
DE LA LLETRA ESCARLATA A LA LLETRA VERMELLA: SOBRE HAWTHORNE I 

ROVIRA I VIRGILI 

En el seu prefaci a The House of the Seven Gables, Nathaniel Hawthorne (1804 – 1864) 

parlava de dos tipus d’obra narrativa. Per una banda hi hauria el Romance, un gènere per al 

qual l’autor reivindicava l’ús d’una certa latitud tant en la forma com en el material que no es 

permetria d’utilitzar si hagués escrit una Novel. En aquesta última forma literària, l’autor de 

Salem pressuposava una acurada fidelitat no tan sols a allò possible, sinó a allò probable. 

Sobre el Romance deia en canvi que, tot i que com a obra d’art havia de “subjectar-se 

rígidament a les seves lleis” i no podia “desviar-se de la veritat del cor humà”, l’escriptor 

tenia tanmateix dret a presentar aquesta veritat en circumstàncies que depenguessin de la seva 

pròpia elecció i creació. L’autor es podia permetre “aprofundir i intensificar les ombres de la 

imatge”, i aconsellava fer-hi aparèixer el Meravellós en forma “d’aroma lleugera, delicada, 

evanescent”, més que no pas com l’element principal de la narració. 

Observi’s de passada que no intentem traduir els dos conceptes en oposició. Fer-ho ens 

conduiria a un terreny extremament pantanós. D’una banda, novel·la, que semblaria una 

traducció prou fiable de novel, en aquest context perd la seva seguretat a causa de l’adjectiu 

que en deriva, novel·lesc, amb connotacions de “fantasiós, inversemblant” que l’apropen al 

concepte respecte del qual s’intenta establir una oposició. D’altra banda romanç al·ludeix en 

català, segons el diccionari de l’Institut, a un tipus de composició poètica. El diccionari de 

l’Enciclopèdia contempla la possibilitat que es tracti d’una narració en prosa, però ens 

especifica que ha de ser de tipus novel·lesc, amb la qual cosa es tanca el cercle i l’oposició 

entre els dos conceptes torna a trontollar. 

D’altres llengües ho tenen encara més difícil per trobar uns termes adequats per traduir 

aquests dos conceptes del prefaci de Hawthorne. En francès, per posar un exemple, una 

novel·la és un roman, i podríem citar el cas d’un traductor que, en l’intent de desfer 



l’embolic, va traduir el Romance del prefaci citat per Roman romanesque, mentre que es 

referia a la Novel simplement com a Roman. 

És evident que, si haguéssim de traduir el prefaci de The House of the Seven Gables, no ens 

quedaria altre remei que enfangar-nos en aquest pantà i adoptar solucions de compromís que 

traïssin l’original tan poc com fos possible. Però no és aquesta la tasca que ens ocupa, sinó la 

d’entendre la concepció que tenia Hawthorne de l’obra narrativa. I això ho podem fer molt 

millor analitzant el significat que atribuïa a cadascun dels dos conceptes que no pas buscant-hi 

un paral·lel en la nostra llengua. 

En el cas de The House of the Seven Gables, (apareguda el 1851), Hawthorne justificava la 

definició de l’obra com a Romantic (deixem-ho també en anglès), en “l’intent de connectar un 

temps passat amb el mateix Present que ens fuig de les mans”.  

La relació del passat amb el present, la influència nefasta que tenen sobre nosaltres les accions 

dels avantpassats, era una idea que obsedia Hawthorne. William Hathorne, rerebesavi seu i 

primer de la nissaga a establir-se a Amèrica, s’havia distingit pel seu zel en la persecució dels 

quàquers, i un fill d’aquest, John Hathorne, va tenir un paper destacadíssim en el sanguinari 

episodi de caça de bruixes en què s’inspiraria més endavant Arthur Miller per escriure Les 

bruixes de Salem. A The House of the Seven Gables el jutge Pyncheon s’apodera de la terra i 

la casa d’un veí seu enviant-lo al patíbul amb falses acusacions de bruixeria. Aquest el 

maleeix abans de ser executat, però el jutge ni tan sols dubta a llogar un fill de la seva víctima 

perquè li construeixi una mansió nova en les terres espoliades al seu pare. Posteriorment el 

jutge mor en circumstàncies macabres i els ecos de la maledicció reverberen de generació en 

generació sobre tots els seus descendents que gosen instal·lar-se la mansió. 

