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La traducció dels llibrets d’òpera és una qüestió que a priori pot semblar poc investigada, 

però si ens endinsem en aquest món, trobem una sèrie d’articles i tesis que parlen sobre el tema. 

La primera decisió que ha de prendre un traductor de llibrets d’òpera és si desitja fer una versió 

rítmica o una versió literal. Al llarg de la història, s’han fet tant traduccions literals com 

traduccions rítmiques, segons els gustos de l’autor, de l’època i de l’obra. Nosaltres farem una 

traducció literal de la primera escena del segon acte de l’òpera Parsifal del compositor Richard 

Wagner. Aquest autor és l’inventor de l’obra d’art total o Gesamtkunstwerk, que significa la 

combinació indissoluble de música, llenguatge i posada en escena. A part de la traducció, farem 

una anàlisi traductològica de l’obra. Ens centrarem en analitzar el context i alguns aspectes 

lingüístics que ens han cridat l’atenció. Com a conclusió, farem una explicació per saber com 

està el panorama de traducció operística en l’actualitat. Comentarem per què estem a favor dels 

sobretítols, però com també defenem que el receptor puga disposar d’un llibret bilingüe amb el 

TO i la seua traducció. 

 

Parsifal, traducció, anàlisi traductològica, llibret, òpera 
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Solange Forschungen auf dem Weg sind, sind ihre Begriffe offen, ihre Definitionen im 

Fluß. Nur das Fließende hat Zukunft; das De-finierte ist ― wie der Ausdruck besagt ― 

abgeschlossen und erledigt. (Frank, 1990: 125)  
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1. Introducció 

1.1. Justificació i motivació 

Per al meu treball d’investigació he optat per fer una anàlisi traductològica d’un 

fragment d’una òpera de Richard Wagner. La traducció musical és un camp que em 

crida molt l’atenció, ja que sóc músic i vaig cursar els meus estudis de grau mitjà al 

conservatori. La traducció musical és un camp quasi inexplorat al nostre país i fa molt 

pocs anys que ha començat a ser un punt d’atenció per a nombrosos especialistes 

europeus. Els estudis en aquest camp en llengua catalana són pràcticament inexistents i 

per això m’agradaria aportar el meu òbol amb aquest treball. 

L’òpera escollida ha estat «Parsifal», perquè és l’última òpera que va compondre 

Wagner. A més, per fer una investigació sobre la traducció d’òpera no trobe cap 

representant millor que aquest compositor. Com explicarem a continuació, Richard 

Wagner (1869-1930) és el compositor romàntic que va introduir el concepte de 

Gesamtkunstwerk, on la paraula i la música apareixen, emmarcades en la nova estètica 

romàntica, com una unitat indissoluble. 

Hem traduït la primera escena del segon acte, perquè pensem que s’adapta als límits 

d’espai d’aquest treball i que té una quantitat de paraules adequada per fer una anàlisi 

traductològica. En primer lloc, farem una contextualització de l’objecte d’estudi, és a 

dir, sobre la traducció dels llibrets d’òpera. Explicarem la concepció que tenia Wagner 

de l’òpera i les seues innovacions en aquesta modalitat. Després, farem una explicació 

general sobre la traducció dels llibrets d’òpera amb una sèrie de pinzellades per fer una 

anàlisi traductològica. Per a acabar amb el marc teòric i posar-nos en situació, contarem 

l’argument de l’obra i donarem informació sobre les traduccions que ja s’han fet 

d’aquesta obra al català, on hem inclòs una taula amb les traduccions al català de les 

òperes de Wagner ordenades cronològicament. A continuació, a l’apartat de 

metodologia explicarem el procés que hem seguit en l’elaboració d’aquest treball. Tot 

seguit, es pot llegir la traducció i l’anàlisi traductològica que hem fet. Després, a les 

conclusions, parlarem sobre la traducció d’aquest fragment en particular, i sobre la 

traducció de llibrets d’òpera en general. També, justificarem la versió de traducció que 

hem escollit i parlarem sobre un tema molt actual: l’ús dels sobretítols en les 

representacions d’òpera. Finalment, comentarem l’interès futur que pot tindre aquest 

treball. 
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1.2. Contextualització de l’objecte d’estudi 

1.2.1. L’obra d’art total de Richard Wagner 

L’òpera és un gènere musical que va néixer a finals del segle XVI a Itàlia. Es tracta 

d’un art escènic amb text dramàtic destinat a la seua interpretació cantada, que compta 

amb acompanyament orquestral i una posada en escena. És un art que ha evolucionat 

amb el temps i que, segons molts estudiosos, amb Wagner es va arribar al seu punt 

culminant. 

Al segle XIX, Wagner va dotar el drama operístic d’una nova dimensió totalitzadora 

que va definir com a Gesamtkunstwerk («obra d’art total»). El compositor buscava una 

fusió de les arts i va tractar d’aplicar l’amalgama música-paraula a la seua concepció 

dramàtica fins que va sentir la necessitat d’escriure ell mateix els seus llibrets d’òpera. 

