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1. Introducció a la tesi

A

La Societat Maonesa (1778-1785)
i les traduccions a Menorca al segle XVIII
2019-2022

▫
▫
▫
▫

Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra
TRILCAT (grup d’estudis de traducció, recepció i literatura catalana)
Direcció de la tesi: Dra. Marta Marfany
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2. Panorama general
sobre la traducció a
Menorca al segle XVIII

A

1. El segle XVIII a Europa i Menorca, i el fenomen de la traducció

El segle de
les llums a
Europa

Gust per les lletres i
la cultura a Europa.
S’incrementa la
producció de
traduccions a tot el
continent.

Menorca, gràcies a
unes circumstàncies
històriques úniques,
gaudí de certa
llibertat cultural i fou
un lloc de recepció i
intercanvi cultural.

Aquesta situació
afavorí el fenomen de
la traducció.
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2. Les traduccions elaborades a Menorca al segle XVIII principi del XIX: 2 grups

A Menorca
s’elaboraren
nombroses
traduccions
d’obres literàries
i històriques,
sobretot del
francès, però
també de l’italià,
del llatí i de
l’anglès, al català
i a l’espanyol.

1
▫

6 traduccions llegides
a la Societat Maonesa
pels seus membres a
finals de segle XVIII

2
▫

Més de 60 traduccions
en el context general
de l’illa, entre finals de
segle XVIII i primera
meitat del XIX
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Les 6 traduccions llegides a la Societat Maonesa
Data de lectura a
la Societat
Maonesa

1

Gener, 28 (1779)

Núm.
resolució
Registre de
la Sociedat
Maonesa

Text resolució Registre de la Sociedat Maonesa

111

«[...] i III [David Causse] [ha llegit] una Traducció en
vers de la fàbula de Píramo i Tisbe».

del llatí al català

de l’anglès al català

no conservada

Llengües i direcció de la
traducció

Conservació

conservada

2

Febrer, 4 (1779)

115

«No VI [Pere Ramis] ha llegit una Traducció del
discurs que féu l’Almirante Byng a la hora de la
mort, extret de l’Història d’Inglaterra del Lord
Lyaleton.»

3

Març, 4 (1779)

134

«No IX [Joan Soler] ha llegit una Traducció d’una
Speculació del Spectator Inglès amb algunes
reflexions que hi ha anyadit.» [Safira]

de l’anglès al català

conservada

4

Maig, 23 (1779)

152

«No XII [Pere Creus] ha llegit porció de una
Traducció de una de les obres de Young.»

de l’anglès al català

no conservada

170

«No XIV [Constantí Salort] ha llegit una Traducció
sobre l’Indolència.»

probablement del poema en
anglès «The Castle of
Indolence» (1748) de James
Thompson, cap al català

no conservada

177

«XVI [Ernst Theophile Koepp] ha llegit una
d’algunes Reflexions del Sr Wieland sobre una
anécdota de l’Història Universal de Mr de V oltaire
concernent a Hortènsia, duquesa de
Mazarin.»

de l’alemany, de l’anglès o del
francès al català

no conservada

5

6

Octubre, 31 (1779)

Gener, 23 (1780)
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3. Estudis existents sobre les traduccions a Menorca al segle XVIII i principis del XIX

Estat de la qüestió.
Estudis sobre la traducció a Menorca al segle XVIII i principis del XIX

•

«Traduccions i traductors a la Menorca il·lustrada» (Paredes, 1999)

Panorama general de les traduccions
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3. Estudis existents sobre les traduccions a Menorca al segle XVIII i principis del XIX

Estudis sobre traduccions concretes
•
•

Saphhira de Joan Soler i Sans: assaig d'aproximació [treball inèdit] (Gomila, 1997)
La primera traducció goldoniana al català: La viuda astuta de Vicenç Albertí i Vidal. Manuscrit,
traducció i context (Rossich, 2011)

•

«Una nova aportació documental sobre la Societat Maonesa (1778- 1785): la traducció de la faula
ovidiana de Píram i Tisbe per David Causse» (Patiño, 2012)

•

«La traducció catalana de Vicenç Albertí de La Alonsíada de Joan Ramis (1818): el trasllat de la

•

versificació» (Marfany, 2016)
«De “La Alonsíada” de Ramis a “L’Alonsíada” d’Albertí» (Martínez Mayor, 2017)

•

DE VIGO, Joana (1801 [2019]). Ifigenia a Tàurida [edició i introducció de Josefina Salord i Maria
Paredes]. Barcelona i Palma: Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Edicions UIB.

