
38

Vicenç Albertí, traductor de Metastasio*

Eulàlia Miralles
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona

Un primer cop d’ull a aquestes actes del Simposi Mites clàssics en la literatura 
catalana moderna i contemporània revela la importància del grup menorquí de la segona 
meitat del segle XVIII i primera del XIX: Ramis, Albertí i Febrer i no uns altres són els noms 
propis que ocupen l’espai destinat a la literatura catalana moderna.

Així, em sembla que no fa gaire falta recordar que, a l’època, fruit del progrés econòmic 
i del contacte amb Europa, Menorca segueix un camí ben diferent dels altres territoris de 
parla catalana (la Catalunya Nord a banda). Si ens fixem en les obres de creació i les 
traduccions confegides durant aquest període en aquest territori, ens adonarem que el 
teatre culte escrit en català va gaudir-hi d’una salut de ferro.

Ara bé, deixant de banda les obres «originals», de creació, com la Lucrècia de Ramis, 
hi ha una bona pila de versions teatrals que són traduccions d’obres llatines, franceses, 
espanyoles, italianes… Darrerament, Fina i Maite Salord ens han ofert una panoràmica 
que se’ns feia imprescindible i que palesa la importància d’aquestes traduccions–
adaptacions teatrals en el context cultural menorquí i català del tombant del set-cents al 
vuit-cents, la mateixa Maite Salord s’ha preocupat d’editar dos dels entremesos traduïts 
per Albertí, Pilar Carrasco prepara l’edició de la versió de El baró de Leandro Fernández 
de Moratín també per Albertí, i Joan Mas i Maria Isabel Ripoll han publicat recentment 
les traduccions teatrals del jesuïta Gabriel François Le Jay i d’una passió culta fetes per 
Antoni Febrer i Cardona entre 1817 i 1836.61 Paral·lelament, diversos estudis ens han 

* L’estudi sobre el teatre d’Albertí s’inscriu en la línia de recerca del projecte Repertori de teatre català, 
dirigit per Albert Rossich, i del Grup Consolidat de Recerca 2005SGR-00129. Vull fer constar el meu agraïment 
a Judit Fontcuberta, Anna Gudayol, Joan Mas, Anna Nicolau, Albert Rossich i Fina Salord, que han respost amb 
generositat els dubtes que els he plantejat.

Faig servir les sigles següents: BC (Biblioteca de Catalunya), BBM (Biblioteca Bartomeu March, Palma) i 
BNM (Biblioteca Nacional de Madrid).

61. Josefina Salord i Ripoll; Maite Salord i Ripoll, «Les traduccions teatrals dels il·lustrats menorquins: 
una recreació de modernitat», dins El teatre català dels orígens al segle XVIII, Albert Rossich, Antoni Serrà 
Campins i Pep Valsalobre ed. Kassel: Reichenberger, 2001, p. 409-417; Vicenç Albertí i Vidal, Entremesos (I), 
a cura de Maite Salord Ripoll. Menorca: Institut Menorquí d’Estudis, 1997 (una primera aproximació a id., «Els 
entremesos traduïts per Vicenç Albertí: recreació literària i incorporació de la realitat menorquina», dins Estudis 
de llengua i literatura catalanes, XXIV [=Miscel·lània Jordi Carbonell, 3], 1992, p. 201-214); Antoni Febrer i 
Cardona, Versions teatrals, a cura de Joan Mas i Vives i Maria Isabel Ripoll Perelló. Palma; Barcelona: Institut 
Menorquí d’Estudis; Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General; 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.
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permès visualitzar de manera global la importància del «programa» traductor del grup 
menorquí.62

LES VERSIONS TEATRALS DE VICENÇ ALBERTÍ

Segons ens ennova Bover a la Biblioteca de escritores baleares, Vicenç Albertí i Vidal 
(Maó, 1786-1859) va dur a terme la «traducción al mahonés de más de treinta comedias y 
dramas de Molière, Metastasio y otros autores: muchas piezas en un acto y sainetes, de los 
idiomas italiano, francés e inglés, y las más notables producciones de Goldoni, 6 t., 4º, ms.». 
De fet, no serien trenta sinó més, tal i com es desprèn de la que devia ser la primera versió 
d’aquesta entrada conservada entre els papers de les miscel·lànies Bover: «Para el teatro 
menorquín, más de 30 piezas grandes en prosa y verso, traducidas del castellano, italiano, 
francés e inglés de varios autores, con casi otras tantas entre pequeñas y sainetes».63

Que siguin quasi seixanta en comptes de trenta les obres traduïdes per Albertí tan sols 
ens serveix per a refermar la convicció que ens trobem davant un traductor d’obra prolífica, 
el pal de paller del gruix de traduccions teatrals de l’anomenat Grup Il·lustrat Menorquí. 
Som davant un personatge de vasta cultura, propietari d’una biblioteca considerable (uns 
500 volums) i coneixedor de les llengües clàssiques (llatí i grec), així com del francès, 
l’anglès, l’italià i el castellà –a més, és clar, de la seva llengua materna, el català.

És sabut que la producció teatral d’Albertí era destinada a ser representada: una 
ràpida mirada als visats de representació dels manuscrits que han conservat les seves 
versions ho confirma, així com també el fet que moltes de les obres vagin acompanyades 
d’un fascicle que marca l’inici i el final de les escenes així com les entrades i sortides 
dels personatges.64 De 1815 són possiblement les seves primeres traduccions teatrals: 
dos Molières, Demofoonte de Metastasio i El barber de Sevilla de Beaumarchais, que 
una nota ens diu que fou representada –com creiem que ho foren totes les altres– «en 
el teatro provisional de l’Hospici per una compañía de aficionats»; a partir d’aleshores, 
Albertí dedicarà bona part dels seus esforços intel·lectuals a traduir teatre.65 La finalitat 
de les versions albertinianes ha estat posada de manifest en més d’una ocasió: d’una 
banda, econòmiques, en la mesura que s’ajudava a millorar els comptes de la Casa de la 
Misericòrdia, on el teatre era la font més important d’ingressos que tenia la institució i 
on Albertí, com és sabut, detenia alguns càrrecs; de l’altra, lúdiques i educatives, perquè 

62. Maria Paredes, «Traductors i traduccions a la Menorca il·lustrada», dins La traducción en España 
(1750-1830). Lengua, literatura, cultura, Francisco Lafarga ed. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 
1999, p. 79-89; Antoni Febrer i Cardona, Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatí, a cura de Maria Paredes. 
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2001. També és útil la panoràmica de Josep Solervicens, «Traducciones 
catalanas en la Edad Moderna», dins Historia de la traducción en España, Francisco Lafarga i Luis Pegenaute 
ed. Salamanca: Editorial AmbosMundos, 2006, p. 650-661.

63. Joaquín María Bover, Biblioteca de escritores baleares. Palma: P. J. Gilabert, 1868, 2 vol. [Reimpr. facs. 
Barcelona; Sueca: Curial, 1976, 2 vol.], vol. I, p. 14-15, i BBM, misc. Bover, XII, f. 229-230, respectivament.

64. BC, ms. 1782 (L’enganyador), 1787 (El pare de família), 1789 (La dona venjativa), 1790 (Pamela), 
1791 (Siroe), 1798 (El convit de la estàtua).

65. Per a Antoni Joan Pons («El teatre popular menorquí entre els segles XVIII i XIX: l’obertura de la 
tradició», dins El teatre català dels orígens al segle XVIII, Albert Rossich, Antoni Serrà Campins i Pep Valsalobre 
ed. Kassel: Reichenberger, 2001, p. 419-425) ho fa de manera professional, per encàrrec.
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posava a l’abast del públic maonès els autors teatrals de tradició europea més destacats 
alhora que feia conèixer uns textos que, si no eren traduïts, difícilment aquest públic hauria 
pogut entendre i abastar en la seva totalitat.66 Així, Albertí entroncava amb un costum que 
Ramis ja deia que era comú a finals del segle XVIII: «durante el mismo [Carnaval] suelen 
representarse varias piezas traducidas, por la maior parte del castellano y francés».67

Però abans de la irrupció d’Albertí en l’àmbit teatral, en època de dominació francesa, 
Maó ja devia tenir un teatre important on es posà en escena Le malade imaginaire de Molière 
(c. 1760), i aquesta no fou l’única peça francesa a representar-s’hi.68 Després, i a l’ombra de 
la Societat Maonesa de Cultura i de les creacions teatrals de Joan Ramis i Ramis, destacà 
com a traductor teatral el germà petit d’aquest últim, Pere Ramis i Ramis (1748-1816); avui 
per avui, però, les traduccions literàries de Molière del petit dels Ramis no s’han localitzat.69 
Del Registre de la Societat Maonesa es dedueix la importància donada pels seus membres a 
la coneixença d’altres llengües i a l’exercici de la traducció;70 així, i tal i com afirmen Pons i 
Salord, les traduccions dutes a terme pels seus membres a les sessions «tenen un perfil més 

66. Albertí, Entremesos, Salord ed., p. 18-19.
67. Joan Ramis, Ensayo sobre la Topografía e Historia Natural, Civil y Política de Menorca (manuscrit 

de 1786); cito a partir de Jordi Carbonell, «La literatura catalana durant el període de trancisió del segle XVIII 
al segle XIX», dins Actes del Quart Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Basilea, 22-27 
de març de 1976, Germà Colon ed. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1977, p. 269-313 (p. 
308).

68. M. Lluïsa Serra Belabre, «Datos para la historia del teatro en Mahón», Revista de Menorca, 1962/II, 
p. 326-334, i Pep Vila, «Dues mostres de teatre representat a Maó durant la dominació francesa (1756-1763)», 
Revista de Menorca, 1992/I, p. 59-80.