A més, va introduir el Leitmotiv, un sistema de motius conductors que s’exposen i 

desenvolupen en la part musical i que estan vinculats a personatges, estats, idees, 

emocions i situacions dramàtiques. Aquest Leitmotiv és l’evolució dels temes musicals 

que es converteixen en símbols sonors d’importància psicològica i que constitueixen un 

fil conductor pel laberint del drama musical (Bauer, 1988). 

Cal explicar que el compositor pensava l’òpera com a suma de totes les formes 

artístiques que hi participaven: les parts visuals en la part escènica, la literatura en el 

text i la disposició teatral, i les parts musicals en el cant i la part orquestral (Alier 2008). 

Pensava que l’òpera que s’havia fet fins al moment consistia en peces musicals 

inconnexes i també era partidari de portar el drama a l’escenari mitjançant la unió de 

paraula, música, imatge i gest (Bauer, 1988). 

Una gran influència per a Wagner va ser el pensament filosòfic de Schopenhauer, 

que va ser el representant, entre d’altres, del primer romanticisme alemany. Aquest 

primer romanticisme va derivar en l’àmbit musical en una integració de la literatura en 

la creació musical (Ortiz-de-Urbina Sobrino, 2005). Com ja hem dit, Wagner va aplicar 

aquesta unió entre paraula i música a les seues obres i va escriure ell mateix els llibrets 

de les seues òperes. Per aquest motiu, és necessari comprendre el text per poder 

entendre el conjunt de l’obra musical. 

A partir d’aquest moment, parlem d’un estil wagnerià que va tindre molta influència 

en l’òpera alemanya. El compositor era un clar exemple d’artista romàntic total en el 

qual hi coexistien el músic, el compositor, el poeta i el dramaturg (Rodríguez López, 

2013). 
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1.2.2. La traducció dels llibrets d’òpera 

Quant a la traducció dels llibrets d’òpera, començarem dient que el text és una part 

integrant i decisiva de l’espectacle d’òpera. En el llibret està escrita la història que 

s’interpretarà mitjançant llenguatges diferents: la música, la dansa, l’escenificació, 

l’expressió, la veu, etc. Hi ha autors com Ortiz de Urbina (2005: 1190) o Vega Cernuda 

(2012: 18) que han proposat una divisió de les versions que pot adoptar un llibret: una 

versió literal o una versió rítmica. La versió literal s’escriu normalment en prosa i està 

destinada a facilitar la comprensió del text de partida i per tant és una versió per ser 

llegida. Aquesta versió respectarà sempre l’essència lingüística, literària i l’estil. Per 

contra, la versió rítmica s’escriu en vers i està adaptada al cant, perquè la seua finalitat 

és pràctica, és a dir, ser cantada. 

En l’actualitat, la major part de les òperes es representen en la llengua original i 

s’inclouen sobretítols durant l’escenificació. Això fa que el llibret i la seua traducció 

siguen complements de l’espectacle. Per tant, la finalitat actual de la traducció del llibret 

és transmetre el contingut de l’òpera i no sol estar pensada per ser cantada. 

1.2.2.1. Apunts per a una anàlisi traductològica 

Vega Cernuda denuncia que la traducció del text musical haja estat sistemàticament 

ignorada en manuals i estudis teòrics de traducció. A partir d’aquesta mancança i 

prenent com a model la proposta teòrica de Katharina Reiss (Texttyp und 

Übersetzungsmethode, Kronsberg: Scriptor Verlag, 1976), Vega Cernuda pren nota dels 

diversos problemes amb què es pot trobar el traductor d’aquesta mena de textos i 

elabora l’esquema d’una «tipologia o fenomenologia del text musical» (Vega Cernuda, 

2012: 22). 

Klaus Kaindl (Die Oper als Textgestalt: Perspektiven einer interdisziplinären 

Übersetzungswissenschaft: Stauffenburg Verlag, 1995) explica que el problema de la 

traducció d’òpera és quasi tan antic com l’òpera mateixa. Les primeres traduccions eren 

en forma de Leselibretti i estaven pensades perquè l’espectador comprengués el 

desenvolupament de l’acció que es representava a l’escenari en llengua original (la 

majoria de les vegades, en italià). A partir de mitjans del segle XVIII, amb l’exaltació 

del patriotisme alemany, els alemanys començaren a voler les òperes en la llengua 

pròpia. D’aquesta manera, van començar a fer-se traduccions orientades a la música. 
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L’autor també comenta que a partir de mitjans del segle XIX, va haver-hi una gran 

preocupació per la qualitat de les traduccions i per la relació entre música, lletra 

(llengua) i representació escènica. En paraules del mateix Richard Wagner: 