The Scarlet Letter, apareguda un any abans que l’obra esmentada amb el subtítol explícit A 

Romance, és un bon exemple d’obra literària on l’autor, “sense desviar-se de la veritat del cor 

humà”, es permet una certa “amplitud de recursos” que inclouen la presència de l’element 



“meravellós”. Pràcticament tots els components que aproparien l’obra a la definició de Novel 

apareixen concentrats al pròleg La Duana. En aquesta llarga introducció, Hawthorne descriu 

l’ambient que va poder observar a la duana de Salem, on va treballar durant tres anys i on 

suposadament hauria trobat els documents gràcies als quals va reconstruir la història de 

Hester Prynne, la dona que concep una filla, Perla, fruit d’un amor adúlter, i que és castigada 

per la jerarquia puritana a portar una A cosida a la roba com a senyal d’oprobi. Aquests 

documents, evidentment, no són res més que un recurs literari per donar credibilitat a la 

història, un recurs que contrasta amb la narració posterior sobre Hester Prynne, amarada 

d’elements màgics. Volem fer un breu esment de tres d’aquests elements. 

Un d’aquests és la presència de la senyora Hibbins, una bruixa que, tal com se’ns adverteix 

des de la seva primera aparició, al cap d’uns anys seria executada. Aquesta presència màgica, 

tal com recomanaria més endavant Hawthorne en el prefaci al·ludit, és prou “lleugera, 

delicada, evanescent” com perquè el lector hi cregui o no. En una de les seves aparicions la 

senyora Hibbins convida Hester Prynne a anar al bosc amb ella i reunir-s’hi amb l’Home 

Negre, una representació del Diable, i li assegura que ella sovint hi va i que no hi va sola. 

Però mai no arribem a presenciar l’escena del bosc. En una altre passatge la senyora Hibbins 

fa una aparició fugissera en una finestra. 

En una altra finestra de la mateixa casa, d'altra banda, aparegué la vella senyora Hibbins, la germana del 

governador, també amb una llàntia, que, fins i tot a aquella distància, revelava l'expressió de la cara, 

esquerpa i disgustada. Tragué el cap fora de la reixa, i mirà ansiosament cap amunt. Sense cap mena de 

dubte, aquella bruixa venerable havia sentit el crit de mossèn Dimmesdale, i l'havia interpretat, amb els seus 

múltiples ecos i reverberacions, com la cridòria dels diables i de les bruixes nocturnes amb qui se sabia que 

feia excursions pel bosc. 

Un altre element màgic és la contínua suggestió que la Natura dialoga amb els protagonistes 

per donar-los la seva aprovació o desaprovació a través de jocs de llums i ombres, un tret 

característic en tota la ficció de Hawthorne, no tan sols en La lletra escarlata. 



I, com si la tenebra de la terra i del cel haguessin estat l'efluvi d'aquells dos cors mortals, s'esvaí amb la seva 

tristesa. Tot d'una, com amb un somriure sobtat del cel, esclatà la claror del sol, abocant un torrent en el 

bosc obscur, duent l'alegria a cada fulla verda, transfigurant les grogues que havien caigut en or, i fent brillar 

els troncs grisos dels arbres solemnes. Els objectes que fins aquell moment havien projectat una ombra, ara 

encarnaven la brillantor. S'hauria pogut seguir el curs del petit rierol per l'alegre reflex que formava en el cor 

misteriós del bosc, que havia esdevingut un misteri de joia. 

I no podem deixar d’esmentar el fet que Perla, la filla de Hester Prynne, sembla adquirir en 

determinats passatges una dimensió que ultrapassa la mera figura d’un infant que creix en el 

món i s’interroga amb un coneixement vacil·lant sobre els seus enigmes. Ben al contrari, la 

nena sembla tenir un coneixement íntim, de procedència ultraterrenal, de les realitats que 

l’envolten i fins i tot dels grans misteris de l’existència. 

