de punyir-les amb el so 

més terrible que mai s’hagi sentit. (p. 364-

365) 

 

Acte V, escena I Acte V, escena I Acte V, escena I 

9) 

Volten remors infames  

Vils remors volten. (p. 150) 

 

 

Vils remors volten. (p. 446) 

 

 

Vils rancors volten. (p. 369) 

 

Acte V, escena VII Acte V, escena VII Acte V, escena VII 

10) 

que van fent jocs de mans per enganyar-nos 

que ens enganyen per enganyar-nos 

amb llurs equívocs dobles sentits 

i que ens mantenen mantenint 

 

que van fent jocs de mans per enganyar-nos 

amb llurs dobles sentits mantenint 

la promesa donada a nostra oïda, 

la trenquen a les nostres esperances! (p. 458) 

 

que van fent jocs de mots per enganyar-nos 

amb llurs dobles sentits mantenint 

la promesa donada a nostra oïda, 

la trenquen a les nostres esperances! (p. 
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la promesa donada a nostra oïda, 

però la trenquen a nostra esperança! 

la trenquen a les nostres esperances! (p. 171) 

 

 381) 

 

11) 

No em rendiré 

per besâ a terra i a davant dels peus 

pel jove Malcolm (p. 381) 

 

 

No em rendiré 

per a besar la terra enfront dels peus 

pel jove Malcolm (p. 381) 

 

 

No em rendiré 

per a besar la terra trepitjada 

pel jove Malcolm (p. 381) 

 
12) 

ho complirem al temps i en la mesura 

i en el lloc desitjat. Senyors, a tots gràcies i 

a cadascun, 

dels invitats per venî a Scone, i veure’ns 

coronats. (p. 171) 

 

 

ho acomplirem al temps i en la mesura 

i en el lloc desitjat. A cadascun, 

i a tots, us dem les gràcies, convidant-vos 

a veure com ens coronem a Scone. (p. 458) 

 

 

ho acomplirem al temps i en la mesura 

i en el lloc desitjat. A cadascun, 

i a tots, us dem les gràcies, convidant-vos 

a veure com som coronats a Scone. (p. 383) 

 



 



 

 

 

 

 

ANNEX 10: 

ROMEO I JULIETA: LES 

PREFERÈNCIES DELS ACTORS I LES 

ACTRIUS RESPECTE A LES 

TRADUCCIONS DE JOSEP M. DE 

SAGARRA I SALVADOR OLIVA 
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Aquesta part de la recerca pretén allunyar-se de l’enfocament 

lingüístic dels textos. En aquest cas, ens interessa conèixer l’opinió 

dels actors i les actrius sobre dues traduccions, amb l’objectiu 

d’esbrinar quina prefereixen i per què, ja que són ells els que 

treballen amb el text i l’utilitzen per comunicar-se amb els 

espectadors.  

 
En aquest estudi hem triat dos fragments de Romeo and Juliet 

traduïts al català per Josep M. de Sagarra (1959 [1946?]) i Salvador 

Oliva (edició revisada, 2006 [versió original, 1984]. El primer 

fragment pertany al principi de l’obra (acte primer, escena primera) 

i és un diàleg entre Samsó i Gregori. El segon fragment és el 

moment en què Romeo i Julieta es coneixen (acte primer, escena 

cinquena). Vam donar les dues traduccions (sense els noms dels 

traductors) a 15 actors i 15 actrius per tal que les llegissin en veu 

alta i contestessin algunes preguntes. Pel que fa al primer fragment, 

vam donar les traduccions en ordre cronològic (primer la de Sagarra 

i després la d’Oliva), però vam invertir l’ordre en el segon fragment 

(primer la d’Oliva i després la de Sagarra) per intentar que els 

judicis sobre el primer fragment no influïssin gaire en els del segon. 