69. La versió d’El malalt imaginari de Molière que es guarda a la BC, ms. 1469, i que tradicionalment 
se li havia atribuït (amb reserves), no seria de Pere Ramis sinó d’un dramaturg contemporani, el mallorquí 
Lluís Foco (Judit Fontcuberta, Molière a Catalunya. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2005, p. 28-29). Ramis coneixia diversos idiomes (llatí, grec, hebreu, àrab, anglès, francès, italià i alemany) 
i fou nomenat intèrpret de Carles III a Menorca. A més de les traduccions de Molière perdudes, el 4 de febrer 
de 1779 havia llegit a la Societat Maonesa de Cultura «una Traducció del discurs que féu l’Almirante Byng 
a l’hora de la Mort, extret de l’Història d’Inglaterra de Lord Lyaleton» (Registre de la Sociedat Maonesa, a 
cura d’Antoni Joan Pons i Josefina Salord. Menorca: Institut Menorquí d’Estudis, 1991, p. 113), i el 1786 va 
traduir de l’anglès, evidentment per a un altre públic, la «Sentencia del consejo de guerra celebrado en la sala 
de guardas de a cavallo para juzgar al honorable theniente general Jaime Murray, últimamente governador de 
Menorca, sobre veinte y nuebe cargos presentados contra él por el cavallero Guillermo Draper. La resolución 
de S. M. Las pruebas de las dos acusaciones en que resultó culpable, y los quatro cargos de agravio y maltrato 
personal. Escrito en abreviatura por Josef Gurney, con un apéndice que contiene la defensa y respuesta del 
general Murray a cada artículo de acusación, toda su correspondencia con el cavallero Guillermo Draper,  los 
diferentes consejos de guerra, sus succesivos procederes sobre la disputa personal entre los dos generales y 
todo lo demás relativo a este asunto. Londres, 1783. Traducido del ynglés al castellano por el dr. dn. Pedro 
Ramis y Ramis, abogado; en Mahón, 1786» (BNM, ms. 12342: Catálogo de la biblioteca del Excmo. S. D. 
Pedro Caro y Sureda, marqués de la Romana. Madrid: [Impr. Francisco Roig], 1865, p. 191; Inventario general 
de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, vol. XVII, p. 
177; cf. Bover, Biblioteca de escritores…, vol. II, p. 231. Sembla que n’hi ha una altra còpia, que conec per 
referències: Francesc Hernández Sanz, Arxiu de la Universitat de Maó. Inventari dels seus fons. Maó: Institut 
Menorquí d’Estudis, 2000, n. 395).

70. El desembre de 1778 es resol sobre la pertinença de llegir traduccions a les sessions –en menorquí 
sempre que el traductor en sigui capaç– (Registre de la Sociedat…, p. 17, 106-108), però abans ja es discutia a 
propòsit de la traducció de termes francesos (ib., p. 19, 95). Per a l’inventari de les traduccions i discursos sobre 
aspectes teòrics de la traducció veg. Registre de la Sociedat… i, aplegats, Paredes, «Traductors i traduccions…», 
p. 81-82.
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clarament creador» que els discursos, «dins la línia també de l’actualitat europea il·lustrada. 
És, a més, en aquestes peces, on es manifesta de forma més oberta la recepció d’un esperit 
il·lustrat i pre-romàntic, no ja francès, sinó anglès i alemany».71

Fins a la data, és evident que les referències de versions teatrals menorquines ens menen 
indefectiblement cap a França, conseqüència, sens dubte, dels anys de dominació francesa 
que va patir l’illa, però també en consonància amb el que passava a la Península. Som en 
un segle dominat per tot el que és estranger: la millor manera que van tenir els intel·lectuals 
d’obrir-se a l’exterior i d’adquirir nous coneixements va ser no quedar al marge ni del 
fenomen de la circulació de textos –és a dir, de l’intercanvi cultural– ni tampoc del fenomen 
de la traducció –polèmiques a favor i en contra incloses–, dos elements imprescindibles per 
entendre el segle XVIII. De Menorca, a més de les traduccions de Molière per Ramis, que 
segons Bover eren «tan bien traducidos que el mismo autor no los hubiera puesto mejor si 
su idioma hubiese sido el menorquín»,72 és també l’anònima traducció de Les plaideurs de 
Racine feta aquests anys (c. 1783).73 L’any 1778, en què fou creada la Societat Maonesa de 
Cultura, ja tenim constància de l’adquisició a Liorna de les obres de Metastasio, algunes de 
les quals serien traduïdes, anys a venir, per Albertí; tot amb tot, s’ha de reconèixer, si fem 
cas del llistat d’entrades i sortides de volums de la biblioteca, que no tingueren gaire èxit 
entre els membres de la institució.74 D’altra banda, i també durant aquesta època, sabem que 
a Menorca circulava la traducció de Pablo de Olavide de la Zelmire de Dormont de Belloy, 
escrita, segons sembla, sota la influència de l’Issipile de Metastasio.75

De les gairebé seixanta traduccions teatrals que va dur a terme Vicenç Albertí, ens han 
pervingut cap a vint peces: els entremesos El amo i el criat en la casa dels vins generosos 
(1815-1816), anònim, El licenciado Farruella (1815-1820) i El agent de los seus negocis 
(1815-1820), de Ramón de la Cruz, i El criat de la obligació (1815-1820) i El borratxo 
corregit (1815-1820), potser versions d’originals avui no identificats; El pare de família 
(1818), La viuda astuta (1818), La dona venjativa (1818), L’enganyador (1819) i Pamela 
(1820) de Carlo Goldoni; El musson nobble o sia El senyor Pere per excel·lència (1815), 
Monsieur de Pourceaunag o Don Pere de Ñiquiñac (1815), L’Amor metge (1815-1820), 
El convit de la estàtua (1815-1820) i El metge fet a bastonades (1815-1820) de Molière; 
El barber de Sevilla o La precaució inútil de Caron de Beaumarchais (1815); El geperut 
gelós, traducció de El celoso don Lesmes de Vicente Rodríguez de Arellano (1818); El 
baró de Leandro Fernández de Moratín (1817); i Demofoonte (1815), Siroe (1816) i 

71. Registre de la Sociedat…, p. 20; repeteix l’argument Paredes, «Traductors i traduccions…», p. 81-
82. Els exemples al·ludits són la Sapphira de Joan Soler i Sans, Young traduït per Pere Creus i Wieland per 
Koepp.

72. Bover, Biblioteca de escritores…., vol. II, p. 231.
73. F[élix] Durán Cañameras, «Papeletas para la historia de la literatura dramática menorquina», Revista 

de Menorca, 1945, p. 88-98, 166-173, 213-223 i 277-287 (p. 96); Jordi Carbonell, «Els fons teatrals catalans» 
[I. Biblioteca Rull], Serra d’Or, III, maig de 1961, p. 26-29 (p. 27); Xavier Vall i Solaz, «Una obra falsament 
atribuïda a Ramis: la traducció de Zelmire, de Belloy, per Olavide», Revista de Menorca, 1994 / I, p. 185-192 (p. 
192); Paredes, «Traductors i traduccions…», p. 82; Salord i Salord, «Les traduccions teatrals…», p. 412.

74. Per les dades recollides al Registre de la Sociedat… (p. 26, 66, 77, 172 i 194) dedueixo que es tracta 
dels onze volums intitulats Poesie del signor abate Pietro Metastasio (Gènova: Adamo Scionico, 1772-1774, 11 
vol.). Només Vicenç Caules i Pere Creus els demanaren en una ocasió, i quan es va dissoldre la societat anaren 
a parar a mans de Joan Ramis (Registre de la Sociedat…, p. 155, 159 i 172-173).

75. Vall, «Una obra falsament…».
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Aquil·les (1818) de Pietro Trapassi, Metastasio. D’altra banda, Annamaria Gallina afirma 
que Albertí també havia traduït La família de l’antiquari, La fondista ditxosa i La malalta 
per amor de Goldoni, tres obres que no han estat localitzades.76

Els manuscrits conservats d’aquestes versions són actualment a la Biblioteca de 
Catalunya;77 les tres traduccions de Metastasio són als ms. 1791 (Siroe), 1793 (Aquil·les) i 
4137/2 (Demofoonte). L’arribada dels volums a la BC és prou coneguda: el 1997 ingressà 
al fons el ms. 4137, que havia estat localitzat per Antoni Joan Pons uns anys abans, i 
el 1937 hi havien entrat els números 1782-1800 per donació d’Antoni Rubió i Lluch.78 
Rubió els va aconseguir el 1893 en una visita a Menorca, perquè aquesta és la data que 
figura, al costat del seu nom, en les rúbriques manuscrites seves que són a la coberta 
antiga d’alguns d’aquests manuscrits.

Tot i que ara no és moment per aturar-me amb detall a fer una anàlisis dels manuscrits 
que guarden les obres versionades, m’agradaria assenyalar algunes dades que són 
objectivament extrapolables de la seva consulta i que crec que no cal perdre de vista a 
l’hora d’estudiar l’activitat traductora d’Albertí.

El ms. 4137 ha de ser un dels sis volums de traduccions que segons Bover guardaven 
les versions d’Albertí. Conté quatre obres que hem dit que van ser traduïdes el 1815: El 
barber de Sevilla de Caron de Beaumarchais (l’única traducció de la qual tenim dues 
còpies, aquesta i la del ms. 1783), Demofoonte de Metastasio, i El musson nobble i 
Monsieur de Pourceaugnac, totes dues traduccions de Molière i l’última mancada d’inici 
i de final.

Pel que fa als manuscrits 1782-1799, alguns dels quals segons Carbonell podrien ser 
autògrafs,79 s’hauria d’assenyalar que distingim diverses mans de còpia, algunes de les 
quals són simultànies, i que de El agent de los seus negocis de Ramón de la Cruz n’hi ha 
dues versions: la primera al ms. 1795-I i la segona al ms. 1795-II de la BC.