—Tu no ets la meva filla! Tu no ets la meva Perla! —digué la mare, mig en broma; perquè tot sovint es 

donava el cas que un impuls enjogassat l'envaïa, enmig del seu sofriment més intens—: Digue'm, doncs, què 

ets tu, i qui t'ha enviat aquí. 

—Digue-m'ho tu, mare! —digué la nena seriosament, apropant-se a Hester i agafant-la pels genolls—. Vull 

que m'ho diguis! 

—El teu Pare Celestial et va enviar! —respongué Hester Prynne. 

Però ho digué amb una vacil·lació que no s'escapà a la perspicàcia de la nena. Tant si ho féu impulsada pel 

seu comportament imprevisible de sempre, o incitada per un mal esperit, aixecà el petit índex i tocà la lletra 

escarlata. 

—Ell no em va enviar! —exclamà convençuda—. Jo no tinc Pare Celestial! 

Perla és un infant massa perfecte per ser humà. Cal no oblidar que, entre els molts contes, 

alguns d’ells bellíssims, que va escriure Hawthorne es troba La marca de naixença (1843), un 

relat en què l’intent per part d’un metge d’eliminar l’única imperfecció física de la seva 

esposa acaba amb la mort d’aquesta, com si ens volgués dir que la perfecció no és humana o 

no es pot assolir en vida. La descripció de Perla contrasta vivament amb aquesta idea. 

Certament, no hi havia defecte físic. Amb la seva forma perfecta, el seu vigor, i la destresa natural en l'ús 

de tots els membres inexperts, l'infant era digne d'haver estat parit a l'Edèn; digne d'haver-s'hi quedat, de 



ser la joguina dels àngels, després que els primers pares del món en fossin expulsats. La criatura tenia la 

gràcia natural que no sempre acompanya la bellesa impecable; el seu abillament, encara que fos senzill, 

sempre donava la impressió a aquell que el contemplava de ser el vestit que millor li esqueia. 

No hem de perdre de vista, però, que tots aquests elements fantàstics estan al servei d’una trama 

que, seguint el precepte hawthornià, no ha de “desviar-se de la veritat del cor humà”. 

Hawthorne, malgrat situar l’acció dos segles més enrere de la seva època, i poblar el seu univers 

literari de presències màgiques, pretenia fer amb la seva obra una crítica aspra a la societat 

puritana contemporània seva. És evident que ja no eren temps de caça de bruixes ni de 

persecucions de quàquers, però la falsa seguretat moral de les classes dirigents de l’època, la 

seva impermeabilitat a la crítica, li recordaven massa la manera de fer dels seus avantpassats. I 

Hawthorne va dirigir els seus ulls cap a un passat de fonamentalisme religiós en què  

[...]la religió i la llei eren gairebé idèntiques [...] estaven completament barrejades. 

per “aprofundir i intensificar les ombres de la imatge”, unes ombres que, tanmateix, ja existien 

en la realitat del seu temps. L’obra desemmascara amb cruesa la hipocresia de la jerarquia 

puritana, que imposa als seus fidels una vida plena de privacions i estretors, com es pot veure al 

capítol XXI, on es descriu una festa popular i s’enumeren totes les limitacions i prohibicions a 

què es veu sotmesa la població, mentre que els legisladors menen una vida plena de confort, de 

la qual podem veure diverses mostres al capítol VII. 

Malgrat les reaccions adverses de les capes socials que es van sentit al·ludides per les crítiques 

de Hawthorne, l’èxit popular de The Scarlet Letter fou esclatant, i Hawthorne va poder gaudir, 

en part gràcies a aquesta obra i en part a d’altres de posteriors, com The Blithedale Romance 

(1852) o The Marble Faun (1860), sense oblidar els seus nombrosos contes, un camp en què va 

excel·lir, de la consideració de ser “el millor escriptor nord-americà en vida”. Tampoc la crítica 

es va mostrar gens gasiva a l’hora d’atorgar-li el seu reconeixement, i si bé l’entusiasme inicial 

per The Scarlet Letter avui està lleugerament matisat, hi ha un consens a reconèixer que fins 



aquell moment la literatura nord-americana no havia produït cap obra narrativa d’una alçària 

comparable. 