Deutsche Sänger sind dagegen gewohnt, zum überwiegend größten Teil 

nur in Opern zu singen, die aus der italienischen oder französischen 

Sprache in die deutsche übersetzt sind. Bei diesen übersetzungen ist nie 

weder ein dichterischer noch musikalischer Verstand tätig gewesen, 

sondern sie wurden von Leuten, die weder Dichtkunst noch Musik 

verstanden, im geschäftlichen Auftrage ungefähr so übersetzt, wie man 

Zeitungsartikel oder Kommerznoten überträgt. (1851/1983: 352) 

Kaindl defèn la idea de la interdisciplinarietat de l’òpera, és a dir, hi ha una sèrie de 

ciències particulars que se senten responsables de l’òpera i que alimenten el seu objecte 

d’estudi. Aquestes ciències són la música, la literatura i el teatre. No podem estudiar la 

traducció de l’òpera des d’una sola perspectiva, sinó des de la multiperspectiva. Per tal 

d’estudiar aquesta interdisciplinarietat, primer s’ha de definir el concepte «text», perquè 

l’autor considera que els textos formen la base primària de qualsevol traducció i 

defineix la traducció operística com a «Gestaltung theatralisch-realisierbarer 

Textzusammenhänge». El text operístic, per tant, està definit per la seua Multimedialität. 

Mitjançant la suma de formes escèniques, verbals i musicals s’origina quelcom 

qualitativament nou, que no és simplement la suma de les seues parts individuals, sinó 

que resulta de la seua interdependència funcional. 

La problemàtica específica que presenta la traducció rítmica de textos d’òpera és la 

relació entre paraula i so i la seua representació escènica. Per traduir òpera s’ha de parar 

esment a la dicció, la qual definirà l’estil, el dramatisme i la caracterització dels 

personatges. També, haurem de tindre en compte les limitacions físiques de l’aparell 

vocal o fonador, el rigor mètric d’una prosòdia rígida i preconcebuda i la necessitat de 

combinar el sentit verbal amb els matisos musicals (Apter, 1989: 27 en Gorlée 1997: 

246). Quant a la rima, la podríem considerar un factor problemàtic en la traducció 

musical, tot i que gràcies a l’acompanyament musical, l’efecte auditiu d’aquesta és més 

lleu que en la poesia. A més, l’intent de recerca de la rima desemboca sovint en una 

sintaxi i una elecció de vocabulari poc adequades (Graham, 1989: 31 en Gorlée 1997: 

247). 
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1.2.3. Parsifal 

1.2.3.1. Argument 

L’acció se situa en un lloc indeterminat de les muntanyes del nord de l’Estat 

espanyol, durant l’Edat Mitjana. La història narra la decadència del castell on una 

comunitat custodia el Greal. Amfortas és el guardià del Sant Greal, el calze sagrat que 

va arreplegar la sang de Crist en la creu. Gurnemanz, un cavaller que ja servia al pare 

d’Amfortas, conta als seus cavallers com Kundry, sota les ordres del mag Klingsor, va 

seduir Amfortas i com aquest va resultar ferit pel mag. En aquesta lluita, Amfortas va 

perdre la llança sagrada que va usar Longinos per a ferir a Crist en la creu. Per poder 

curar les seues ferides, Amfortas ha de fregar-les amb aquesta llança, però solament un 

home simple convertit en savi podrà recuperar-la. Aleshores, apareix Parsifal, i 

Gurnemanz creu que podria tractar-se de l’home que busquen i el condueix fins a 

Amfortas. Klingsor reconeix Parsifal com el redemptor d’Amfortas i li demana a 

Kundry que el seduïsca. En el jardí màgic de Klingsor, Parsifal resta indiferent davant 

dels encants de les donzelles-flor, però quan Kundry li fa un bes se n’adona de com 

Amfortas va ser temptat, i es converteix en savi. Kundry entén que la seua salvació 

també depèn de Parsifal. Klingsor li tira la llança sagrada, però aquesta s’atura 

miraculosament en l’aire. Quan Parsifal l’agafa, el castell de Klingsor s’esfondra. Uns 

anys més tard, en divendres sant, Parsifal torna al temple, sana a Amfortas i assumeix la 

direcció de la vida del temple després de redimir la penedida Kundry. 

1.2.3.2. Traducció 

Trobem diversos estudis amb postures específiques a l’hora de traduir Wagner. Per 

exemple, Ortiz-de-Urbina (2005: 1191) fa referència a Zanné, autor que destaca la 

importància de l’estudi del conjunt de l’obra de Wagner. Després, s’hauria d’estudiar la 

relació entre vers i frase musical, sempre respectant les característiques pròpies de 

l’autor, és a dir, conservar l’expressió germànica. Després de veure que per a Wagner 

l’òpera és una obra d’art total (Gesamtkunstwerk), sabem que és imprescindible 

entendre el text per tal de comprendre l’obra. Per tant, la traducció és de vital 

importància perquè el públic que no parle alemany siga capaç d’entendre correctament 

les òperes de Wagner (Gorlée, 1997: 249 en Rodríguez López, 2013: 18). 

