ELS SALMS DE GABRIEL FERRATER
UNA TRADUCCIÓ INACABADA DEL

1966

Telegrama de Gabriel Ferrater a Jill Jarell, 1 de setembre de 1966.

48

Gabriel Ferrater i Jill Jarrell es van casar a Gibraltar el 2 de setembre del 1964. Van viure
un any a Montgat, fins a l’estiu següent, el del 1965, que va ser el primer de «La Yenka», aquella
cançó ballable i enganxosa que deia «Izquierda, izquierda, / derecha, derecha, / delante, detrás, / un, dos,
tres…» i que es va mantenir uns quants estius més a dalt de tot del hit-parade. A la tardor es van
instal·lar a Sant Cugat, però conviure amb l’alcoholisme no era fàcil i la Jill va començar de
seguida a anar-se’n a poc a poc. L’estiu del 1966 ja no es devien veure gaire; ella es va estar amb
els seus pares a la costa de Màlaga, primer, i després se’n va anar amb la mare a Nova York. L’1
de setembre, el dia abans del segon aniversari del seu casament al Penyal de Gibraltar, Ferrater li
va enviar un telegrama peculiar: la paraula que separa les frases, en lloc de STOP, és LOVE. Ell
escrivia des de Barcelona; ella era amb la seva família a l’hotel del Golf de Guadalmina, a San
Pedro de Alcántara (Màlaga). El telegrama, traduït, diu així:
Demà recordaré el nostre Penyal tot el dia AMOR Ara vaig millor però he passat un mes
bastant horrible i per això no he escrit AMOR Res greu en el fons però problemes de
diners i un refotut mal d’esquena per culpa d’un mal gest dormint cosa que demostra que
un llit buit és perillós AMOR Els diners han començat a circular i l’esquena a redreçar-se
AMOR No he passat gaire calor però la Yenka al pis de sota feia jornada completa
AMOR No he anat a cap platja ni he vist pràcticament ningú així que l’única notícia és
que la Pilar Valverde torna a estar embarassada i jo traduint ni més ni menys que una
Bíblia anglesa per a criatures que recomana l’embaràs o sigui que suposo que les criatures
angleses són més precoces que abans AMOR Déu salvi el Penyal AMOR

La Bíblia anglesa per a criatures de què parla el telegrama ha de ser el volum Bible for young
Christians: The Old Testament, d’A. M. Cocagnac i Rosemary Haughton, publicat per Geoffrey
Chapman Ltd., a Londres, aquell 1966. Es tracta d’una edició il·lustrada amb dibuixos de Jacques
Le Scanff que es va publicar en diversos països en coedició internacional; les il·lustracions es
devien imprimir a Bèlgica, i el text es devia sobreimprimir a cada país on en va sortir una versió.
A Espanya, va ser l’Editorial Nova Terra qui en va publicar, l’abril del 1967, les versions
castellana i catalana (i més endavant la gallega), i als crèdits hi consta «Printed in Belgium and
Spain». La versió castellana és de José María Valverde i la catalana de Ramon Folch i Camarasa,
però el material que es conserva a l’Arxiu Ferrater permet suposar, sense marge d’error, que la
traducció catalana (gràcies sens dubte als bons oficis de Valverde) havia sigut encomanada
prèviament a Gabriel Ferrater; però com que Ferrater no devia complir els terminis i l’edició
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urgia, a mig camí l’editorial va canviar de traductor. El 26 d’octubre, Ferrater escriu al seu germà
Joan: «Estic en un d’aquells embussos d’atrafegament idiota que de tant en tant se’ns tiren a
sobre: he d’escriure mitja dotzena de cartes alhora, acabar una traducció, treure la roba d’hivern
(fa un vent que talla), i no sé per on començar»; podria ser que la traducció que diu que té
pendent fos aquesta. Si ho era, no la va acabar.
El material que hi ha a l’Arxiu Ferrater es conserva dins d’una carpeta de cartolina grisa
que a la tapa porta escrit —en bolígraf negre i amb una lletra que és inconfusiblement la de José
María Valverde—: «PEQUEÑA BIBLIA / (ANTIGUO TESTAMENTO) / Editorial Nova
Terra / Baños Nuevos 12». (Val a dir que quan el llibre va sortir, el maig del 1967, l’editorial
barcelonina ja havia canviat d’adreça i tenia la seu al carrer Tamarit, 191.)
La carpeta conté tres jocs diferents de fulls. D’una banda, hi ha una fotocòpia, en papers
de mida grossa (205 x 330 mm), d’un mecanoscrit de la versió francesa del llibre de Cocagnac i
Haughton; el mecanoscrit indica quina part de text correspon a cada pàgina del llibre imprès, fins
a la pàgina 124.
D’altra banda, hi ha una còpia, feta amb paper carbó en fulls holandesos i grapada, del
mecanoscrit íntegre de la traducció castellana de Valverde, amb remissions també a les pàgines
del llibre imprès; l’encapçala una portada que diu:
[Título propuesto:]
PEQUEÑA BIBLIA
EL ANTIGUO TESTAMENTO
Por A.-M. Cocagnac
y Rosemary Haughton
Ilustraciones de Jacques Lescanff
Traducción castellana de José Mª Valverde
[añadir:]
Los textos de los Salmos citados siguen la traducción
de Luis Alonso Schökel, S.J., (publicada, con notas y
comentarios, por Ediciones Cristiandad, Madrid 1967).
Agradecemos la amable autorización para su uso.

