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Càntic
17/10/13 02:00 - MANUEL CUYÀS

L'editorial Fragmenta ha publicat la traducció del
Càntic dels Càntics de Salomó deguda a Narcís
Comadira, i l'altre dia al vespre em vaig acostar a la
llibreria Dòria per assistir a la presentació. Com que
l'original contingut a la Bíblia és en hebreu i en
Comadira no en sap, en Joan Ferrer, un dels set
savis de Pineda, ha fet la traducció neta i pelada
del text, i sobre aquest esquelet –que es publica en
les pàgines parells– Comadira ha posat carn en un
poema que ja en té tanta. Hi ha altres traduccions al
català del Càntic: la de la Bíblia de Montserrat, la de
la Bíblia Interconfessional, una de Verdaguer i una
altra de Riba, però, segons diu Comadira, “cap no
m'agradava prou; eren en la meva llengua, però no
eren en una llengua prou meva”. Per començar, el
cèlebre nigra sum, sed formosa de la traducció de
sant Jeroni al llatí, s'ha convertit en mans de
Comadira, assessorat per Ferrer, en “Sóc negra i
sóc bonica”. “I”, en comptes de “però”, que és el
que “sed” vol dir i molts traductors han seguit. “Sant
Jeroni devia pensar que el negre era un color
desagradable i el va pal·liar amb un ‘però'.”
Després, els lliris: “Lliri entre cards”, diu el Noi a la
Noia. L'hebreu no parla de lliris sinó d'una altra flor
pròpia de Palestina, desconeguda a occident. Els traductors grecs la van convertir en lliri i així s'ha fixat.
Havia Comadira de restituir el nom de la flor original? “No, perquè llavors no s'entén el ‘lliri entre cards'
d'Ausiàs March.” Una lliçó de traducció i de saviesa.

Hi ha, per a mi, un problema. El Càntic dels Càntics és un poema d'amor carnal que llegit a la Bíblia pren
una dimensió també espiritual i simbòlica. O que, si es vol, arrodoneix i completa la Bíblia per convertir-la en
un llibre total, un llibre amb guerres, malvestats i venjances, i també “Amor” en majúscula i “amor” humà.
Fora de context es fa unidimensional. Diu Comadira: “Li devia agradar a un rabí i el va incloure a la Bíblia.”
Em fa l'efecte que ho diu per dir i perquè com tants presentadors i conferenciants que van de gira es pensa
que als pobles som una mica primaris i no en toquem de més altes. De fet, al final del seu pròleg, el
traductor escriu: “Si un dia la Paraula es va fer carn, el Càntic dels Càntics ens presenta aquesta carn en
tota la seva magnífica realitat, amb la joia profunda d'aquesta realitat, en tota la seva esplendor.”
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