Quant a la traducció de Parsifal, en particular, trobem la primera traducció al català 

de Jeroni Zanné i Joaquim Pena i Costa editada per l’Associació Wagneriana de 
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Barcelona en 1907. Aquesta és una traducció en vers adaptada a la música. Zanné era un 

ferm defensor de les traduccions rítmiques. En aquesta època, les traduccions al català 

de les òperes de Wagner són rítmiques, i Zanné, entre d’altres traductors, s’enfrontava 

als traductors al castellà perquè aquests eren partidaris de la traducció en prosa. 

L’estrena a Madrid el 1914 d’aquesta òpera va ser un gran èxit i es va fer una 

interpretació poliglota; el tenor Rousselière va cantar en francès, la soprano 

Guszalewicz en alemany i la resta, en italià. Tot i les interpretacions poliglotes de les 

obres de Wagner, ha quedat palesa la dificultat de concebre una obra wagneriana en un 

idioma que no fóra l’alemany, perquè darrere d’aquest idioma trobem amagat el 

vertader geni de l’autor. 

En la taula següent trobem les traduccions al català que es van fer de les òperes de 

Richard Wagner ordenades cronològicament: 

Any de publicació de la 

traducció 

Títol de l’obra traduïda Autor/s de la traducció 

1901 El Capvespre dels Déus Jeroni Zanné i Antoni Ribera 

1902 L’Or del Rhin Salvador Vilaregut i Antoni 

Ribera 

1903 La Walkyria Xavier Viura i Antoni Ribera 

1904 L’Holandès Errant Xavier Viura i Antoni Ribera 

1904 Tannhäuser y el torneig dels 

Cantayres a la Wartburg 

Josep Lleonart i Antoni Ribera 

1904 Siegfried Xavier Viura i Joaquim Pena 

1904 Tristan y Isolda Joan Maragall i Antoni Ribera 

1904 Els Mestres Cantayres de 

Nurenberg 

Josep Lleonart i Antoni Ribera 

1905 Lohengrin Josep Lleonart i Antoni Ribera 

1905 Lohengrin Xavier Viura i Joaquim Pena 

1905 Els Mestres Cantayres de 

Nurenberg 

Xavier Viura i Joaquim Pena 

1906 La Posta dels Déus Xavier Viura i Joaquim Pena 

1906 Rienzi Xavier Viura i Joaquim Pena0 

1906 Tristany y Isolda Jeroni Zanné i Joaquim Pena 

1907 Tannhäuser y la tençó de 

Wartburg 

Jeroni Zanné i Joaquim Pena 
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1907 Les Fades Jeroni Zanné i Joaquim Pena 

1907 Parcival Jeroni Zanné i Joaquim Pena 

1910 L’Or del Rhen Jeroni Zanné i Joaquim Pena 

1910 La Walkiria Jeroni Zanné i Joaquim Pena 

1923 Sigfrid Joaquim Pena 

1924 Parcival Jeroni Zanné i Joaquim Pena 

1925 La Posta dels Déus Joaquim Pena 

1925 Tristany y Isolda Jeroni Zanné i Joaquim Pena 

1925 Els Mestres Cantaires de 

Nuremberg 

Joaquim Pena 

1926 Lohengrin Joaquim Pena 

1927 La Walkíria Jeroni Zanné i Joaquim Pena 

1928 L’Holandès Errant Joaquim Pena 

1929 Tannhäuser y la tençó de 

Wartburg 

Jeroni Zanné i Joaquim Pena 

Taula 1: Òperes de Richard Wagner traduïdes al català 
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2. Metodologia 

2.1. Fases i procediment 

El tema del treball, com hem dit a la introducció, ha estat motivat per l’interès en 

relacionar la traducció amb la música. Quan vam tindre clar que volíem fer alguna cosa 

relacionada amb aquest tema, vam escollir el compositor i seguidament l’obra. 

En primer lloc, vam fer una fase d’investigació; vam llegir llibres, articles, revistes i 

autors que parlaren sobre la traducció dels llibrets d’òpera. Al començament, semblava 

que no hi havia massa estudis sobre el tema (cosa que també ens va animar a seguir amb 

el nostre treball). No obstant això, van acabar apareixent un munt d’articles que ens 

ajudarien en la redacció d’aquest treball. Cal esmentar que, la gran fase investigadora va 

ser la primera, però que, a mesura que avançava el treball, anaven sorgint nous articles 

amb noves idees a les quals s’havia de parar esment. Durant aquesta fase vam enviar 

alguns correus a l’Associació Wagneriana de Barcelona per aconseguir la traducció al 

català de Joaquim Pena i Jeroni Zanné, però els resultats van ser infructífers. A més, 

vam enviar correus a Miguel Ángel Vega Cernuda, autor de l’article ¿A qué tipo de 

texto pertenece el libreto? Reflexiones sobre la traducción de la literatura musical i 

amablement ens va facilitar el correu de l’editora de l’article, Pilar Martino Alba, amb 

qui ens vam posar en contacte i ens va ajudar a trobar-lo. 