•

Safira (1779), traducció de Joan Soler i Sans d’un original de The Spectator (1712): recepció i
estudi de la traducció [treball de fi de màster inèdit] (Gornés, 2019)
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3. Estudis existents sobre les traduccions a Menorca al segle XVIII i principis del XIX

Estudis sobre traduccions en general

•
•

«Vicenç Albertí i Vidal, traductor menorquí del segle XIX» (Pons, 1984)
«Les traduccions llatines d’Antoni Febrer i Cardona» (Mascaró, 1985)

•

La traducción en España 1750-1830 (Lafarga, 1999)

•

«Les traduccions teatrals dels il·lustrats menorquins» (Salord i Salord, 2001)

•

«Vicenç Albertí, traductor de Metastasio» (Miralles, 2002)

•

«Las traducciones catalanas en el siglo XVIII y primer tercio del XIX» (Miralles, 2012)
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4. Preguntes de recerca i objectius de la meva tesi

Què volem
estudiar
exactament
a la tesi?

Què era exactament
la Societat
Maonesa? Quins
n’eren els membres?
Quina era la seva
activitat?

Quin fou el paper de la
traducció en la
institució? Quines
traduccions s’hi
presentaren? Per què
escolliren aquells textos
concretament? Quines
d’aquestes traduccions
es conserven i quines
no?

Quines altres
traduccions i obres
elaboraren els
membres de la
Societat Maonesa?
Quines relacions van
tenir amb altres
cultures il·lustrades
de l’època? Quina
recepció van tenir
d’altres literatures i
entorns culturals?
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5. Importàcia del tema de recerca i troballes recents

▫

Troballes
recents

Troballa de Pelfort

Manuscrit datat del 1782 d’unes
700 pàgines, amb textos en català
i en anglès.
Segurament es correspon amb
22 entrades de la tercera edició de
l’Encylopædia Britannica (1801) que
els membres de la Societat Maonesa
redactaren per encàrrec de l’editorial.

▫

Troballes pròpies

Recerca d’arxiu exhaustiva.
Traduccions literàries, com
Pablo y Virginia.
Traduccions no literàries: diversos
textos jurídics (13).
Altres documents d’interès: un
certificat traductor i un recompte de
traduccions, i un glossari i un
vocabulari terminològic.

permeten estudiar el paper de la traducció a Menorca a l’època
14

1. Safira (1779), traducció
de Joan Soler i Sans

B

1. Presentació de Safira
TEXT DE PARTIDA
Sapphira (1712), en anglès, en
prosa, publicat al número 491
de The Spectator, publicació
periòdica d’intenció moral.
TRADUCCIÓ
Safira (1779), al català, en
versos alexandrins, feta per
l’il·lustrat menorquí Joan Soler
i Sans i llegida el 4 de març a
la Societat Maonesa.

«Sapphira gibt sich Rhynsault zu erkennen» (1790), autor desconegut

1. Presentació de Safira

Text original extret de The Spectator

«Rhynsault Confronted by Sapphira, in the
presence of Charles Duke of Burgundy» (1803),
portada The Spectator, British Museum

[...]

1. Presentació de Safira

Safira publicada per Hernández Sanz a la Revista de Menorca (1931)

[...]

1. Presentació de Safira

134. Nº IX [Joan Soler]
ha llegit una Traducció
d’una Speculacio del
Spectator Ingles amb
algunes reflexions que
hi ha anyadit.