******************** 

Si algú llegís la primera part d’aquest pròleg després d’una lectura atenta de la traducció que 

Antoni Rovira i Virgili va fer de The Scarlet Letter, difícilment reconeixeria les característiques 

de l’obra que s’hi esmenten. D’entrada, perquè només un dels fragments il·lustratius anteriors 

formen part de La lletra vermella, tal com va anomenar Rovira i Virgili la seva versió. A més, 

molts dels aspectes de l’obra analitzats queden molt desfigurats en aquesta versió, que és la 

mateixa que, amb poques variacions, s’ha anat reeditant al llarg de tot el segle XX. Però fem 

una mica de cronologia abans d’endinsar-nos en l’anàlisi. 

Aquesta versió va aparèixer el 1910 a la biblioteca El Poble Català, evidentment encara en 

ortografia prefabriana, i amb el subtítol de “Novela americana”. L’any 1929 va ser reeditada 

per Edicions Gost, revisada pel mateix traductor i introduint-hi “esmenes lingüístiques i 

ortogràfiques”, o sigui adaptada ja a la normativa fabriana, i amb un “advertiment del 

traductor” on reconeixia haver fet “alguns abreujaments” respecte al text anglès, argumentant 

però que el text “conservava la vigoria de l’original”. Aquesta edició aprofitava l’impuls 

comercial de la primera versió cinematogràfica de l’obra i incloïa fotogrames de diversos 

passatges de la pel·lícula. El traductor insinuava que la versió simplificada era adequada per 

al públic popular que llegiria l’obra esperonat per l’èxit de la pel·lícula. 

L’any 1986 Edicions 62 va reeditar aquesta traducció canviant el títol La lletra vermella per 

La lletra escarlata, i afegint-hi una traducció de La duana, la introducció, que Rovira i Virgili 

s’havia saltat sencera. En una “Nota sobre l’edició” es reconeixien els abreujaments ja 

esmentats en la publicació de 1929, però se’n justificava la reedició dient que uns dels 

propòsits de la col·lecció Millors Obres de la Literatura Universal era rescatar algunes de les 



traduccions al català més significatives, i que era de justícia que en aquella llista hi figurés 

també Rovira i Virgili. 

Posteriorment l’editorial valenciana 3 i 4 va publicar una altra traducció de l’obra de 

Hawthorne, que tampoc no contenia el text íntegre, en aquest cas perquè anava “destinada a 

un públic juvenil”. Com que una nova versió cinematogràfica devia ajudar a promoure les 

vendes, Edicions 62 va contraatacar amb una reedició en tapa dura de la versió de Rovira i 

Virgili, presentant-la publicitàriament com una “traducció de luxe”. 

En què consistien els abreujaments ja reconeguts pel propi traductor? D’entrada cal dir que no 

són l’única modificació significativa que va fer Rovira i Virgili al text original. També hi va 

afegir frases que no es troben al text de Hawthorne, va traslladar material d’un lloc a l’altre de 

l’obra i va traduir algunes frases i fragments de manera tan esbiaixada, que difícilment es pot 

atribuir aquests canvis a incompetència per part del traductor, sinó més aviat a una 

intencionalitat evident. 

En primer lloc cal que dediquem una consideració a l’aspecte quantitatiu d’aquestes 

supressions. Si es té en compte la introducció La duana, que no figurava en les primeres 

edicions, aquestes supressions afecten el 45% del text de Hawthorne. Pel que fa a les últimes 

edicions, on aquesta part del text ha estat convenientment recuperada, la quantitat del text 

omès es pot xifrar en un 35%.  