En segon lloc, vam estudiar l’òpera que havia estat escollida, Parsifal, per saber-ne 

més d’ella. Era una òpera que ja havia escoltat prèviament i que ara tenia l’oportunitat 

d’estudiar una mica més en profunditat. Situar el context d’aquesta òpera, passava per 

conèixer millor el seu autor, Richard Wagner. A més, una vegada vam tindre la lletra 

del llibret original en alemany, la vam llegir diverses vegades per tal de decidir quin 

fragment traduiríem. 

Després, vam començar amb la redacció del treball. D’una banda, vam acordar els 

punts del treball, tot i que han anat variant d’acord amb les necessitats posteriors. 

D’altra banda, vam redactar el marc teòric en primer lloc i pensem que ha estat una 

elecció positiva. Una vegada es tenen clares les idees teòriques i es comparen les 

opinions dels diversos autors, és molt més fàcil començar amb la part pràctica, és a dir, 

la traducció i l’anàlisi d’aquesta. 

Per continuar, vam fer la traducció del fragment que s’havia escollit, és a dir, la 

primera escena del segon acte. Vam escollir aquest acte perquè ens resultava interessant 

la relació que hi ha entre Kundry i el seu amo Klingsor, i com aquesta relació s’expressa 
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a través del llenguatge. A més, en aquest fragment es plasma completament l’essència 

del drama wagnerià i el caràcter del llenguatge alemany. 

Tot seguit, hem realitzat l’anàlisi traductològica i ens hem basat, entre d’altres, en el 

llibre El fil d’Ariadna de Josep Marco. Com que en aquest llibre es donen apunts per a 

fer una anàlisi d’una traducció literària, hem pres idees de caire més general que 

puguerem adaptar a la nostra traducció. Hem decidit fer una anàlisi del context i una 

anàlisi lingüística. 

Per últim, hem escrit les conclusions sobre els resultats particulars de la traducció i 

conclusions de caire més general. En aquest apartat, també hem fet ús de la recerca per 

trobar articles i estudis que parlaren sobre la traducció d’òpera i concretament sobre els 

sobretítols. A més, el llibre La traducción de las artes escénicas, on hi trobem l’article 

que hem citat anteriorment de Miguel Ángel Vega Cernuda, ens ha permès descobrir les 

conclusions de l’autor. Aquestes resulten molt interessants perquè aquest traductor té 

molta experiència en aquest camp. A l’apartat d’interès futur, donem la nostra opinió 

sobre la repercussió que pot tenir aquest treball i com podem aprofitar la informació que 

ens dóna. 
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3. Desenvolupament del treball 

3.1. Text meta 

Preludi orquestral 

ACTE II 

Al castell màgic de Klingsor, al vessant sud de la mateixa muntanya, mirant cap a 

l’Espanya àrab. A l’interior d’unes masmorres d’una torre oberta per la part de dalt. 

Uns escalons de pedra condueixen al camí de ronda del mur de la torre. Foscor en la 

profunditat, cap a la qual es baixa des d’una volada del mur que conforma l’escenari. 

Instruments màgics i nigromàntics. Klingsor, assegut al costat de la volada del mur, 

davant d’un espill de metall. 

Klingsor 

Ja és el moment. 

Ja atrau el meu castell el neci  

que, amb alegria infantil, veig arrimar-se. 

En el somni de mort l’agafa la maledicció, 

el sofriment de la qual jo puc fer desaparèixer. 

Vinga! Posem fil a l’agulla! 

(Baixa cap al mig, un poc més cap avall i hi encén un encens que ràpidament omple 

el fons d’un fum blavós. Després, torna de nou davant dels instruments màgics i crida, 

amb gestos misteriosos, cap a l’abisme:) 

Ací dalt! Ací dalt! Vine! 

El teu amo et crida, sense nom! 

Endimoniada! Rosa de l’infern! 

Vas ser Herodies, i qui més? 

Gundryggia ací, Kundry allà! 

Vine ací! Vine ací, Kundry! 

El teu amo et crida ací dalt! 

(Entre la llum blavosa s’alça la silueta de Kundry. Sembla endormiscada. 

Però poc a poc fa els moviments de qui desperta. Finalment, llança un crit 

esfereïdor.) 

Despertes? Ah! 

Als meus encants 

tornes hui en bon moment. 



15 

 

(Kundry deixa anar uns planys, que s’escolten primer amb gran ímpetu i després 

com gemecs temorosos.) 

Digues, per on estaves de nou? 

Ecs! Allí amb la tropa de cavallers, 

On t’has deixat mantenir com a bestiar! 

No estàs millor al meu costat? 

M’has caçat com el teu amo! 

Haha! El vertader guardià del Greal. 

Què t’ha portat de nou ací? 

Kundry 

(amb veu ronca i escanyada, com si buscara recuperar la paraula) 

Ah! Ah! 

Profunda nit! 