Estatutos, actas y notas de la Sociedat Maonesa fundada en 1778

2. Context històric i cultural de Safira

GB
1a
dominació

17131756

França
1a
dominació

17561763

GB
2a
dominació

17631782

Espanya
1a
dominació

17821798

GB
3a
dominació

17981802

Espanya
2a
dominació

1802

“

En aquells anys es produeix, a tot Europa, una veritable revolució
en el protagonisme del llibre, que esdevé element indispensable
en la propaganda ideològica de les idees il·lustrades i es
converteix en canal difusor d’una ciència renovada que havia
sofert un provés de vulgarització i havia ampliat el seu abast com a
conseqüència del moviment enciclopedista. Aquesta nova passió
per la lletra impresa va ser aprofitada per la burgesia en el seu
afany de participar activament en els moviments culturals de
l’època: es creen «Societats de Lectura», biblioteques i
associacions que fomentaven, a través de la compra i el préstec,
l’interès per llegir i per saber. (Paredes, 1996: 53-54)
25

Exlibris de la Societat Maonesa

26

2.1. Societats de cultura i cercles erudits: la Societat Maonesa (1778-1785)

“

La nivelación cultural se expresa en Inglaterra del modo más
sorprendente en la formación de un nuevo y regular público lector,
lo que significa un círculo relativamente amplio que compra y lee
libros de manera regular y asegura de este modo a un cierto
número de escritores una forma de vida independiente de
obligaciones personales. La existencia de este público está
condicionada sobre todo por la aparición de la burguesía
acomodada, que rompe las prerrogativas culturales de la
aristocracia y manifiesta por la literatura un vivo interés,
constantemente creciente. (Hauser, 1978: 196)
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3. Documents i edicions de Safira

No es conserva el
document original
en què Soler i Sans
presentà la seva
traducció.
Només tenim
constància per
escrit que Soler i
Sans llegí Safira
al Registre de la
Societat Maonesa)

Com ens ha arribat el text?
Els estudiosos de Safira hem recorregut a les edicions posteriors de Safira,
sobretot a la d’Hernández Sanz a la Revista de Menorca (1931).

També s’ha perdut el llibre de la
Societat Maonesa en què els
membres decidiren copiar tots els
escrits presentats, tal com recull
la resolució 113 de dia 31 de
gener de 1779 del Registre:

Resolt que los membres que
presentaran algun escrit a la
Sociedat l’hauran de firmar i posarhi data del dia en qui lo presenta. I
que tres mesos después de ser
presentat un escrit s’haurà de copiar
dins un llibre, quedant no menos en
la biblioteca la còpia de l’autor.
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3. Documents i edicions de Safira
4 documents molt propers a l’original de Soler i Sans (1779)

2 manuscrits
del segle XVIII
trobats per
l’historiador Pons
Alzina el 1996
entre els
documents per
classificar de l’arxiu
particular dels
Hernández SanzMora

1

2

1 manuscrit
propietat de
la família Mir,
descendent de
Joan Ramis, en el
qual es basa la
publicació
d’Hernández Sanz
a la Revista de
Menorca (1931)

la transcripció de
Safira feta per David
Causse
(contemporani de
Soler i Sans),
publicada al llibre de
Lindemann (1786
[2002])

3

4

29

Lindemann traduí Safira del català a l’alemany,
en prosa, sense mantenir el vers ni la rima
(Lindemann, 1878: 142)

[...]
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Diferències entre el text de Causse-Lindemann (1786) i el text d’Hernández Sanz (1931)

-

Causse-Lindemann

Hernández Sanz

!

þ

Dedicatòria a Ramis
Canvis d’ordre
Canvis de contingut
Adaptacions o precisions
Canvis de determinants
Canvis de grafia entre y i i
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Diferències entre el text de Causse-Lindemann (1786) i el text d’Hernández Sanz (1931)

-

Dedicatòria a Ramis
Canvis d’ordre
Canvis de contingut
Adaptacions o precisions
Canvis de determinants
Canvis de grafia entre y i i

«L’innocencia venjada y veureu ab delicia»
«Ahont veureu l’innocencia venjada, ab gran delicia»

33

Diferències entre el text de Causse-Lindemann (1786) i el text d’Hernández Sanz (1931)

-

Dedicatòria a Ramis
Canvis d’ordre
Canvis de contingut
Adaptacions o precisions
Canvis de determinants
Canvis de grafia entre y i i