Però l’aspecte quantitatiu no és ni de bon tros el més significatiu. Hom podria pensar que 

Rovira i Virgili simplement va fer via, a base de saltar-se parts del text que li semblaven 

irrellevants per poder seguir la trama. Però una anàlisi acurada ens mostra que hi ha molt més 

que això. Deixarem de banda alguns elements que podrien ser significatius, però que apunten 

cap a tendències que no es tornen a repetir al llarg de la traducció. Vegi’s, per exemple, la 

traducció de la frase següent, referida a un home que estava pagant una condemna amb set 

anys d’esclavatge. 



During that term he was to be the property of his master, and as much a commodity of bargain and sale as 

an ox, or a joint-stool. 

[...]un amo americà, el qual podia durant aquella tongada disposar-ne com d’un negre, o un gos. 

(Traducció de Rovira i Virgili) 

Durant aquell període havia de ser propietat del seu amo, amb tanta llibertat per servir-se’n o vendre-se’l 

com si es tractés d’un bou o d’un tamboret. (Traducció de Miquel Casacuberta) 

El text de Hawthorne, per descriure la manca de llibertat d’un esclau, compara la seva situació 

a la d’un animal o un objecte inanimat. El text de Rovira i Virgili, en canvi, per descriure la 

situació d’un home blanc (d’un anglès nascut lliure, segons el context anterior), la compara a 

la d’un individu de raça negra o un animal. És un canvi textual que evidentment crida 

l’atenció, però no hi ha res més en tota la traducció que ens permeti pensar que deixa 

entreveure algun aspecte de la mentalitat del traductor. Es tracta d’una dada que no es pot 

amagar, però de la qual no es poden treure conclusions precipitades. 

Hi ha altres transformacions del text, en canvi, que sí que es produeixen de manera 

sistemàtica. A partir de les dades recollides es pot afirmar clarament que Rovira i Virgili té 

escrúpols a l’hora de traduir comentaris de caire religiós, que Hawthorne, molt més 

lliurepensador en aquest aspecte, no estalvia al llarg de tota la narració. El passatge a què hem 

al·ludit en la primera part d’aquest pròleg i on Perla acaba concloent que ella no té “Pare 

Celestial” desapareix sencer de la traducció. En dos casos Hawthorne deixa entreveure que la 

devoció religiosa de certes feligreses podia ser simplement deguda a atracció sexual pel 

sacerdot. Rovira i Virgili extreu netament la frase pertinent del context. Tots els atacs a la 

religió catòlica per part dels personatges puritans són passats per alt, les referències punyents 

al celibat devaluades i els dubtes de fe de Hester Prynne emmascarats amb el simple canvi 

d’un connector. Vegi’s la frase següent: 

O Father in Heaven, —if Thou art still my Father, what is this being which I have brought to the world?  

O, Pare meu! (car encara sou el meu Pare) reveleu-me el vostre secret designi, i quin ésser és aquest que jo 

he infantat. (Traducció de Rovira i Virgili) 



Oh, Pare Celestial... si encara ets el meu Pare, què és aquest ésser que he dut al món? (Traducció de Miquel 

Casacuberta) 

Una expressió ambigua com “the ghastly miracle” (el paorós miracle) esdevé en la traducció 

gairebé una consigna doctrinària: “el testimoni esclatant de la justícia suprema”. La idea de 

“inspiration” és substituïda per “l’Esperit Sant”, les temptacions de suïcidi de Hester Prynne 

es transformen en dubtes sobre si està boja, i finalment el traductor es permet afegir 

comentaris de collita pròpia com ara els dos següents: 

La llum esclatant amb la qual resplendirà el dia del Judici final no és pas un suplici afegit al de la 

condemnació eterna: seria envilidor considerar-la així.  

I es demostrava amb això que l’amor al confort material no és pas incompatible amb les nocions religioses. 