L’atribució d’aquestes traduccions a Albertí descansa, en la majoria dels casos, en 
la certesa que seves són les inicials V. A. i V. que retrobem a les portades de molts dels 
manuscrits que les reporten, i, pel que fa al cas de Demofoonte i de Don Pere de Ñiquiñac, 
en el fet que formen part presumiblement d’un dels volums miscel·lanis esmentats per 
Bover que contenien traduccions teatrals seves. Ara bé, també s’ha de notar que hi ha 
alguns textos, tots els entremesos i pocs «textos majors» (El convit de l’estàtua i L’Amor 
metge de Molière i La viuda astuta de Goldoni) que són, al meu parer, d’atribució tan 
dubtosa com ho podria ser L’homicide per honor, segons les notes manuscrites «traduïda 

76. Gallina, «Goldoni in Catalogna», Studi Goldoniani, VI, 1957, p. 277-290 (p. 278). A part dels estudis 
que anem citant tot al llarg d’aquest treball, per a Albertí traductor veg. també P[ilar] C[arrasco] P[ons], s. v. 
«Albertí Vidal, Vicenç», dins Diccionari de Teatre de les Illes Balears. Vol. I, Joan Mas i Vives dir. Palma; 
Barcelona: Lleonard Muntaner ed.; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 21-23.

77. Només hi ha una còpia que no és coetània a Albertí. Es tracta de la versió de Le médicin malgré lui (BC, 
Rull-manuscrits, capsa 1), mecanografiada l’any 1944 partint d’un ms. signat el 1830 per Antoni Villalonga 
Gomila; sembla raonable que aquesta sigui la data de còpia i no la de factura (Durán Cañameras, «Papeletas 
para la…», p. 169-170; Fontcuberta, Molière a Catalunya, p. 33-34).

78. El ms. 1800, que guarda El Ypocòndrich, o sia El purgant le Roy. Comèdia en cuatre actes traduïda 
de l’italià per A. B. A., és l’únic que ara no m’interessa: les sigles A. B. A. indiquen que la traducció no pot ser 
d’Albertí (veg. Jordi Carbonell, «La cultura a Menorca», Serra d’Or, VI, 1964, p. 725-736, p. 730).

79. Carbonell («La literatura catalana…», p. 307, n. 149) assenyala que ho són El amo y el criat…, El criat 
de la obligació i El borratxo corregit.
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de l’italià; son autor, el señor Davesne»,80 que és al ms. 1786 de la BC –és a dir, entre 
les traduccions albertinianes: cap d’ells no ofereix ni una sola pista sobre el possible 
traductor a excepció de la La viuda, que reporta, ratllades i il·legibles, les sigles del nom 
del traductor a la portada. L’única solució possible als dubtes d’atribució ha de passar, 
forçosament, per un estudi aprofundit de la llengua i les particularitats de l’Albertí com a 
traductor que, ara per ara, només ha fet Maite Salord per als entremesos. De moment, i pel 
que fa a la resta, ens podem acontentar amb el que em sembla que va fer Gallina quan va 
incorporar les tres obres goldonianes perdudes al repertori de traduccions d’Albertí: refiar-
nos del llistat de peces documentades com a representades a Maó entre 1821 i 1828 que ens 
ofereix Hernàndez Sanz;81 en aquest llistat figura un dels Molière (El convit) i el Goldoni 
(La viuda) que no duen el nom del traductor, i també un Homicida per honra que hauria 
de ser L’homicide per honor de Davesne fins ara no atribuït a Albertí i que, si continuàvem 
refiant-nos d’aquest llistat, caldria considerar seu.82 Pel que fa a L’Amor metge, visat el 
1829 precisament per Albertí (com La viuda), se’ns escapa cronològicament del llistat 
d’Hernàndez Sanz i, per tant, és lògic que no hi sigui (no hi són tampoc altres textos on 
figura explícitament el seu nom com a traductor i que van ser representats aquests anys).

De les notícies que s’han anat aplegant fins ara en resulta la certesa que les versions 
datades ho són entre 1815 i 1820, coincidint amb la primera etapa traductora del menorquí 
que estableix Pons, i que es van representar des del mateix 1815 fins a 1845.83 Pel que fa a 
la resta, em sembla lícit considerar que també foren escrites durant el mateix període si no 
tenim altres dades que ens permetin fixar amb més precisió l’època de composició, com 
en el cas de Demofoonte i de Don Pere de Ñiquiñac, que datem el 1815 seguint Pons,84 i 
d’El amo i el criat en la casa dels vins generosos, que considerem que fou escrita entre 
1815 –data de la primera traducció albertiniana documentada– i 1816 –data del primer 
visat de representació que es conserva de l’obra.

Amb aquestes dades, i sense perdre de vista que només tenim una tercera part de 
les possiblement quasi seixanta obres versionades, i amb la consciència, doncs, que la 
valoració que proposo pot variar, noto que guanya la preferència per l’italià (gairebé la 

80. Tot i que ens és clarament especificat que es tracta d’una traducció de l’italià, potser s’haurà d’anar a 
buscar a França la identitat de l’autor de l’obra original.

81. Francesc Hernández Sanz, «La ópera italiana en la ciudad de Mahón», dins El Teatre Principal i l’òpera 
a Maó. Menorca, Ajuntament de Maó, Institut Menorquí d’Estudis, 2001, p. 75-190 (p. 77, n. 58) [Abans a La 
ópera italiana en la ciudad de Mahón. Maó, 1919]; dels seus mots es pot arribar a deduir que totes les obres que 
cita foren traduïdes per Albertí. Veg. també A. Gallina, «Goldoni in Catalogna», p. 278, i Salord i Salord, «Les 
traduccions teatrals…», p. 414.

82. Veg. Antoni Joan Pons, «Vicenç Albertí i Vidal, traductor menorquí del segle XIX», Els Marges, 31, 
1984, p. 107-114 (p. 114).

83. Pons, «Vicenç Albertí i Vidal…», p. 108. Els visats són signats per Sancho (El amo…, La viuda astuta, 
Pamela; s. d.), Joan Seguí (El convit de la estàtua, El borratxo…; s. d.), Martín Moreno Ramos (El amo…, 
Siroe; 1816-1817), majoritàriament per Antoni Ramis (L’enganyador, El licenciado…, El pare de família, El 
criat.., El convit de la estàtua, El geperut gelós, El borratxo…, L’agent…,, L’homicida per honor; 1826-1829), 
per Olivels (El amo…, El geperut gelós, El criat…, La viuda astuta; 1842-1845), i també pel mateix Albertí, 
que des de 1829 formava part de la direcció de la Casa de la Misericòrdia i feia d’inspector d’obres (L’Amor 
metge, La viuda astuta; 1829). 

84. Pons («Vicenç Albertí i Vidal…», p. 112) considera que si les altres dues obres que conté el manuscrit 
(La precaució inútil i El musson nobble) són datades aquest any, és versemblant que les ara citades també ho 
siguin.
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meitat de versions ho són), seguit pel castellà i el francès, i també que els autors preferits 
són Goldoni, després Molière i immediatament Metastasio. La preferència per l’italià 
s’avé amb les paraules de Gallina a propòsit de les traduccions de Goldoni per Albertí: 
«le traduzioni sono fedeli e dimostrano un’ottima comprensione da parte dell’Albertí non 
solo della lingua italiana, ma anche del dialetto veneziano, di cui interpreta rettamente le 
numerose battute colme di modi di dire ed espressioni popolari. Il linguaggio è semplice, 
scorrevole, ben aderente all’originale, del quale conserva la naturalezza e la vivacità».85

Per un altre costat, i pel que fa a les versions de textos castellans identificats, em 
sembla significatiu que puguem relacionar el nom dels tres autors espanyols traduïts 
per Albertí, Ramón de la Cruz (1731-1794), Vicente Rodríguez de Arellano (c. 1750-
1806) i Leandro Fernández de Moratín (1737-1828), amb Metastasio. Són conegudes les 
adaptacions de De la Cruz de melodrames metastasians, un dels seus autors predilectes 
(Aquiles en Sciro, adaptació d’Achille in Sciro; Tragedia. Ecio triunfante en Roma, 
adaptada d’Ezio; No hay mudanza y ambición donde hay verdadero amor. El Rey Pas-
tor, adaptació de Il re pastore; Competencias de amistad, amor, furor y piedad. La 
Olimpiada, adaptació de L’Olimpiade, etc.), i també de Rodríguez de Arellano (Dido 
abandonada, adaptació de Didone abbandonata; El Temistocles, traducció de Temistocle, 
etc.), i de Moratín és sabut que s’havia interessat per l’obra de l’italià.86

En relació amb les adaptacions dels entremesos d’Albertí, Maite Salord ha mani-
festat que el menorquí i De la Cruz presenten altres coincidències en la seva trajectòria 
literària: seria paral·lela la seva voluntat d’adherir-se a la teoria dels principis neoclàssics 
alhora que, a la pràctica, reivindiquen gèneres (l’entremès de línia més culta) i 
autors que no hi anaven d’acord, amb la voluntat d’arribar a un nombre més gran de pú-
blic.87 Si Albertí més que traduir els entremesos, els recrea (de nou en paraules de Salord, 
«la tasca de traductor que Vicenç Albertí va dur a terme era molt més que això i […], per 
tant, les seves obres són molt més que simples traduccions ja que ens ajuden, d’alguna 
manera, a veure, entre línies moltes vegades, aspectes d’una realitat quotidiana que se’ns 
fa molt llunyana»88), De la Cruz tampoc no hauria traduït literalment sinó que hauria 
transformat i adaptat a la pròpia tradició dramàtica els seus models «nacionalitzant-los».89 