Follia! Oh, ira! 

Ah! Planys! 

Somni! Somni! 

Somni profund! La mort! 

Klingsor 

T’ha despertat algú altre, eh? 

Kundry 

(com abans) 

Sí, la meua maledicció! 

Oh! Anhels! Anhels! 

Klingsor 

Així com? Allí, amb els cavallers casts? 

Kundry 

Allí! Allí servisc! 

Klingsor 

Sí, sí. Per a compensar el mal que perversament els vas portar? 

Ells no t’ajuden: 

tots es poden subornar, 

si els oferisc el preu adequat. 

Fins i tot el més ferm pot caure, 

esfondrar-se en els teus braços, 
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i decaure en la llança, 

que jo mateix vaig furtar-li al seu amo. 

Al més perillós hem de vèncer hui: 

el protegeix l’escut de la neciesa. 

Kundry 

Però, jo no vull! Oh! Oh! 

Klingsor 

I tant que vols i ho has de fer! 

Kundry 

No em pots retenir. 

Klingsor 

Però sí que puc agafar-te. 

Kundry 

Tu? 

Klingsor 

El teu amo. 

Kundry 

Amb quin poder? 

Klingsor 

Ah! Perquè solament a mi 

no m’afecta el teu poder. 

Kundry 

(amb riure estrident) 

Haha! N’eres, de cast? 

Klingsor 

(enrabiat) 

Què preguntes tu ara? Dona maleïda! 

(Se submergeix en profunda meditació.) 

Quina misèria! 

Ara es burla el dimoni de mi, 

perquè una vegada vaig lluitar pels sants? 

Quina misèria! 

Turment d’indomable anhel, 

un impuls infernal dels més terribles instints, 
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al qual vaig impulsar a un silenci de mort, 

se’n riu i se’n burla de mi en veu alta 

a través de tu, núvia del dimoni? 

Vigila! 

Burla i menyspreu ja hem va fer un, 

l’orgullós, fort en santedat, 

que una vegada em va menysprear, 

el seu llinatge vaig prendre, 

de manera irredimible. 

M’ha de delejar el guardià dels sants 

i prompte, això pense, 

guardaré jo mateix el Greal. 

Haha! 

T’ha agradat ell, Amfortas, l’heroi 

que et vaig concedir com a amant? 

Kundry 

Oh! Planys! Planys! 

Ell també és dèbil! Dèbils...tots! 

Per la meua maledicció 

tots cauen! 

Oh, somni etern, 

l’única salvació, 

com, com puc aconseguir-te? 

Klingsor 

Ah! Aquell que et rebutge, t’alliberarà. 

Intenta-ho amb el xicot que s’aproxima! 

Kundry 

Jo no vull! 

Klingsor 

(puja ràpidament pel mur de la torre) 

Ja està escalant el castell. 

Kundry 

Oh! Pobra de mi! 

Per a això he despertat? 
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Ho he de fer? 

Klingsor 

(mirant cap avall) 

Ah! És bell el xicot! 

Kundry 

Oh! Oh! Pobra de mi! 

Klingsor 

(girat cap a fora, bufa per un corn) 

Ei, guardians! Ei, cavallers! 

Herois! Amunt! S’aproxima l’enemic! 

Ah! Com s’abalancen als murs, 

els crèduls vassalls, 

per protegir les seues belles diablesses! 

Així! Valor! Valor! 

Haha! Ell no té por: 

li ha arrabassat l’arma a l’heroi Ferris, 

i ara la dirigeix contra el grup. 

(Kundry solta una rialla inquietant i extàtica que es converteix en un crit de dolor) 

Amb poc empeny es mouen aquests bledes! 

A un li pega en el braç, a l’altre en la cama! 

(Kundry crida i desapareix.) 

Ah! Reculen. Fugen. 

Les seues ferides els porten a casa! 

Com me n’alegre! 

Tant de bo tots els cavallers 

es maten entre ells! 

Ah! Molt orgullós està sobre els merlets! 

Com somriuen les roses de les galtes, 

quan mira, amb sorpresa infantil, 

cap al jardí solitari! 

(Es gira cap a la profunditat del fons.) 

Eh! Kundry! 

(Com que no la veu) 

Com? Ja comences? 
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Haha! Conec perfectament l’encanteri, 

que sempre fa que tornes a servir-me! 

Estàs ahí, tendre xicot, 

per molt que diga la profecia, 

tan jove i tan innocent 

cauràs en les meues mans: 

la teua puresa serà arrabassada, 

i et sotmetràs a mi! 

3.2. Anàlisi traductològica 

En aquest apartat, farem una anàlisi del text original alemany del fragment que hem 

escollit i de la traducció al català que hem fet. Per començar, cal que aclarim que el 

llibret d’òpera no és cap tipus de text, sinó, com diu Vega Cernuda (2012), una classe. 