Finalment, hi ha l’original i la còpia feta amb paper carbó del mecanoscrit d’una traducció
catalana inacabada del mateix text, que naturalment hem d’atribuir a Gabriel Ferrater. Els fulls
(holandesos) no presenten cap numeració. Dels dotze primers només n’hi ha la còpia feta amb
paper carbó; dels setze següents n’hi ha original i còpia. En aquests primers vint-i-vuit fulls la

50

traducció segueix sense cap salt el text original des de l’inici (pàgina 7) fins a la meitat de la
pàgina 41 del text imprès (a mig capitolet «El somni de Jacob»).
Els últims nou fulls, dels quals n’hi torna a haver només la còpia feta amb paper carbó,
representen un salt en la continuïtat de la versió. Ferrater hi tradueix únicament el text dels salms
citats més endavant en el llibre, espigolant-los aquí i allà. Sembla, doncs, que el que va despertar
més el seu interès de traductor no van ser els resumets en prosa de les històries bíbliques que
s’enfilen en el relat de Cocagnac i Haughton, sinó els poemes que s’hi entreciten i les adornen; a
l’original anglès els salms, generalment escurçats, s’hi adapten a partir de la traducció directa de
l’hebreu coneguda com a Grail Psalms (publicada el 1963 per The Paulist Press i The Westminster
Press), que es proposava fer-los útils a la litúrgia donant-los en sprung rhythm. Potser això té a
veure amb el fet que Ferrater no enllestís la traducció: en la versió de Folch i Camarasa que va
sortir publicada, la pàgina de crèdits especifica que els salms citats «segueixen l’edició del Salteri
que, en versió catalana dels Monjos de Montserrat, ha publicat l’Editorial Casal i Vall, d’Andorra»
(de la mateixa manera que la traducció castellana de Valverde adopta una versió preexistent dels
salms). Potser Ferrater es va trobar tot d’una que no havia de traduir de l’original anglès
precisament aquella part del llibre que li resultava més atractiva de traduir, i això el va acabar de
decidir a deixar penjada la feina. Dubto que mai tinguem manera de saber ben bé com va anar.
A continuació transcric sis de les adaptacions angleses dels salms traduïdes al català per
Gabriel Ferrater, en l’ordre mateix en què apareixen al llibre de Cocagnac i Haughton. Només hi
corregeixo una badada de còpia (bellugueix > bellugueig); per la resta, respecto totes les grafies del
mecanoscrit. Com sempre, en els salms amb doble numeració cal entendre que la primera xifra
correspon a la numeració hebrea i la segona, entre parèntesis, a la de la Vulgata.
Jordi Cornudella
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Salm 104 (103)
Beneeix Iahvè, ànima meva!
Iahvè, Déu meu, que n’ets, de gran!
Et vesteixen l’esplendor i la majestat,
la llum et cobreix com un mantell.
Fas brollar les fonts dins els torrents,
i s’escolen entre les muntanyes;
s’hi abeuren totes les bèsties salvatges,
l’onagre assedegat s’hi refà,
a les vores hi nien els ocells
i canten dins els fullatges.
Pels arbres de Iahvè puja la saba,
pels cedres del Líban que ell va plantar;
els ocells hi fan els nius,
la cigonya s’ajoca a dalt de tot.
Per als cabirols hi ha les altes muntanyes,
entre les roques hi ha els caus de les musteles.
Has fet la lluna que assenyala els mesos,
el sol que sap quan s’ha de pondre.
Escampes la tenebra i és de nit,
i ronden les bèsties dels boscos;
els cadells de lleó rugeixen darrera la presa,
reclamen de Déu el menjar.
Tots els animals esperen que Déu
els nodrirà quan tenen gana;
quan dónes el menjar, l’arrepleguen,
quan obres la mà recullen el que és bo.
Quan amagues la cara perden l’esma,
quan els retires l’alè, expiren,
i tornen a la pols d’on van sortir.
Quan torna el teu alè, es refan
i la terra es repobla.
Vet aquí la mar, immensa per totes bandes;
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hi ha un bellugueig sense fi