85. Gallina, «Goldoni in Catalogna», p. 280.
86. He consultat els estudis següents: per a les adaptacions de Metastasio al castellà: Patrizia Garelli, 

«Metastasio y el melodrama italiano» i «Traducciones de tragedias italianas», dins El teatro europeo en 
la España del siglo XVIII, Francisco Lafarga ed. Lleida: Universitat de Lleida, 1997, p. 127-138 i 325-363, 
respectivament; per a De la Cruz traductor: Ramón de la Cruz, Sainetes, Francisco Lafarga ed. Madrid: Cátedra, 
1990, Nathalie Bittoun-Debruyne, «Ramon de la Cruz, traductor y adaptador», dins Ramon de la Cruz, Sainetes, 
ed. Josep M. Sala Valldaura, estudi prel. de Mireille Coulon. Barcelona: Crítica, 1996, p. LVII-LXIV, i Patrizia 
Garelli, «Ramón de la Cruz, adaptador de melodramas metastasianos», dins El teatro español del siglo XVIII, 
Josep M. Sala Valldaura ed. Lleida: Universitat de Lleida, 1996, vol. II, p. 447-473; per a Rodríguez de Arellano: 
Garelli, «Dos adaptaciones de la Didone abbandonata de Pietro Metastasio en el teatro español de la segunda 
mitad del siglo XVIII», dins Teatro y traducción, Francisco Lafarga i Roberto Dengler ed. Barcelona: Universitat 
Pompeu Fabra, 1995, p. 95-107; per a Moratín: Jesús Cañas Murillo, «Leandro Fernández de Moratín, traductor 
dramático», dins La traducción en España (1750-1830). Lengua, literatura, cultura, Francisco Lafarga ed. 
Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 1999, p. 463-475.

87. Albertí, Entremesos, Salord ed., p. 22.
88. Albertí, Entremesos, Salord ed., p. 8; ib., p. 29.
89. De la Cruz, Sainetes, Lafarga ed., p. 30. De la Cruz és també autor de Las mahonesas, una peça de 

circumstàncies que celebra la conquesta de l’illa de Menorca per les tropes hispàniques (1782) i que ha estat 
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D’altra banda, i pel que fa a Moratín, traductor de Molière i Shakespeare, i de qui 
Albertí a l’hora de traduir El baró respecta el pseudònim d’Inarco Celenio, és també 
coincident la visió que tenien sobre la funció didàctica del teatre: «Nadie ignora el 
poderoso influjo que tiene el teatro en las ideas y costumbres del pueblo; éste no tiene 
otra escuela ni ejemplos más immediatos que seguir que los que allí ve, autorizados en 
cierto modo por la tolerancia de los que le gobiernan».90

D’Albertí no tenim constància certa que fes obra teatral de «creació»; així, i d’acord 
amb la seva trajectòria, més val pensar que, tot i que els originals no han estat identificats, 
El criat de la obligació i El borratxo corregit són traduccions. Sí que en feren, en canvi, 
els citats De la Cruz o Moratín, amb qui el menorquí comparteix la circumstància de 
tendir, en les seves versions, de vegades més a l’adaptació i d’altres a la traducció literal. 
En el cas d’Albertí, i a grans trets, es oportú de remarcar que les comèdies i els entremesos 
van més en la línia de l’adaptació a la realitat menorquina (o «nacionalització») mentre 
que els drames metastasians se situen en l’àmbit de la traducció literal estricta.

En un altre ordre de coses, el 1818 Albertí també va traduïr del castellà, en alexandrins 
apariats, el poema èpic de Joan Ramis La Alonsíada. És, no cal dir-ho, un text ben diferent 
de tots els citats fins ara,91 però és també l’única versió que conté uns mots preliminars 
de l’autor al lector que ens il·luminen sobre les seves motivacions com a traductor: «Mon 
ardent y antig desitx de vèurer alguna producció en nostro demasiat olvidat vulgar, quand 
no per los versats en altres idiomes a lo menos per aquells qui, no trobant-se en aquest cas, 
se delèitan igualment en la lectura», així com l’aparició de l’Alonsíada, sobre la història 
política menorquina i, doncs, d’interès per a tots els habitants de l’illa, «m’han impel·lit a 
presentar a mos amats compatriotas una tant digna obra en son idioma natiu». La traducció 
va dirigida a tots aquells que no són capaços d’entendre el castellà, que són molts, perquè 
per als altres, la minoria, ja és a l’abast l’original castellà («He traduït purament los tres 
cants del poema, per haver considerat que·ls curiosos de consultar las eruditas notas», 
és a dir, aquelles que Ramis adjuntà al final de la seva Alonsíada, on consten les fonts 
emprades per l’autor i tot de referències històriques que complementen el text, «serían 
per suposat capassos en el castellà, y qu·obrint l’original podrían ja satisfer-se’n»);92 els 
destinataris d’aquesta traducció, llecs en castellà, són els mateixos per als quals tradueix 
teatre d’autors francesos, italians i espanyols. 

A un altre públic va dirigit el seu Manual de un lector, o sea Diccionario etimológico-
analítico de voces sagradas, técnicas, históricas, mitológicas, &c., introducidas en todos 
los idiomas cultos cuyas raíces, comúnmente oscuras y peregrinas, son significativas en 

considerada com una «bona mostra de la mentalitat, els interessos i les manipulacions dels castellans» (Antoni-
Joan Pons; Josefina Salord, «La literatura catalana de Menorca a estudi: un estat de la qüestió», Randa, 21, 1987, 
p. 89-107 –p. 139).

90. Carta de Moratín a Godoy, citada per Royo (Francisco Mariano Nipho, Escritos sobre el teatro con el 
sainete El tribunal de la poesía dramática, a cura de Mª Dolores Royo Latorre. Teruel: Instituto de Estudios 
Turolenses; Ayuntamiento de Alcañiz; Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1996, p. 9).

91. A més de les ja citades, Albertí va traduir altres obres: veg. Pons, «Vicenç Albertí i Vidal…», 
p. 113-144.

92. Vicenç Albertí i Vidal, L’Alonsíada o conquista de Menorca… escrit en castellà per el dr. d. Juan Ramis 
y Ramis… traduït per d. Vicent Albertí y Vidal. Maó: Pere Antoni Serra, 1818, p. 3-4 [reed. facs. Menorca: 
Consell Insular de Menorca, 1985].
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las respectivas lenguas originarias, redactat els últims anys de la seva etapa traductora 
teatral al català (abans de 1820; publicat parcialment el 1828). L’obra, escrita com indica 
el seu títol en castellà, és dirigida «a los que no tienen conocimiento de las lenguas 
componentes de dichas voces» (àrab, hebreu, grec, llatí, italià, anglès, alemany…) i és 
escrita amb el bagatge que dóna l’experiència acumulada amb els anys com a lector i 
traductor actiu. Hi tornaré més endavant.

SOBRE LA RECEPCIÓ DE METASTASIO

Ara per ara, però, el que m’interessa són els tres drames de Metastasio (Roma 1698-
Viena, 1782) traduïts per Albertí: Demofoonte (possiblement de 1815), Siroe (de 1816) 
i Aquil·les (de 1818), que figuren entre els menys estudiats de l’activitat traductora del 
menorquí i que ens situen en l’escenari de l’antiguitat clàssica.

Al segle XVIII, el desenvolupament del teatre musical –l’òpera, la sarsuela i la 
tonadilla–, va constituir un vehicle de permanència de l’element mític, que servia com 
a base a l’argument de l’obra i que essencialment era respectat, però al qual s’anaren 
incorporant elements aliens (nous personatges, noves intrigues…) d’acord amb el criteri 
i la voluntat de l’escriptor.93 Metastasio mateix afirma aquest punt sobre els seus drames: 
per exemple de Siroe, representat per primera vegada a Venècia l’any 1726, diu que els 
fonaments del drama són «tratti in parte dalla storia bizantina, ed in parte verisimilmente 
ideati»; i d’Achille in Sciro, estrenat el 1736, afirma: «Incontrasi questo fatto presso che in 
tutti gli antichi e moderni poeti; ma essendo essi tanto discordi fra loro nelle circostanze, 
noi, senz’attenerci più all’uno che all’altro, abbiam tolto da chiascheduno ciò che meglio 
alla condotta della nostra favola è convenuto».94

La responsable de la introducció del melodrama metastasià a la Península fou Isabel 
Farnese, amb qui Felip V s’havia casat en segones núpcies; la primera representació 
madrilenya data de 1726 i la cort espanyola arribà a encarregar dues obres a l’italià 
(L’isola disabitata, 1752, i La Nietti, 1756). L’obra de Metastasio va gaudir d’una 
gran acceptació i difusió a la Península i a les Illes gràcies als muntatges operístics: 
es representava generalment en versió castellana i amb música de diversos autors.95 
Barcelona, València, Palma de Mallorca, entre els escenaris catalans, i la resta de 
poblacions hispàniques amb companyia lírica, van acollir òperes dels seus drames. A 
Maó la primera representació d’òpera és datada entre 1728 i 1733, i al llarg del segle XVIII 
i els primers anys del segle XIX es feren funcions esporàdicament; a partir de 1817-1818, 
data de la primera temporada oficial, les representacions d’òpera italiana són freqüents, i 
fins i tot s’hi introduïen fragments en català;96 i des de 1819, el florentí Joan Palagi dirigia 
una companyia d’òpera estable que s’hi consolidà després de la inauguració, acabades 

93. Veg. Cristina Martín Doria, «¡Estreno!, ¡Estreno!, ¡Estreno! ¡Ahora la Pasión de Dido y Eneas en la 
Ópera!», Espéculo, 21, 2004.