 

A més, vam tenir en compte algunes variables sobre els actors i 

actrius: gènere, edat, llengua materna (o freqüència amb la qual 

parlen català), anys d’experiència i obres de Shakespeare 

interpretades, per veure si les respostes estaven condicionades per 

algun d’aquests factors. En l’estudi, les variables de gènere i edat 

són les més fructíferes. Això és degut al fet que a les enquestes hi 

ha el mateix nombres d’homes que de dones (15) i que hi ha el 
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mateix nombre de participants en 3 franges d’edat: 20-29 (10 

participants), 30-39 (10 participants) i 40-49 (10 participants). 

Quant a la llengua materna, o freqüència en la qual es parla català: 

18 participants tenen el català com a llengua materna; 3 no tenen el 

català com a llengua materna, però són catalans i parlen català 

sovint; 4 no són catalans, però parlen català sovint; 2 són catalans, 

però no parlen català (parlen castellà); i 3 no són catalans, però 

llegeixen i entenen el català. Pel que fa a l’experiència dels 

participants, la franja va des d’1 anys fins a 30. En relació amb les 

obres de Shakespeare interpretades, hi ha 9 participants que no han 

interpretat mai Shakespeare i 2 participants que han interpretat 

papers en 5 obres de Shakespeare (el màxim en les enquestes). Els 

altres participants (19) han interpretat entre 1 i 3 obres de 

Shakespeare, tot i que algunes han estat en espanyol o italià, no en 

català. Les obres més interpretades són Somni d’una nit d’estiu i 

Romeo i Julieta (11 participants), seguides de Hamlet (7 

participants) i Nit de Reis (5 participants). A part de les variables, 

els comentaris dels participants sobre per què han triat una traducció 

o una altra són molt interessants. Per raons de temps i d’espai, no 

donem aquí les respostes més significatives dels participants, però 

es podran trobar en un article (Palomo Berjaga inèdit 2).  

 

A continuació, oferim la informació següent: 

 

1. Els dos fragments triats de Romeo and Juliet en anglès. 

2. El full amb les instruccions que vam passar als actors i actrius. 

3. El full amb les preguntes que vam passar als actors i actrius.  

4. Percentatges extrets de les respostes dels participants. 
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1. FRAGMENTS DE ROMEO AND JULIET (ANGLÈS) 

 
FRAGMENT 1 

 

SHAKESPEARE (I.I.14-29)1 
SAMSON: ’Tis true, and therefore women, being the weaker vessels, are 

ever thrust to the wall; therefore I will push Montague’s men from the 

wall, and thrust his maids to the wall. 

GREGORY: The quarrel is between our masters and us their men.  

SAMSON: ’Tis all one. I will show myself a tyrant: when I have fought 

with the men I will be civil with the maids─I will cut off their heads. 

GREGORY: The heads of the maids? 

SAMSON: Ay, the heads of the maids, or their maidenheads, take it in what 

sense thou wilt. 

GREGORY: They must take it in sense that feel it. 

SAMSON: Me they shall feel while I am able to stand, and ’tis known I am 

a pretty piece of flesh.  

GREGORY: ’Tis well thou art not fish. If thou hadst, thou hadst been poor-

john. [Enter Abraham and another servingman of the Montagues] Draw 

thy tool. Here comes of the house of Montagues.  

 

FRAGMENT 2 

 

SHAKESPEARE (I.V.90-107) 
ROMEO [to Juliet, touching her hand]  

If I profane with my unworthiest hand 

this holy shrine, the gentler sin is this: 

my lips, two blushing pilgrims, ready stand 

                                                 
   1 Les citacions d’aquest fragment són de l’edició Norton (Shakespeare 2008a). 
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to smooth that rough touch with a tender kiss. 

JULIET 

Good pilgrim, you do wrong your hand too much, 

which mannerly devotion shows in this.  

For saints have hands that pilgrims’ hands do touch, 

and palm to palm is holy palmers’ kiss.  

ROMEO 

Have not saints lips, and holy palmers, too? 

JULIET 

Ay, pilgrim, lips that they must use in prayer. 

ROMEO 

O then, dear saint, let lips do what hands do: 

they pray; grant thou, lest faith turn to despair.  

JULIET 

Saints do not move, though grant for prayer’s sake. 