Basant-nos en Marco (2002), farem l’anàlisi del context. Després, també farem una 

anàlisi lingüística d’aspectes com: marques d’oralitat, funcions del llenguatge, frases 

fetes, lèxic complicat, sintaxi complexa i referents culturals. En l’anàlisi del context de 

situació, ens fixarem en el context intern i analitzarem qüestions relacionades amb el 

registre, la variació lingüística i el dialecte. 

En primer lloc, cal aclarir que el context de situació intern o marc intern de l’obra fa 

referència als participants que no pertanyen al món real, és a dir, als personatges ficticis 

(Marco, 2002: 64). La caracterització del context de situació la proporciona el registre. 

El registre implica una relació molt estreta entre text i context i l’analitzarem mitjançant 

el camp, el mode i el tenor. Quant al camp, es tracta d’un camp de transmissió escrita, 

perquè el text original ens arriba de forma escrita. No obstant això i com veurem més 

avant, la seua finalitat és ser cantat. Dins del camp, analitzem també el tema, el marc 

social i el grau d’especialització. El tema del fragment és la relació entre Kundry i 

Klingsor, i pertany a les humanitats. El grau d’especialització és baix, perquè es tracta 

d’un diàleg entre els dos personatges que mostra moltes marques d’oralitat. D’una 

banda, del tenor interpersonal, destaquem l’alta relació de poder que hi ha entre els 

personatges; com Klingsor està en una posició jeràrquica superior a Kundry, que es veu 

manifestada quan aquest li diu que qui la crida és el seu amo («Dein Meister»). El 

llenguatge mostra un grau elevat de familiaritat, però amb un grau alt d’implicació 

afectiva negativa, que podem observar, per exemple, a «Dein Meister ruft dich, 
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Namenlose, Urteufelin! Höllenrose!». D’altra banda, el tenor funcional es veu 

manifestat en la funció expressiva del llenguatge i estètica. En singular es tracta d’un 

text literari, però que està integrat a un conjunt, l’òpera. Per últim, per a analitzar el 

mode distingirem entre la funció del TO i la del TM. Si ens fixem en la funció del TO, 

el canal seria fònic, i el medi parlat. En el cas del TM, el canal seria gràfic i el medi 

escrit. Per tant, es tracta d’un escrit per a ser cantat i que el receptor l’escolte. A més, va 

acompanyat del text traduït al català com a suport argumental per al receptor. El 

llenguatge, en aquest cas, acompanyaria l’acció social que s’està produint, que és 

l’òpera completa. El llenguatge seria un element del Gesamtkunstwerk del qual parla 

Wagner. Continuant amb el context de situació intern, mirarem tot seguit la variació 

lingüística i els dialectes. Aquesta obra està escrita en un alemany estàndard, no utilitza 

cap dialecte, tot i que l’autor procedeix de la regió de Saxònia. En aquest fragment no hi 

ha marques de dialecte geogràfic ni temporal. Per a la traducció, per tant, utilitzarem un 

català actual i neutre. No obstant això, procurarem mantindre totes les característiques 

que hem dit quant al registre. 

En l’anàlisi lingüística analitzarem les marques d’oralitat que hi apareixen, les 

funcions del llenguatge, les frases fetes, el lèxic complicat, la sintaxi complexa i 

nomenarem alguns referents culturals. 

Per parlar de les marques d’oralitat, distingirem entre interjeccions i apòstrofs. El 

fragment que hem traduït és un diàleg replet d’interjeccions, que ens donen informació 

sobre el registre al qual pertanyen, l’oral, i sobre la col·loquialitat del llenguatge. La 

dificultat de traduir interjeccions la trobem en la diferència expressiva entre la llengua 

alemanya i la catalana. Distingirem les interjeccions expressives, les conatives, les 

fàtiques i les onomatopeies. D’interjeccions expressives hem trobat: «Ha!», «Pfui!», 

«Ach!», «Oh!», «O!». Hi ha també expressions conatives com «Auf denn!», «Herauf!», 

«Hierher», «Da!», «Ho!», «Auf!» i fàtiques com «He?», «He!». Entre les onomatopeies, 

n’hem trobat una que imita el so del riure: «haha». Quant a apòstrofs, trobem: «seh’», 

«Sag’», «dir’s», «einand’rer», «dient’», «biet’», «gilt’s», «versuch’s» i «wusst’». Cal 

aclarir que en alemany, els apòstrofs són una característica del llenguatge col·loquial 

perquè s’utilitzen per a acurtar paraules. Com podem observar, és molt comú elidir la 

vocal del pronom «es». En català, però, els apòstrofs formen part de la gramàtica 

estàndard i els utilitzem, generalment, en afixacions de pronoms asil·làbics. Tot seguint 

amb les marques d’oralitat, creiem convenient assenyalar els vocatius que hi apareixen: 

«Namenlose», «Urteufelin», «Höllenrose», «Kundry», «Ihr Wächter», «Ritter!», 
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«Helden!». Els tres vocatius primers que hem nomenat podríem considerar-los negatius, 

«Kundry» seria un vocatiu neutre, perquè és el nom real del personatge, i els tres últims 

els podríem considerar positius. 