94. Per als textos de Metastasio m’he valgut de l’edició Drammi scelti, amb pròleg de Francesco Costèro 
(Milà: Sonzogno, s. d., 2 vol.).

95. Garelli («Metastasio y el melodrama italiano») aplega els estudis que s’han ocupat de les versions 
musicals de les obres metastasianes; d’alguna d’elles se’n féu més d’una òpera.

96. Deseado Mercadal, El teatro principal y la ópera italiana en Mahón. Barcelona: 1964, p. 27.
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les obres de reforma (1824-1829), del Teatre Principal.97 D’altra banda, seria interessant 
conèixer el grau d’influència en els gustos musicals illencs de Ramon Carnicer i Batlle, 
professor de música i piano dels fills de les famílies benestants de Menorca fins al final de 
la dominació francesa, data del seu trasllat a Barcelona, on fou nomenat director del teatre 
de la Santa Creu a Barcelona i hi contractà una companyia italiana.98

Paral·lelament a la representació, s’editaven els llibrets operístics (gairebé incontables 
al llarg del segle XVIII i principis del XIX). Aquests llibrets ens donen una pauta important 
per estudiar la penetració dels models dramatúrgics italians tot al llarg del període 
esmentat: són edicions majoritàriament bilingües (castellà-italià), el nom del traductor 
sovint no figura enlloc (es tracta de traduccions d’escassa qualitat, ocasionals), el text 
és generalment adaptat i retallat d’acord amb els gustos locals, i algunes d’elles són 
dedicades a militars (la temàtica èpica, ben tractada, com és el cas, els havia de fer 
forçosament el pes). Ben lluny, doncs, de les versions d’Albertí, però que posen de 
manifest les preferències i els interessos dels arranjadors i dels espectadors. 

Diu Garelli, que és qui s’ha preocupat darrerament d’inventariar amb més detall 
les traduccions metastasianes al castellà, que «la práctica de adaptar los melodramas 
para la recitación tuvo su inicio en torno a los años 1740 y prosiguió hasta la década de 
1790, con particular concentración en el período de 1750 a 1770. La existencia de estas 
adaptaciones por un arco de tiempo tan extenso, demuestra que no se trata de una moda 
efímera, sino de un fenómen que se ha impuesto al gusto del público español […]. Nos 
parece empresa relevante haber llevado a la escena textos que la música había relegado 
a una posición secundaria, aunque sean nuevos desde el punto de vista formal y del 
contenido, y sobre todo que se destinaran a un público no aristocrático y culturalmente 
preparado a recibirlos como la corte vienesa».99 I, en aquesta línia, subratlla l’interès que 
tenen, per a l’estudi del panorama teatral de la segona meitat del XVIII, les adaptacions. 
Entre els dramaturgs amb predilecció per Metastasio trobem els esmentats Ramón de la 
Cruz i Vicente Rodríguez de Arellano, i també Francisco Mariano Nipho, José Ibáñez y 
Gassía, etc. 

Tot i que l’ús del català a Menorca, desafiant la pressió cultural hispànica que buscava 
la uniformització lingüística, fa d’aquest territori un oasi excepcional, crec que resulta al 
capdavall imprescindible tenir presents les relacions entre els intel·lectuals espanyols i 
menorquins i el tema de la penetració del castellà en la vida teatral de l’illa per entendre 
les raons de la tasca traductora que s’hi va dur a terme, almenys pel que fa al teatre.100 
S’hauria de continuar l’estudi de les relacions entre els germans Ramis (Joan i Antoni) i 

97. Hernández Sanz, «El teatro principal de Mahón», dins El Teatre Principal…, p. 13-64 [Abans a: Revista 
de Menorca, 1924]; id., «La ópera italiana…»; ; Deseado Mercadal, Ciento cincuenta años de arte lírico y 
dramático en el coliseo de Mahón. Barcelona: Peris, 1968.

98. Se li atribueix, amb reserves, una Hipermestra de Pietro Metastasio (estrenada a Saragossa el 1843).
99. Garelli, «Metastasio y el melodrama italiano», p. 134.
100. Reprenc, doncs, els arguments de Vall («Una obra falsament…», p. 191) i Salord i Salord («Les 

traduccions teatrals…», p. 412). Molas («Les Jornades sobre Antoni Febrer i Cardona i el procés de recuperació 
del Grup Il·lustrat Menorquí», a cura de Josefina Salord, Randa, 31 [= Antoni Febrer i Cardona i la cultura de la 
Il·lustració], 1992, p. 143-151) va fer notar, ja fa més d’una dècada, que no és aquest l’únic estudi que ens falta: 
tampoc coneixem bé les relacions amb Catalunya, el País València i Mallorca i, encara, ens falta precisar els 
contactes amb les llunyanes Gran Bretanya i França, com també, sistemàticament, amb la més pròxima Itàlia.

Eulàlia Miralles



48 49

els membres de la Real Academia de la Historia de Madrid, amb qui des d’almenys 1784 
estaven en contacte, perquè seria intressant conèixer què pensaven –sobretot Antoni, a qui 
retrobem signant la majoria dels visats per a la representació de les obres d’Albertí– de les 
opinions dels seus col·legues José Vargas Ponce i Antoni de Capmany, per exemple, sobre 
els «perills» de la traducció.101 També caldria saber quines foren les relacions d’Albertí i 
l’Academia de la Lengua: rebutjat en primera instància el seu Manual de un lector el 1820 
–perquè no s’ajustava a l’ortografia oficial–, el maonès el tornà a redactar i finalment fou 
acceptat;102 el primer –i únic– volum imprès es publicà el 1828 a Maó, a l’Impremta de 
Pere Antoni Serra, i l’única referència a l’Academia que hi fa l’autor és per assenyalar el 
deute contret amb el seu Diccionario, d’on pren algunes definicions –entre les quals, per 
exemple, «escena», «drama» i «comèdia».103

S’ha de tenir en compte que el gruix de traduccions teatrals menorquines és de 1815-
1836,104 força enllà de les dominacions francesa i britànica, tot i que és cert que d’abans 
tenim alguns textos, sense data concreta, i algunes notícies que ens condueixen a la certesa 
que se’n feien. Així, el boom traductor que representa Albertí en l’àmbit teatral menorquí 
seria l’esclat d’una tendència ja documentada d’abans, però ara certament generalitzada, 
no gaire lluny dels nous aires que bufaven des de la Península.

De tota manera, val a dir que Vicent Albertí no és el primer a decantar-se per traduir 
el dramaturg italià al català. Tenim constància d’almenys les versions que en va fer
el rossellonenc Bonaventura Ques, del grup de Tuïr: Josep reconegut per sos germans. 
Drama traduït de l’italià de l’abat Pere Metastasio (còpia de 1788) i La mort 
d’Abel. Tragèdia traduïda de l’italià, obra dragmàtica de Pera Metastasio, romà 

101. Pons, «Joan Ramis i els primers anys de la conquesta espanyola de Menorca (1781-1793)», dins 
Miscel·lània Jordi Carbonell 1 = Estudis de llengua i literatura catalanes XXII. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1991, p. 97-132. Per a les reflexions de Vargas Ponce i Capmany veg. José Checa, 
«Opiniones dieciochistas sobre la traducción como elemento enriquecedor o deformador de la propia lengua», 
dins Traducción y adaptación cultural: España-Francia, M. Luisa Donaire i Francisco Lafarga ed. [Oviedo]: 
Universidad de Oviedo, 1991, p. 593-602.

102. Pons, «Vicenç Albertí i Vidal…», p. 109-113.
103. «He puesto a la letra muchas definiciones del Diccionario de la Real Academia Española, y de otros, 

por haberme considerado incapaz de darlas meyor y no ser ellas mi objecto principal, sí sólo el análisis de 
los vocablos y la explicación de sus raíces o partes componentes, habiéndome valido para ello también de 
autores de nota» (Vicenç Albertí i Vidal, Manual de un lector, o sea Diccionario etimológico-analítico de 
voces sagradas, técnicas, históricas, mitológicas, &c., introducidas en todos los idiomas cultos cuyas raíces, 
comúnmente oscuras y peregrinas, son significativas en las respectivas lenguas originarias. Maó: P. A. Serra, 
1828, p. IV). He comparat les entrades esmentades amb les edicions de 1803 i 1817 del Diccionario.

104. Com ja he assenyalat les versions datades d’Albertí van de 1815 a 1820 i les de Febrer de 1830 a 1833 
(o si es vol a partir de 1807, data de la traducció de l’oratori La creació del món de Haydn –Antoni Febrer i 
Cardona; Joan Vidal i Seguí, La creació del món. Oratori de Joseph Haydn, a cura de M. Paredes. Barcelona: 
Institut Menorquí d’Estudis; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004– o, encara, de 1817, data de la versió 
de la Passió. Per a Enric Cabra –«Els drames de Le Jay traduïts per Antoni Febrer: una primera lectura», Randa, 
31 [= Antoni Febrer i Cardona i la cultura de la Il·lustració], 1992, p. 21-33, p. 22– la «teatralitat d’aquests dos 
textos és més aparent que altra cosa, […] són dues peces traduïdes […] sense que hi hagi entre elles, o amb les 
versions de les obres del pare Le Jay, una continuïtat d’interès. Més tost cal relacionar aquestes dues peces amb 
les versions i les adaptacions que Antoni Febrer va anar fent al llarg dels anys de la poesia religiosa popular i 
culta, dels himnes litúrgics o de determinats textos bíblics. En canvi, crec que el conjunt de les cinc versions 
teatrals de la dècada dels anys trenta se’n distingeix prou com per observar-lo autònomament»); de les d’Albertí 
sabem que foren representades, però hi ha més dubtes sobre si les de Febrer ho foren o no.
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(1791);105 la primera obra interessaria temps després a Josep Maria Quadrado, que 
l’adaptà també, però aquest cop al castellà.106 Ja s’han fet notar els paral·lelismes –i 
les divergències– entre el grup de Tuïr i els erudits menorquins de finals del set-cents 
i principis del vuit-cents: uns i altres prefereixen majoritàriament el conreu del gènere 
dramàtic, de creació o traduccions, però mentre que els rossellonesos per la seva 
composició social, perquè majoritàriament són clergues, es decanten per la temàtica 
religiosa, els menorquins ho fan per la profana; pel que fa a les versions, al Rosselló 
ho són d’autors francesos i el cas de Metastasio és singular, mentre que a Menorca la 
diversitat és més gran: dels clàssics (Ciceró, Virgili, Fedre, Horaci…) als dramaturgs 
europeus de pes per a l’època (entre els francesos Molière i Beaumarchais, entre els 
italians Metastasio i Goldoni, etc.).107 