Un altre aspecte que la traducció desfigura sistemàticament és la imatge de la dona. Tant Perla 

com Hester es veuen sotmeses a transformacions que es poden interpretar en clau 

d’estereotips de gènere. Si la Pearl de Hawthorne es comporta en alguns moments com un 

autèntic dimoniet, la Perla de Rovira i Virgili no s’aparta en cap moment de la imatge 

d’angelet que devia escaure a un infant del gènere femení. Però allà on l’obra original pateix 

més en aquest sentit és en la transformació de la protagonista principal. Hester Prynne és, en 

el text original, una dona que empetiteix tots els personatges del seu voltant amb la seva 

capacitat tant d’anàlisi com d’actuació. Hawthorne s’hi refereix sovint com una dona 

apassionada, però el concepte de passió mai es trasllada al text català, o bé perquè desapareix, 

o bé perquè és substituït per la idea de pecat o d’impuresa. Però tampoc la Hester reflexiva 

sobreviu al canvi d’idioma. Davant la injustícia soferta, la protagonista de The Scarlet Letter 

es rebel·la contra el tracte discriminatori que reben les dones, però 

[...]s’adona, potser, de la tasca sense esperança que té al seu davant. Com a primer pas, tot el sistema social 

ha de ser enderrocat i construït de bell nou. Després, la mateixa naturalesa del sexe oposat, o el llarg costum 

hereditari, que ha esdevingut part de la seva naturalesa, s'ha de modificar essencialment abans que es pugui 

permetre a la dona assumir el que sembla una posició justa i adequada. 



Aquesta interessant reflexió, com tantes altres, tampoc no va entrar a formar part de La lletra 

vermella. 

En contraposició a aquest empetitiment de Hester Prynne, el traductor tendeix a disculpar el 

membre masculí de la parella afegint-hi incisos que no provenen del text original. 

En la seva voluntat dominada per la de Hester Prynne... 

...això potser estranyarà els nostres lectors i potser els farà formar d’ell un concepte mediocre. 

I altres, encara més significatius, que fer constar aquí aniria en detriment de la intriga pel 

desenllaç de la història. 

A més dels canvis atribuïbles a qüestions ideològiques o morals, Rovira i Virgili va imprimir al 

text traduït els seus criteris estilístics, amb tan poca fortuna que va fer desaparèixer de la narració 

tot allò que és més característic de Hawthorne. A La lletra vermella només hi queda un dels 

molts passatges en què la Natura fa els seus jocs de llums i ombres per mostrar la seva 

aprovació/desaprovació respecte als personatges, i en l’únic que queda “the earth and the sky” (la 

terra i el cel, sense cap connotació religiosa en anglès) es converteixen en català en el “Cel” en 

majúscules, concepte religiós (en anglès “Heaven”). A més Rovira i Virgili elimina del text 

absolutament totes les aparicions de la bruixa. Aquesta desaparició, que també es podria atribuir 

a escrúpols religiosos (religió versus superstició), sembla més aviat destinada a donar un to més 

realista, més versemblant, a la narració, tal com confirmen altres episodis, per exemple quan al 

capítol XVIII Perla juga al bosc amb una perdiu, un colom, un esquirol, una guineu i un llop. A 

la traducció el llop desapareix (massa inversemblant?). 

Resumint, doncs, i enllaçant-ho amb el que vèiem a la primera part, el traductor no tan sols va 

canviar el discurs, la ideologia del text, esporgant-lo de tota referència religiosa que pogués sonar 

a blasfema o senzillament incòmoda als estaments religiosos i fent una interpretació d’aspectes 

de gènere molt poc d’acord amb els temps, sinó que va eliminar de la narració tots aquells 

elements màgics que feien que fos un Romance, en un intent desafortunat de transformar-la en 

una Novel. Molts dels que han llegit La lletra escarlata en català durant tot el segle XX, per tant, 



han accedit a una mena de Hawthorne sense Hawthorne, un insòlit producte literari que, lluny de 

fer-los conèixer l’autor de Salem, els n’ha donat una imatge completament distorsionada. 

 

Queda per fer la gran pregunta. Per què? O més ben dit, com compaginem la idea d’un Rovira i 

Virgili de mentalitat oberta i progressista amb l’home que va desnaturalitzar el relat de 

Hawthorne? Va ser ell realment, el responsable d’aquests canvis? 