«Per orde de Rhynsault Danvelt decapitat»
«Per orde de Rhynsault veu son espós penjat»
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Diferències entre el text de Causse-Lindemann (1786) i el text d’Hernández Sanz (1931)

-

Dedicatòria a Ramis
Canvis d’ordre
Canvis de contingut
Adaptacions o precisions
Canvis de determinants
Canvis de grafia entre y i i

«Vol son espos amich»
«Vol Danvelt per amich»
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Diferències entre el text de Causse-Lindemann (1786) i el text d’Hernández Sanz (1931)

-

Dedicatòria a Ramis
Canvis d’ordre
Canvis de contingut
Adaptacions o precisions
Canvis de determinants
Canvis de grafia entre y i i

«Aquell objecte amat, per qui son cor sufreix»
«Son objecte adorat per el qual tant sufreix»
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Diferències entre el text de Causse-Lindemann (1786) i el text d’Hernández Sanz (1931)

-

Dedicatòria a Ramis
Canvis d’ordre
Canvis de contingut
Adaptacions o precisions
Canvis de determinants
Canvis de grafia entre y i i

«Y qualsevols sieu qui sords a la rahó»
«I qualsevol sieu qui sords a la rahó»
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3. Documents i edicions de Safira

Més enllà
de Menorca:
Safira
a Europa
13 obres i traduccions franceses, alemanyes, espanyoles, angleses i fins i tot russes
12 datades del segle XVIII i 1 datada de principi del XIX
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4. Context literari de Safira: temàtica, forma i llengua

Temàtica
«Escoltau esta historia, amants de la justicia, /
L’innocencia venjada y veureu ab delicia».
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4. Context literari de Safira: temàtica, forma i llengua

Forma
Versos alexandrins amb cesura (6+6)

46

Obres i
traduccions
en vers a
l’època

Obres en vers
▫ Lucrècia, de Joan Ramis
▫ Arminda, de Joan Ramis
▫ Les perfeccions de Déu, de Joan Ramis
Traduccions en vers
▫ la traducció de La Alonsíada de Ramis feta per Vicenç Albertí
▫ 2 tractats de geografia de 1826, de la Géographie universelle de
Claude Buffier, traduïts per Febrer i Cardona
▫ algunes traduccions dramàtiques també de Febrer i Cardona
▫ la traducció La Fabula de Pyramo y Thisbe feta per David Causse
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4. Context literari de Safira: temàtica, forma i llengua

Llengua
Llengua catalana volgudament culta
§ Veny i Massip (2011: 107): trets dialectals i algun de culte
§ Feina pròpia: més característiques cultes
•

l’ortoèpia tradicional i la pronunciació de les erres finals

•

els pronoms posposats o enclítics

•

arcaismes

•

gal·licismes
48

5. Breu anàlisi de la traducció

Text original, extret de The Spectator

Traducció lliure de la
primera part del text anglès

[...]
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5. Breu anàlisi de la traducció

Text original extret de The Sepctator

Traducció de Joan Soler i Sans

Traducció fidel de la segona
part del text anglès

Particularitzacions
«executed»
(‘executat’) TO
«penjat»
(Causse-Lindemann)
«decapitat»
(Hernández Sanz)

Restriccions del vers i la rima
[...]

54[...]

5. Breu anàlisi de la traducció

Influència
ramisiana
en el text
de Safira

Lucrècia (1769), Joan Ramis

Safira (1779), Joan Soler

«virtuosa esposa»

«virtuosa Sapphira»

«seus dolors sa multitut aumenta»

«son foch fan aumentar»

«severo a la virtut, als vicis inclinat»

«era noble en premiar, en castigar severo»

«un cor qui vos venera»

«un cor qui vos adora»

«a què vos veig redhuït»

«ahont me vetx reduhit»

Lucrècia morta (1804), escultura de Damià Campeny i Estrany
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6. Conclusions

Safira (1779),
traducció del
menorquí Joan
Soler i Sans, obra
perfectament
inserida en la
Il·lustració.
Investigació en
curs. Aportació als
estudis de
traducció.

Mapa de Menorca elaborat per John Armstrong
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