El gust per la cultura francesa és conseqüència, evidentment, dels contactes culturals 
d’ambdós territoris arran de la situació política de cada un d’ells, però també de 
l’hegemonia europea de la cultura francesa arreu. Ho prova, d’altra banda, també en 
àmbit català, la producció dels mallorquins Lluís Foco i Antoni Cervera i Bru, autors de 
versions de Molière.108

ALBERTÍ I METASTASIO

Però per quina raó Albertí va triar un autor com Metastasio per al públic de Maó, 
un públic per al qual havia de traduir els textos perquè no els entenia? Segurament per 
les mateixes raons que duien arreu la gent al teatre a veure’l. Nicastro afirma, sobre 
Metastasio, que un dels secrets del seu art es troba en la dialèctica del real amb l’univers 
de les favole i dels somnis duta sobre l’escena, i en aquesta característica reconeix la clau 
«per cogliere il segreto della bivalente destinazione sociale di questo teatro, aristocratico 
insieme e popolare per la capacità che lo scrittore ha di convogliare in un processo di sintesi 
artistica elementi di entità diversa ad un alto grado di stilizzazione […]. Il melodramma 
metastasiano si pone pertanto come elemento di mediazione di una realtà non solo artistica, 
ma religiosa, politica e sociale (il mondo aristocratico dell’ancien régime), rispecchiata nei 
suoi tratti caratterizzanti».109 Amb Metastasio, Albertí feia conèixer un autor que agradava 

105. Josep Sebastià Pons, La littérature catalane en Roussillon au XVIIe et XVIIIe siècle. Tolosa; París: 
Édouard Privat; Henri Didier, 1929, p. 359; id. La littérature catalane en Roussillon (1600-1800). Bibliographie, 
Tolosa; París: Édouard Privat; Henri Didier, 1929, núm. 344, 345 i 353; Josep Maria Vila, «Les traduccions 
d’obres franceses i italianes en el teatre català al Rosselló», Revista de Catalunya, 109, juliol-agost de 1996, p. 
103-129 (p. 128-129).

106. Joan Mas i Vives, El teatre a Mallorca a l’època romàntica. Barcelona: Curial Ed.; Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1986, p. 176 i 271.

107. Carbonell, «La literatura catalana…»; August Bover, «Menorca i la Catalunya Nord a l’epoca de la 
il·lustració. Elements per a un estudi comparatiu», Randa, 31 [= Antoni Febrer i Cardona i la cultura de la 
Il·lustració], 1992, p. 81-95.

108. Fontcuberta, Molière a Catalunya, p. 28-29. Mas (El teatre a Mallorca…, p. 275, 287-288) valora la 
possibilitat que de les versions de Cervera, avui perdudes, almenys Es metge a garrotades sigui feta a partir de 
l’adaptació de Moratín (El médico a palos) del dramaturg francès, que és el que sembla que, anys després, va 
fer Bisanyes (El metge per força, 1861).

109. Guido Nicastro, Metastasio e il teatro nel primo Settecento. Bari: Laterza, 1981, p. 87.
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a Europa i educava el poble menorquí en l’imperant gust europeu, sobretot des del punt de 
vista argumental, perquè les seves trames permetien transportar-los a l’antiguitat clàssica 
d’una manera lúdica i gens traumàtica. I tot això amb la consciència, per part del traductor, 
que enfrontava el públic a la reescriptura de les recreacions metastasianes.

Intentar respondre per quina raó Albertí va optar per traduïr aquestes i no altres òperes 
de Metastasio es fa difícil: a la seva biblioteca tenia l’edició de les Opere del signor abate 
Pietro Metastasio (Venècia, 1791-1792, en 12 vol.)110 i també hagués pogut interessar-se 
per altres drames de factura clàssica com Didone abbandonata, que tants seguidors va 
aconseguir entre el públic català, espanyol i europeu de l’època, o qualsevol altra de les 
seves grans òperes, els temes de les quals són presos del món antic. Ara bé, també pot ser 
que entre les traduccions perdudes figuri algun títol més de Metastasio, com Temístocles, 
El rei pastor, Ataxerxes…, que són, precisament, al llistat d’obres representades entre 
1821-1828 a Maó que ens donà a conèixer Hernández Sanz i que abans he esmentat. Però 
això de moment no és provat.

Les còpies que tenim de les traduccions albertinianes de Metastasio són completes amb 
alguna excepció: Demofoonte no conserva la «Licenza» final que era a l’obra de l’italià, 
però, com Siroe, ha mantingut l’«Argomento», cosa que no fa Aquil·les, al qual, d’altra 
banda, li falta part del cor.111 No he sabut trobar una raó evident que justifiqui aquestes 
supressions: probablement els fragments esmentats, que no fan perdre el fil argumental, 
Albertí no els va arribar a traduir. En canvi, que s’hagin perdut és l’explicació que trobo 
al fet que només en el cas de Siroe ens hagi pervingut, a més del drama pròpiament dit, 
l’«Esplicació de las surtidas y demés cosas del drame intitulat Siroe» –és a dir, el plec 
que recull les acotacions escèniques– i també les particel·les, vocals i instrumentals, 
del «Coro final de la comèdia de Siroe». Precisament la musicalitat de les tres obres 
metastasianes –tot i perdre la forma mètrica per la prosa, han conservat part del líric: cor i 
cançons– ha estat assenyalada per la crítica com un dels punts que marquen la diferència 
entre aquestes i la resta de traduccions d’Albertí.112 

L’acció de Demofoonte, en tres actes, transcorre a la Tràcia. Demofont consulta 
l’oracle d’Apol·lo per saber quan podrà finir el ritu de sacrificar una verge al seu temple 
però no escateix el significat de la resposta («Ab vosaltres del cel s’aplacarà el furor / 
quand, conegut a si mateix, / serà d’un reine l’innocent usurpador»). Per evitar el perill 
Matusio, home destacat del regne, allunya Dircea, que creu filla seva, de Tràcia –actuant 
tal i com havia fet el rei amb les seves filles–; airat, Demofont escull la jove per al sacrifici 
sense esperar els dictats de la sort. Però Dircea és l’esposa secreta de Timantes, cregut 
fill de Demofont –el regne castiga amb la mort l’himeneu d’una súbdita amb l’hereu–, 
i el rei, que no ho sap, promet el fill gran amb la princesa frígia Creüsa. El monarca no 
podrà complir la paraula donada al rei de Frígia, pare de Creüsa, perquè Timantes no 
s’hi casarà, i els dos amants són condemats a morir. Però la pietat paterna s’imposa i són 
perdonats. Som assabentats que Dircea és filla de Demofont i Timantes es desespera: ara 

110. Durán Cañameras, «Papeletas para la…», p. 171 (i també exemplars independents de Siroe i 
Olimpiade); Pons, «Vicenç Albertí i Vidal…», p. 110, n. 25.

111. Aquil·les I, 1, II, 7 i III, 8. D’altra banda, a Siroe I, 16, es retalla un fragment: hi és traduït i després 
ratllat.

112. Veg. Salord i Salord, «Les traduccions teatrals…», p. 413-414.
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són germans; la sort fa que finalment ell sigui el fill de Matusio. I la bona nova és triple: 
amb el descobriment s’uneixen els esposos, s’aclareix l’oracle que vaticinava que el 
sacrifici cessaria quan es descobrís l’usurpador del regne i Demofont pot complir la seva 
paraula perquè casa l’hereu (l’altre fill) amb la princesa Frígia.

Pel que fa a Siroe, també en tres actes, l’acció transcorre a Pèrsia, a la ciutat de 
Seleucia. Cosroes vol entregar el regne al seu fill petit Medarse i privar-ne Siroe, el fill 
gran, contravenint la naturalesa successòria (parla Siroe: «Satisfeis, dons, satisfeis aquest 
cego amor qui vos fa tan injust envés de mi. Transtornau per Medarse tot l’orde de la 
naturalesa […]. Però los Déus vèl·lan en defensa de los oprimits: ell és en tot segon, de 
añs y de mèrits, y no·s coneix el món»). A l’hereu fan costat Arasse, amic fidel i general 
dels exèrcits, i la princesa Emira («Dilatant Cosroe ab las armas los confins del domini de 
la Pèrsia, se havia internat tant ab las suas conquistas per la part d’Orient que havia llevat 
a Asbite, rey de Cambaya, el reyne y la vida. A causa de la licència de los vencedors no se 
havia pogut salvar ningú de la família real, exceptat la princesa Emira, filla del sobredit 
Asbite, la qual después de haver llarg tems peregrinat, persuadida a la fi de l’amor que ja 
antes havia concebut per Siroe y del desitx de venjar la mort del seu propi pare, se refugià 
en la cort de Cosroe vestida de home baix el nom de Idaspe»). Tot i la injustícia paterna, 
Siroe es manté fidel a l’amor patern i es nega a occir el pare, que és el que li proposa 
Emira, però alhora és fidel a la dona i no vol descobrir les seves funestes intencions. El 
rei, enganyat per la seva amant, Laòdice –que busca els favors de Siroe–, i pel seu fill 
petit, Medarse, es debat entre l’amor patern i els deures de la corona i, finalment, ordena 
l’execució del fill convençut de la seva traïdoria. Emira es descobreix i demana el mateix 
destí; la confessió fa veure clar Cosroes, que s’assebenta que Siroe no ha estat encara 
executat. El rei corona el fill gran, que perdona tots els que l’han ofès.