Per situar l’enigma que se’ns planteja en els seus termes justos és important que observem el 

context històric en què es va fer la traducció. Fixem-nos primer en la reflexió següent de Carner, 

apareguda el 1908 (recordem que La lletra vermella es publicà el 1910), en el pròleg de la seva 

traducció del Somni d’una nit d’estiu, de Shakespeare. 

Aquest llibre és fruit, senzillament, d’haver somiat el Somni. Per tant, les ventatges de l’exactitud, del 

cerciorament prolixe, de la pietat fervorosa pel més mínim detall, romanen llastimosament perdudes. Jo, si 

un crític me fa retrocedir cap al mur ab el glavi truculent de la seva justa indignació, hauré de confessar que 

no estic segur, tal volta, de que aquest somni sigui el de Shakespeare. 

En aquest paràgraf Josep Carner declara alegrement que no ha estat fidel a Shakespeare, que s’ha 

deixat portar per la seva creativitat i ha refet el Somni de cap i de nou. Considera que té dret a 

fer-ho. Una dècada abans ni tan sols hauria estat necessari justificar-se’n. Els traductors feien i 

desfeien al seu criteri sense que cap crític els fes “retrocedir cap al mur ab el glavi truculent de la 

seva justa indignació”. Era, doncs, una època de transició i Rovira i Virgili no veié cap 

inconvenient a reescriure l’obra de Hawthorne aplicant-hi els seus propis criteris. L’any 1929, 

quan es reedita, el panorama de les traduccions havia canviat radicalment. És per això que sent la 

necessitat de justificar-se dient que els abreujaments no alteren la vigoria de l’original. I la 

mateixa tendència ha seguit fins als nostres dies. Avui dia un traductor està obligat per contracte 

“a ajustar-se fidelment a l’original” i a “comunicar-ho a l’editorial en cas que consideri que cal 

fer alguna adaptació”. Saltar-se aquests preceptes és legalment sancionable. Però encara no hi ha 



cap contracte entre els editors i els lectors que impedeixi publicar una versió lliure dient que es 

tracta d’una traducció. 

Amb tot això no hem contestat la pregunta. Rovira i Virgili va fer servir una llibertat que tenia 

aleshores com a traductor. D’acord. Però per què en aquest sentit? Per què el resultat d’aquesta 

llibertat és un text que, comparant-lo amb el de Hawthorne, desdiu tant d’allò que sabem sobre la 

ideologia del prosista català? A això només hi podem respondre amb hipòtesis. 

Una hipòtesi seria que hagués traduït l’obra a partir d’un tercer llenguatge, especialment el 

francès, que era la llengua de cultura dels intel·lectuals catalans d’aquella època (la francofília de 

Rovira i Virgili està més que demostrada), i que els canvis ja es trobessin en la primera traducció. 

Però no s’ha trobat cap traducció francesa que ens permeti comprovar-ho. 

Una altra estaria relacionada amb la biografia del traductor. Quan el text va aparèixer, Rovira i 

Virgili tenia 28 anys i acabava de casar-se. Com influeixen aquestes circumstàncies en la 

traducció? ¿Estem comparant la imatge que tenim de Rovira i Virgili després de l’obra de tota 

una vida amb alguna cosa que va fer de jove, quan la seva personalitat no estava encara ben 

formada? 

I finalment, com influeixen sobre ell les circumstàncies polítiques del moment? La primera 

dècada del segle XX és el moment àlgid de l’agitació lerrouxista, amb tot el seu fanatisme 

anticlericalista. L’any 1909, l’anterior a la publicació de La lletra vermella, es produeix La 

Setmana Tràgica. ¿Estava traduint-la quan a Barcelona cremaven convents? L’ambient de terror 

que desencadenà la repressió ¿podria haver influït en el traductor? O en l’editor? 

Siguin quines siguin les raons que van empènyer, en el seu moment, a publicar La lletra 

vermella tal com es va fer, el que és evident és que ara no n’hi ha cap per reeditar-la, i malgrat tot 

s’ha fet fins fa ben poc. Cal, urgentment, posar a disposició del públic lector català una versió 

d’aquest gran clàssic que aposti per respectar-ne la seva integritat. 