ROMEO 

Then move not while my prayer’s effect I take. 

[He kisses her] 

Thus from my lips, by thine my sin is purged. 

JULIET 

Then have my lips the sin that they have took. 

ROMEO 

Sin from my lips? O trespass sweetly urged! 

Give me my sin again. 

[He kisses her] 

JULIET 

                                       You kiss by th’book.     
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2. INSTRUCCIONS PER ALS ACTORS I LES ACTRIUS 

 
Instruccions: llegeix els fragments següents i després contesta les 

preguntes del document anomenat “fitxa”. És molt aconsellable 

llegir els fragments en veu alta per valorar-ne la sonoritat. 

 

FRAGMENT 1 

 

TEXT A 
SAMSÓ: Ben dit, i com que les dones són la terrissa més fràgil, sempre 

s’estan contra la paret ; aleshores jo en separaré els homes de Montagú, i 

les mosses les hi tindré ben presses.  

GREGORI: Les disputes són entre els amos i entre nosaltres, llurs criats. 

SAMSÓ: És el mateix, em revelaré un tirà. Quan hagi desfet els homes, 

seré cruel amb les noies. Les passaré per la fulla del ganivet.  

GREGORI: Per la fulla del ganivet, les mosses? 

SAMSÓ: Les passaré per la fulla o les esfullaré; pren-ho en el sentit que 

vulguis. 

GREGORI: Les que tastin la fulla ho prendran en el millor sentit. 

SAMSÓ: I que la tastaran mentre em mantingui ferm! Perquè és sabut que 

jo sóc una preciosa terça de vianda. 

GREGORI: Sí, ja ho sap tothom que no ets un peix; si fossis peix no 

passaries d’ésser un lluç! Mira, ja pots desembeinar les eines. Aquí en 

vénen dos de la casa de Montagú. 

 

TEXT B 
SAMSÓ: És cert, i com que les dones són els recipients més febles, sempre 

es deixen arrambar a la paret; per això apartaré de la paret els homes dels 

Montagú i hi arrambaré les noies. 

GREGORI: Les baralles són entre homes: amos i criats. 
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SAMSÓ: És igual. Em portaré com un tirà: després de lluitar amb els 

homes, seré refinat amb les noies i les passaré per la verga.  

Gregori: Per la verga, les noies? 

SAMSÓ: Sí, les passaré per la verga, o les desvirgaré. Agafa-t’ho en el 

sentit que vulguis. 

GREGORI: Les que ho tastin ja hi trobaran el sentit. 

SAMSÓ: I em tastaran mentre aguanti el tremp. Ja se sap que sóc un bon 

tros de carn. 

GREGORI: Sort que no ets un tros de peix, perquè series un lluç. Apa, treu 

l’instrument, perquè veig que s’acosten dos Montagú. 

 

FRAGMENT 2 
 

TEXT A 
ROMEO [A Julieta]:  

Si profano amb la meva indigna mà 

aquest temple sagrat, la penitència 

és que els llavis, dos tímids pelegrins, 

n’allisin l’aspre tacte amb un bes tendre. 

JULIETA 

Bon pelegrí, no culpis tant la mà 

que mostra pietat tan gentilment, 

si fins i tot els sants i els pelegrins, 

de donar-se les mans, en fan un bes. 

ROMEO 

No tenen llavis sants i pelegrins? 

JULIETA 

Sí, pelegrí, però són per resar. 

ROMEO 

Doncs fem que els llavis facin com les mans 
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perquè la seva fe no desesperi. 

JULIETA 

Els sants no es mouen; només concedeixen. 

ROMEO 

No et moguis, doncs. I em satisfaig el prec. (La besa.) 

I que els teus llavis rentin la culpa dels meus. 

JULIETA 

Però ara els meus s’han quedat amb la culpa. 

ROMEO 

Dels meus? O culpa dolçament retreta! 

Torna’m el meu pecat. (La torna a besar.) 

JULIETA 

Beses amb art. 