Aquil·les, també en tres actes, ens porta la cort de Licomedes, a l’illa d’Esciros, on 
l’heroi, vestit de dona i sota el nom de Pirra, s’amaga de l’exèrcit grec que vol conquerir 
Troia («la Grècia […] vanament demana al raptor troyà la infael esposa») i disfruta 
dels amors de Deidamia, la filla de Licomedes. Ulisses arriba a la cort amb la missió de 
descobrir Aquil·les i, tot i els intents de Nearc i de Deidamia perquè no es conegui la seva 
identitat, finalment el desemmascara; l’esperit guerrer –Aquil·les és descobert per la seva 
predilecció per les armadures i perquè no té por ni fuig, com les altres dones– preval per 
damunt de totes les qualitats de l’heroi, que es manifesta als altres guerrers i es lamenta de 
la seva situació vergonyosa. L’amor per la guerra i l’amor per la dona entren en conflicte, 
perquè ha de triar entre marxar o quedar-se. El rei resol la situació: que Aquil·les vagi a la 
guerra però després de casar-se amb Deidamia.

En les tres peces és servit el joc de conflictes entre l’obligació (de Demofont de 
complir la paraula reial, de Siroe per defensar el pare, d’Aquil·les de guerrejar) i l’amor 
i la lleialtat (al pare, al fill, a la dona) que, transformats, poden ser també obligació (el 
dilema de Siroe entre restar fidel al pare o a Emira, per exemple). 

Entre els que s’han ocupat de l’obra traductora d’Albertí ha esdevingut usual 
assenyalar que el menorquí no es limita a traduir sinó que busca acostar l’acció del text 
que adapta al públic maonès bo i canviant els noms d’alguns personatges per d’altres més 
habituals o menys estranys a la seva llengua, que el lloc de l’acció i alguns detalls són 
adaptats a l’ambient menorquí, i que les traduccions són escrites en llengua literària però 
amb un cert nombre de formes particulars menorquines; i tot això, sense perdre la fidelitat 
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als originals. També que, per les característiques originals del text de partida, les versions 
dels drames de Metastasio són les que més es distancien de la resta de traduccions.113

Albertí fa seus els drames de Metastasio (i, alhora, els mites de l’antiguitat passats 
pel sedàs de l’italià) en el moment en què els presenta al públic maonès en la llengua que 
els és familiar, d’ús. Els registres de la llengua són els pertinents als personatges (reis, 
prínceps, herois, donzelles de sang noble, militars…), però alhora la vivesa i la naturalitat 
de l’expressió del menorquí ens remeten a la seva contemporaneïtat; ara bé, aquestes 
característiques també es troben en l’italià de Metastasio.

Les versions dels tres drames són gairebé literals, i no passa sovint que Albertí s’allunyi 
dels mots que li vénen marcats per Metastasio i els variï més o menys significativament. 
Tradueix, per exemple, «Il trïonfo mio non è lontano» per «A cantar victòria molt poch 
tardaré».114 Quan la situació és a la inversa, i és Metastasio qui es serveix d’una frase feta, 
Albertí troba l’equivalent i demostra, com afirma Gallina, que és un bon coneixedor de 
l’italià. «Tutti scuotono il freno?» és en el menorquí «Tots se búrlan de la mia autoridad?», 
i «Son quasi in porto», «Casi tot tench guñat».115

Malgrat la fidelitat al text de partida, de vegades el traductor se’n desmarca quasi 
imperceptiblement, potser fins i tot sense ser-ne conscient. En l’original metastasià Emira 
encoratja el seu enamorat, Siroe, que dubta: «Sir. Che posso far? Em. Che puoi? Tutto 
potresti. A tuo favor di sdegno / Arde il popol fedele. Un colpo solo / Il tuo trïonfo affreta, 
/ Ed unisce alla tua la mia vendetta»; a Albertí fa: «Sir. Què puch jo fer? Emi. Què pots 
fer? Tot. El pobble fael està en favor teu, encès de ràbia. Un sol cop mon triünfo pot 
assegurar, / y ta venjança y mia, unir y lligar».116 Siroe dubta a Albertí com dubtava a 
Metastasio, però el que era el seu triomf és ara d’Emira («tuo», «mon»), i no es tracta 
d’accelerar-lo («affrettare») sinó d’assegurar-lo. Ni un canvi ni l’altre no modifiquen el 
sentit, perquè en el primer el triomf és de l’un i de l’altre, que són amants, i potser s’ha 
produït per atracció del context, mentre que el segon pot respondre al fet que Albertí nota 
interiorment com ben ferma l’opció que proposa Emira.

És clar que aquests casos, i altres, podrien ser considerats com a errors del traductor. 
Una seqüència pot ser omesa («Non si rivoca un cenno / Che usci`da regio labbro. È d’un 
errore / Conseguenza il pentirsi; e il re non erra»; «No se revoca una insinuació sortida de 
boca real. Un rey no erra»117), o pot passar que hi hagi un error a l’hora de llegir la font (i 
també que sigui detectat i esmenat: «Tu dell’ingiusto padre / Svolgui, se puoi, lo sdegno»; 
«Aparta tu, si pots, la ira de l’injust [ratllat rey; corregit per pare]»118).

Altres vegades, en canvi, sí que sembla que hi ha la consciència de fer més entenedor 
l’original, de precisar-ne el sentit. A Demofoonte es fa esment de l’esposa de rei, ja morta, 
i Metastasio l’anomena «real […] madre» i més endavant «regina», mentre que en català 
primer és dita «real mara» i després trobem escrit «la reyna» i, corregit, «vostra [de 
Timante] mara»;119 diria que, amb l’esmena, es busca aconseguir que el públic copsi més 

113. Salord i Salord, «Les traduccions teatrals…», p. 413-414.
114. Siroe, I, 3.
115. Demofoonte II, 3 i Siroe, II, 5.
116. Siroe, I, 4.
117. Demofoonte, II, 2.
118. Siroe, I, 8.
119. Demofoonte, III, 3.
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ràpidament de qui s’està parlant. També sembla respondre a la voluntat de fer-se entendre 
el fet que Emira digui a la versió italiana «La vittima si sveni al genitore» i en la traducció 
exclami «Immolem la víctima [ratllat al; corregit per, interl., a mon] genitor».120 O que 
Deidamia, que admira uns vasos que Ulisses ha dut com a present, afirmi en l’original 
italià «L’eoa marina / Non ha lucide gemme al par di quelle», i en la traducció «El mar de 
l’orient no té perlas com estas, resplendents y preciosas» (l’«eoo», feminitzat «eoa», és, 
en italià, l’aurora, és a dir, l’orient).121 

Albertí és conscient que en la traducció el model pesa en les solucions finals i que, de 
vegades, comporta l’assimilació d’alguns mots de la llengua d’origen per la receptora: els 
traductors els empren ja sigui per respecte a l’escriptor que els va fer servir, ja sigui «por no 
verse obligados […] a hacer a cada paso un rodeo de frase»122 quan no troben el corresponent 
exacte en la llengua de la traducció. Per aquesta raó en les versions albertinianes hi ha 
rastres de la llengua original, l’italià: apareix sovint l’interjecció «olà!», o el mot «arcano», 
que el traductor fa conviure amb «secret». Alguns calcs, però, són esmenats: «gl’insulti» 
són primer «els insults» i, corregits, «els revessos» d’una cruel fortuna.123 

Algun dels casos que he anat citant fins aquí fan pensar que som davant de correccions 
d’autor, o, com a mínim, d’algú que tenia l’original italià davant. N’hi ha més. Trobem un 
fragment traduït al marge i incorporat al text amb una crida, que sembla que en primera 
instància havia passat per alt al traductor:

Dir. […] Tutta ha nel volto / Quella dolce fierezza / Che tanto in te mi piacque. Allor che ride, / Par 

l’immagine tua. Lui rimirando, / Te rimirar mi sembra.

Dir. […] Té sobre la sua cara aquella dolsa fieresa qui en tu tant me encanta [al marge Quant riu just és la 

tua imatja]. Mirant-lo a ell, veure’t a tu me sembla.124

També hi trobem correccions que són conseqüència d’una primera mala lectura del 
text italià:

Tim. Eh rassicura / Lo smarrito tuo cor, sposa diletta; / Al mio fianco tu sei.