d’animals petits i grossos;
la passen navegant els vaixells
i el Leviatan que vas fer per esplai.
Tots els animals esperen en Déu.
Salm 8
Que n’és de gloriós, Iahvè, sobirà nostre,
el teu nom arreu de la terra!
La majestat que al cel tens, la celebren
els llavis dels nens més petits.
Des de la fortalesa del teu cel
et rius de l’enemic i del rebel.
Quan miro el cel, creació dels teus dits,
la lluna i els estels que hi has posat,
–què és l’home, perquè te’n recordis,
el fill d’Adam, perquè li facis favors?
L’has posat ben poc per sota dels àngels,
l’has coronat de glòria i majestat.
L’has fet senyor del que han creat les teves mans,
tot li ho has posat sota els peus:
ramades d’ovelles i de bous
i les mateixes bèsties salvatges,
l’ocell del cel i els peixos de la mar.
Que n’és de gloriós, Iahvè, sobirà nostre,
el teu nom arreu de la terra!
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Salm 62 (61)
Només en Déu reposa la meva ànima,
que d’ell em ve la salvació.
Ell sol m’és el penyal, el salvador,
m’és el castell, i no tinc por.
En Déu tinc la salvació i la glòria,
la roca de la força, el refugi, el tinc en Déu.
Confieu-hi sempre, gent del poble seu.
Desfogueu davant seu el cor.
Déu és el nostre refugi.
Els fills de l’home no són sinó un buf,
no són sinó mentida, els fills d’Adam.
Que la força és de Déu,
i del Senyor és la bondat.
El poble de Déu en captivitat [Salm 137 (136)]
El poble de Déu era captiu. Se’ls havien endut a Babilònia, en un país estranger, lluny de
casa. N’hi havia que feien treballs forçats, traient terra per a excavar els canals de regadiu, i
tots s’enyoraven i eren desgraciats. Aleshores van fer versos plens de tristesa, i llegint-los
podem imaginar com patien:
Vora els rius de Babel, sèiem
plorant d’enyor de Sió.
Havíem penjat les cítares
dalt dels salzes de la riba.
Qui ens havia deportat,
el botxí, deia per riure:
«Canteu cançons de Sió!».
Com cantar cants de Iahvè
en una terra estrangera?
Jerusalem, si t’oblido,
vull que em caigui la mà dreta.
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Que se m’assequi la llengua
si mai dic un altre nom,
si em penso que hi ha algun goig
tan alt com Jerusalem.
Salm 42 (41)
Tal com la cèrvola es deleix per l’aigua viva,
l’ànima em deleix per tu, Déu.
L’ànima em té set de Déu, del Déu vivent.
Quan podré entrar i veure la cara de Déu?
Les llàgrimes són el meu pa, de nit i de dia,
quan em diuen, a tota hora: «On és el teu Déu?».
Em recordo, i se m’hi vessa l’ànima,
quan entrava, dels primers, al casal de Déu,
i els crits de goig i de lloança, la festa de la gent.
Per què te m’aclapares, ànima, per què em gemegues?
Espera en Déu: el tornaré a lloar, qui em salva i qui m’és Déu!
Salm 51 (50)
Tingues compassió de mi, Déu, tu que ets bo,
que la teva gran misericòrdia m’esborri les culpes.
Renta’m ben bé del meu pecat,
purifica’m del meu mancament.
Prou que reconec les meves culpes
i tinc sempre present el meu pecat.
Contra tu, contra tu sol he pecat,
i he fet les coses que trobes malament.
Confesso perquè es vegi que seràs just quan parlaràs,
que no hi haurà res a retreure en el teu judici.
Però ruixa’m amb la mata d’hisop, i em tornaré pur,
renta’m, i seré més blanc que la neu.
Fes-me un cor pur, Senyor,
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fes que m’entri un esperit nou i ferm,
no em treguis d’on tu ets,
no em prenguis el teu sant esperit.
Tu no vols sacrificis de víctimes
i si jo et cremava un animal, no me’l voldries.
El sacrifici al Senyor ha d’ésser un cor desfet.
El cor romput i aixafat, Senyor, no me’l menysprearàs.

Coberta de la Bible for young Christians: The Old Testament, d’A. M. Cocagnac i Rosemary Haughton, publicat
per Geoffrey Chapman Ltd., Londres, 1966.
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