 

TEXT B 
ROMEO:  

(A Julieta.) Si aquest sant reliquiari és profanat 

per la meva mà indigna, aquest pecat 

no serà cosa de mal prendre; 

i aspres contactes han de fer-los fins 

els meus llavis, com rojos pelegrins,  

amb un bes tendre. 

JULIETA:  

Bon pelegrí, amb les vostres mans tirà; 

car santa i pelegrí es toquen la mà, 

i amb la palma a la palma arredossada 

compleix el pelegrí santa besada. 

ROMEO:  

No tenen llavis, pelegrins i sants? 

JULIETA:  
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Sí, els llavis dels sants preguen a Déu. 

ROMEO:  

Doncs fes que els llavis facin com les mans  

perquè la fe s’exalti dintre meu. 

JULIETA:  

No es mou el sant, sentint la veu que resa. 

ROMEO:  

No et moguis i recullo el que he pregat; 

i aquest pecat, del llavi meu que et besa, 

que sigui pels teus llavis perdonat. (La besa.) 

JULIETA:  

Però en els meus la culpa hi has deixada. 

ROMEO:  

El pecat dels meus llavis? I el teu pols  

no és de queixa? Doncs, sigui’m retornada 

la meva culpa! (La torna a besar.) 

JULIETA:  

Quin besar més dolç! 

 
3. PREGUNTES PER ALS ACTORS I LES ACTRIUS 

 
FITXA 
 
Nota: en cap cas es revelarà el nom i cognom del col·laborador. En fer referència 

a l’opció d’algun participant, se n’indicarà només alguna dada, com ara el sexe i 

l’edat, per exemple: “actor, 35 anys”.  

 

Sexe  

Edat  

Ets nadiu o nadiua del català o l’utilitzes 

freqüentment?  

 

Anys d’experiència com a actor o actriu  



ANNEX 10: ROMEO I JULIETA: LES PREFERÈNCIES DELS ACTORS  
 

1225 

Has representat mai una obra de 

Shakespeare en català? Quina o quines? 

 

 
QÜESTIONARI 

 
Fragment 1 
 
1) Quin text (A o B) entens més bé? Per què? 

2) Quin text (A o B) et costaria menys aprendre? Per què? 

3) Quin text (A o B) et costaria menys interpretar? Per què? 

4) Quin text (A o B) et sona més literari o poètic? Per què? 

5) Quin text (A o B) creus que sonaria més bé a l’orella de 

l’espectador? Per què? 

6) Quin text (A o B) t’agrada més? Per què? 

Comentaris (fes els comentaris que creguis adients). 

 
Fragment 2 
 
1) Quin text (A o B) entens més bé? Per què? 

2) Quin text (A o B) et costaria menys aprendre? Per què? 

3) Quin text (A o B) et costaria menys interpretar? Per què? 

4) Quin text (A o B) et sona més literari o poètic? El que has triat et 

sona també més romàntic? Per què? 

5) Quin text (A o B) creus que sonaria més bé a l’orella de 

l’espectador? Per què? 

6) Quin text (A o B) t’agrada més? Per què? 

Comentaris (fes els comentaris que creguis adients). 
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4. PERCENTATGES EXTRETS DE LES  

RESPOSTES DELS PARTICIPANTS 

 

FRAGMENT 1 
 

 
 

 

1. Quin text (A o B) entens  
més bé?  

Sagarra 3,4 % Oliva 96,6 % 

2. Quin text (A o B) et costaria 
menys aprendre? 

Sagarra 10 % Oliva 90 % 
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3. Quin text (A o B) et costaria 
menys interpretar? 

Sagarra 23,4 % Oliva 56,6 % Altres 20 % 

4. Quin text (A o B) et sona  
més literari o poètic?  

Sagarra 90 % Oliva 3,3 % Altres 
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5. Quin text (A o B) creus que 
sonaria més bé a l’orella de 

l’espectador? 
Sagarra 43,3 % Oliva 36,7 % Altres 

6. Quin text (A o B) t’agrada més?  
Sagarra 50 % Oliva 46,7 % Altres 3,3 % 
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FRAGMENT 2 
 

 

 

  

1. Quin text (A o B) entens  
més bé?  

Sagarra 10 % Oliva 83,3 % Altres 6,7 % 

2. Quin text (A o B) et costaria 
menys aprendre?  

Sagarra 26,7 % Oliva 66,7 % Altres 6,6 % 
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3. Quin text (A o B) et costaria 
menys interpretar? 