Tim. Sossega el teu cor turbat, esposa amada, [ratllat jo estich en el teu costat; corregit per tu estàs en el 

meu costat].125

I alhora, hi ha esmenes que responen a la voluntat de millorar el text. Un mot pot ser 
traduït i després corregit perquè s’ha d’emprar a continuació, o perquè no respecta una 
rima, i es busquen sinònims i es fa el canvi:

Dem. E che vorresti? / Cre. […] Questo io domando.
Dem. Qu·és lo que [ratllat demanas; corregit per desitjas]? / Cre. Esto deman.126

120. Siroe II, 4.
121. Aquil·les, II, 7. 
122. Albertí, Manual de un lector, p. II.
123. Siroe, I, 1.
124. Demofoonte, I, 2.
125. Demofoonte, I, 10.
126. Demofoonte, II, 1.
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Tim. del moribondo labbro / Udir gli ultimi accenti; i moti estremi / Degli occhi suoi…
Timante. [interl. Oir] de la sua moribunda boca las [ratllat últimas; corregit per, 
interl., finidas] paraulas, los últims moviments de los seus ulls...127

Ach. Risponderti vorrei / Ma gela il labbro e tace: / Lo rese amor loquace, / Muto lo 
rende amor.
Aqu. Respondrer-vos voldria [ratllat mes gelat queda mon; corregit per mes mon dir 
queda gelat], / el amor veu ly ha donat / y el amor li lleva are.128

Dem. Se tronca un ramo, un fiore / L’agricoltor così, / Vuol che la pianta un dì / Cresca più 
bella. / Tutta sarebbe errore / Lasciarla inaridir, / Per troppo custodir / Parte di quella. 
Dem. Quant un agricultor / talla la flor o rama, / vol que la planta qu·ama / se fàssia 
[ratllat hermosa; corregit per bella]. / Seria un gran error / si la deixàs secar / per voler 
conservar / una part d’ella.129

En el cas de tres obres de tema clàssic com les que ara ens ocupen, Albertí no 
podia introduir la mena de canvis que s’observen en els entremesos o en les comèdies 
goldonianes (nom dels personatges, lloc de l’acció…): Siroe, Achille in Sciro i Demofoonte 
són en Metastasio recreació del mite i, per aquesta raó, són fora de l’espai i del temps. 
El menorquí ha de respectar el que ja li ve donat per la mena d’obres de Metastasio que 
tradueix perquè, en cas contrari, s’allunyaria totalment dels originals, deformaria del tot 
el sentit dels drames i desvirtuaria les intencions finals que tenia en traduir-los. En aquest 
sentit, la fidelitat al text italià és la norma que regeix les versions de Metastasio.

L’únic aspecte al qual el traductor no és del tot fidel és a la forma: el vers de Metastasio 
és majoritàriament prosa en Albertí. El menorquí es desfà de les exigències de metre de la 
rima i passa a la llibertat de la prosa, potser per una qüestió pràctica: sabem del cert que en 
un període d’aproximadament cinc anys que va versionar un bon nombre de peces, i fer-
ho en prosa és més senzill, i per tant més ràpid, que fer-ho en vers.130 Que tenia capacitat 
per fer-ho en vers és evident. Ho proven, d’una banda, els elogis de Joan Ramis a la seva 
capacitat com a poeta131 i, de l’altra, les traduccions mateixes de Metastasio.

Albertí pren el líric de l’italià i el transforma en un text en prosa que guarda certes 
reminiscències de forma amb l’original: opta per tancar alguns dels parlaments dels 
personatges amb alexandrins apariats o amb decasíl·labs –i també, val a dir-ho, en alguns 
casos, amb versos que pretenen ser una cosa o l’altra i acaben resultant hipermètrics o 
hipomètrics.

Sir. Jo estich cansat, injusts Déus, de sufrir la vostra ira. De què me serveix la innocència y la virtud? El just 
és oprimit y el traïdor elevat. Si los mèrits humans així examina Astrea

o governa la sort o la innocència és rea.132

127. Demofoonte, II, 2.
128. Aquil·les, I, 14.
129. Demofoonte, II, 3
130. Salord exposa les raons per les quals creu que es produeix el pas del vers a la prosa en els entremesos 

(Albertí, Entremesos, p. 28-29).
131. Albertí, L’Alonsíada…, p. 4.
132. Siroe, III, 9. Diu Metastasio: «Son stanco, ingiusti Numi, / Di soffrir l’ira vostra. A che mi giova / 

Innocenza e virtù? Si opprime il giusto; / S’innalza il traditor. Se i meriti umani / Così bilancia Astrea, / O regge 
il caso, o l’innocenza è rea».

Vicenç Albertí, traductor de Metastasio
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Mat. En va me fas present el seu odi y la sua ira:
la rahó me defensa y el cel me inspira.133

Uli. Entorn a aquell resplendent casco y corassa lo veuràs encantat, però quand ell sèntia el so de las armas, 
el generós convit de las trompetas sonoras, alashoras veuràs aquell foch oprimit forsós 

descobrir sí mateix, y rebentar ferós.134

L’exigència de la rima pot dur el traductor a introduir excursos, petits, que alhora són 
útils per remarcar un fet o altre que considera important. Licomedes recorda a Deidamia 
«Sempre a una figlia / Comanda il genitor quando consiglia», i Albertí li fa dir: «Sempre 
una filla, y encara més donzella, / ordena el seu bon pare quand a esta aconsella» (el pare 
viu enganyat, no sap que la filla és l’amant d’Aquil·les, però el públic sí que n’ha de ser 
conscient).135 També pot ser que Albertí hagi de variar el text de partida per reproduir la rima 
de Metastasio. Així, tradueix «Nel tuo donio io veggo assai / Che del don maggior tu sei: / 
Nessun trono invidierei, / Comme invidio il tuo gran core» per «Ab el teu do vetx bastant / 
qu·ets major de lo que donas, / jo daria cent coronas / per tenir un cor tant gran».136

El recurs de tancar parlaments amb versos l’empra de manera desigual en els tres 
drames que ara ens ocupen, però quan ho fa és en situació de cloenda de parlaments 
individuals: al final de les primeres intervencions dels personatges, o quan vol emfatitzar 
una situació dramàtica, o per donar pas al líric –és a dir, per marcar el canvi de la prosa 
al vers.

Perquè en la traducció Albertí també manté les cançons que clouen alguns dels 
parlaments. El metre que empra ve regit pel text de partida: són majoritaris els heptasíl·labs 
(octosílabo espanyol), però també són presents els versos de sis i els de quatre síl·labes. 
És freqüent que els versos finals d’estrofa, per tancar, tinguin una síl·laba menys, i que els 
versos de clàusula rimin entre ells, tot i que les estrofes puguin ser dissemblants:

Mat. O!, mai més vull tremolar 

entre penas y espants.

O!, qui al trono sol pujar,

deu tremolar ab mi.

Los dos som pares amants

y el afecte paternal,

en cor súbdit y real, 

se fa igualment sentí.137

Teàg. Are que som sols, princesa bella, sofriu que vos esplíquia l’ardor d’aquest pit meu. Permeteu que 

vos diga...

133. Demofoonte, I, 1. Metastasio: «In vano / L’odio di lui tu mi rammenti e l’ira; / La ragion mi difende, 
il Ciel m’inspira».

134. Aquil·les, II, 1. Metastasio: «Intorno / a quell’elmo lucente, a quell’usbergo / Lo vedrai vaneggiar. Ma 
quando ascolti / Il suon dell’armi, il generoso invito / Delle trombe sonore, allor vedrai / Quel fuoco a forza 
oppresso / Scoppiar feroce e palesar sè stesso». 

135. Aquil·les, I, 7.
136. Demofoonte, III, 2.
137. Demofoonte, I, 1. Metastasio: «O più tremar non voglio / Fra tanti affani e tanti; / O ancor chi preme 

il soglio / Ha da tremar con me. / Ambo siam padri amanti; / Ed il paterno affetto / Parla egualmente in petto / 
Del suddito e del re».

Eulàlia Miralles
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Deid. No me parleu d’amor, que jo en som inimiga.

Del seu pit los ardors

ningú hem vènguia alabant.

Jo no sofresch amors,

ni vuy ningun amant;

desmasiat am jo are

la suave llibertat.

Si com jo tutom fos,

tan ingènuo y sencer,

molt menos enfadós

semblaria lo ver

y seria més rara

la infidelidat.138

Emi. Y tu has pogut dubtar de la mia fidelidad?

Sir. Perdona’m, estimada. Tant me vetx avuy als astros avorribble,

que per dañ meu crech qualsevol impossibble.

Emi. Que jo vos púguia

dixar d’amar,

no lo cregueu, 

ulls d’encantar,

ni sols per joch

jo engañaré.

Heu estat sempre

tot mon ardor,

y are sereu,

bells ulls d’amor,

el meu dols foch

tant com viuré.139

Això és el que per a aquesta ocasió m’ha semblat del cas dir sobre Albertí i el seu 
teatre. Albertí té, des del punt de vista d’avui, un problema important: queda amagat 
entre de dos grans noms, Joan Ramis i Antoni Febrer, possiblement perquè, en català, 
es va dedicar sobretot a la traducció. Sóc conscient que hi ha més preguntes formulades 
sobre l’obra d’Albertí que no respostes concretes: quin és exactament el corpus de les 
seves traduccions? Perquè a voltes adapta i «nacionalitza» i d’altres tradueix? Quina és 
la seva relació amb els intel·lectuals hispànics del segle XVIII? D’aquí a tres anys farà cent 
cinquanta anys de la seva mort, potser aleshores ja n’haurem resolt algunes.

138. Aquil·les, I, 14. Metastasio: «Tea. Or che siam soli, / Principessa gentil, soffri ch’io spieghi / L’ardor 
di questo sen; soffri ch’io dica… / Dei. Non parlarmi d’amor, ne son nemica. / Del sen gli ardori / Nessun mi 
vanti: / Non soffro amori, / Non voglio amanti, / Troppo mi è cara / La libertà. / Se fosse ognuno / Così sin-
cero, / Meno importuno / Parrebbe il vero; / Saria più rara / L’infedeltà».

139. Siroe III, 12. Metastasio: «Em. E tu potesti / Dubitar di mia fè? Sir. Perdona, o cara: / Tanto in odio 
alle stelle oggi mi vedo, / Che per mio danno ogn’impossibil credo. / Em. Ch’io mai vi possa / Lasciar d’amare, 
/ Non lo credete, / Pupille care; / Nè men per gioco / V’ingannerò. / Voi foste è siete / Le mie faville, / E voi sa-
rete, / Care pupille, / Il mio bel foco, / Finch’io vivrò».

Vicenç Albertí, traductor de Metastasio