Sagarra 23,3 % Oliva 46,7 % Altres 30 % 

4. Quin text (A o B) et sona  
més literari o poètic? 

Sagarra 63,3 % Oliva 26,7 % Altres 10 % 
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5. Quin text (A o B) creus que 
sonaria més bé a l’orella de 

l’espectador? 
Sagarra 43,3 % Oliva 43,3 % Altres 13,4 % 

6. Quin text (A o B) t’agrada més?  
Sagarra 33,3 % Oliva 50 % Altres 16,7 % 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 11: 

FOTOGRAFIES DELS MANUSCRITS 
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En aquest annex presentem fotografies de les 28 obres de 

Shakespeare que va traduir Sagarra. Quasi totes les obres tenen 

l’última pàgina signada i en la majoria hi consta la data (de vegades 

només l’any i altres vegades també el dia i el mes). En el cas que el 

nom de l’obra no aparegui a l’última pàgina, donem també la 

fotografia de la primera pàgina del manuscrit, on apareix el títol de 

l’obra. També donem la fotografia de la primera pàgina d’alguna 

obra perquè hi consta la data o perquè la fotografia de l’última 

pàgina es va fer tenint la primera pàgina al costat. De Macbeth 

donem tant la primera pàgina com l’última. 

 

Les fotografies apareixen per ordre cronològic. Al final de tot es 

troben, per ordre alfabètic, les obres que no tenen data (obres 24-

28).  

 

Per a més informació sobre les dates d’aquestes traduccions, vegeu 

2.3.1. Per a més informació sobre quan i com vam tenir accés als 

manuscrits, vegeu 3.3. 
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1. Timon d’Atenes (20-VIII-1941) 
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2. Othello (15-XI-1941) 
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3. Al vostre gust (26-XII-1941) 
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4. Mesura per mesura1 (XII-1941) 
 

  

                                                           
   1 Quan vam consultar el manuscrit d’aquesta obra s’havia trencat una punta de 

l’última pàgina, que es trobava en la mateixa capsa on estava guardat el 

manuscrit. La casa de subhastes Soler y Llach, abans del dia de la subhasta, havia 

penjat al seu web la fotografia que presentem a la pàgina següent. 
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5. Les alegres casades de Windsor (1941) 
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6. L’amansiment de l’harpia (I-1942) 
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7. Macbeth (22-I-1942) 
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8. La nit de Reis (27-III-1942) 
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9. El conte d’hivern (V-1942) 
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10. A bon fi tot li és camí (26-VI-1942) 
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11. Titus Andrònicus (VII-1942) 
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12. Juli Cèsar (VIII-1942) 
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13. Coriolà (20-X-1942) 
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14. La comèdia dels enganys (20-XII-1942) 
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15. Antoni i Cleopatra (1942) 
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16. El mercader de Venècia (20-I-1943) 
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17. Els dos cavallers de Verona (28-II-1943) 
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18. Pericles (III-1943) 

 
 
 

  



ANNEX 11: FOTOGRAFIES DELS MANUSCRITS 1263 

19. El somni d’una nit de Sant Joan (IV-1943) 
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20. Treball d’amor perdut (v-1943) 
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21. La primera part de [sic] Enric IV (26-II-1944) 
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22. La segona part del rei Enric IV (IV-1944) 
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23. Ricard III (V-1944) 
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24. Cimbelí (sense data) 
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25. Molta fressa i poca endreça (sense data)
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26. El rei Joan (sense data) 
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27. Romeo i Julieta (sense data) 
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28. La tempestat (sense data) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



ANNEX 11: FOTOGRAFIES DELS MANUSCRITS 1275 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