Com hem dit més amunt, al text hi ha plasmat un tractament familiar entre els 

personatges. Aquesta familiaritat es veu reflectida quan entre ells es parlen de tu: 

«Dein», «Du?», «dich», «dir». A més, la familiaritat negativa la trobem a, com hem dit 

abans, «Dein Meister», i també al lèxic negatiu que utilitza Klingsor «Namenlose», 

«Urteufelin», «Höllenrose», que estaria dins de la funció conativa del llenguatge. 

Quant a les funcions lingüístiques, com acabem d’explicar, apareix la funció 

conativa, però també la funció fàtica i l’expressiva en el diàleg. Però si ens fixem en les 

acotacions, la funció predominant és la representativa. A més, la funció poètica també la 

trobem, perquè el text està escrit en vers per embellir el llenguatge i adaptar-lo al ritme 

de la música. Aquests són exemples de les funcions que hem mencionat: 

Funció conativa: «Dein Meister ruft dich, Namenlose, 

Urteufelin! Höllenrose!» 

Funció fàtica: «Da weckte dich einand’rer? Eh?» 

Funció expressiva: «Ich will nicht!» 

Funció representativa: «Klingsor auf dem Mauervorsprunge zur Seite, vor einem 

Metallspiegel sitzend.» 

Funció poètica: «Ungebändigten Sehnens Pein, 

schrecklichster Triebe Höllendrang, 

den ich zum Todesschweigen mir zwang» 

Al text també trobem la frase feta «Ans Werk!», que hi apareix dues vegades 

(«Schon am Werk?»). Té el mateix significat, però en dues situacions diferents. En la 

primera incita a posar-se a treballar, i en la segona es tracta d’una pregunta retòrica. 

Pel que fa al lèxic, destaquem tres termes que ens han resultat difícils de solucionar: 

«Eigenholde», «Rittergesipp» i «wohl». La primera, «Eigenholde»
1
, cal apuntar que en 

el TO que havíem pres de model per a la traducció, aquest terme estava erroni i no ens 

n’havíem adonat. A més, es tracta d’un terme que hi apareix també al llibret de l’òpera 

Tristan und Isolde, de Wagner, però que no hi apareix en cap diccionari, ni tan sols al 

diccionari dels germans Grimm. Finalment, hem decidit traduir-ho com a «vassalls» 

                                                 
1
 «Eigenholde». Aquesta paraula estava traduïda de maneres diferents a l’anglès, a l’italià i a 

l’espanyol. En la traducció a l’anglès han optat per «guarnició», a l’italià per «cavallers» i a l’espanyol 

han traduït «orgullosos». 
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perquè Klingsor es dirigeix als cavallers que té al seu servei. La segona paraula, 

«Rittergesipp», també ens ha resultat difícil de trobar. Tampoc hi apareix al diccionari 

dels Grimm, però si la separem, trobem les paraules «Ritter», que significa «cavallers», 

i «Sipp», que significa «clan». Per això hem donat la solució: «tropa de cavallers». 

L’última paraula que comentarem, «wohl», més que per ser lèxic complicat, l’hem 

escollida per la seua polisèmia. Apareix tres vegades al text i l’hem traduïda de tres 

maneres diferents: 

1. «Wohl willst du, denn du musst!»: la funció és afirmar de forma insistent alguna 

cosa 

2. «Gefiel er dir wohl, Amfortas, der Held/ den ich zur Wonne dir gesellt?»: es 

tracta d’una frase interrogativa on «wohl» és un reforç que sol·licita una 

confirmació 

3. «Den Zauber wusst’ ich wohl,/ der immer dich wieder zum Dienst mir gesellt!»: 

en aquest cas, es tracta d’un reforç del verb «wissen» 

Com que es tracta d’un text escrit per a ser cantat, i que busca adaptar la sintaxi al 

vers, trobem alguns casos de dificultat sintàctica quan ho hem traduït. El primer cas és 

la frase «Als ihren Meister du mir gefangen -/ haha - den reinen Hüter des Grales -/ was 

jagte dich da wieder fort?». En primer lloc, destaca que la frase està plena d’acotacions, 

com la que inclou l’onomatopeia. A més, a la primera part de la frase li falta el verb 

auxiliar «haben», així quedaria «Als ihren Meister du mir gefangen hast». La resta de la 

frase ja està correcta. I el segon cas és «So lacht nun der Teufel mein,/ dass einst ich 

nach dem Heiligen rang?». En esta oració, «mein» no és gramaticalment correcte, però 

l’autor l’ha utilitzada per qüestions relacionades amb la música i la rima, ja que «mein» 

rima amb «rang». Ací Klingsor diu que el dimoni es burla d’ell, que en alemany seria 

«So lacht nun der Teufel über mich».  

Per últim, trobem alguns referents culturals al text, dels quals n’hem destacat dos: 

«Gral» i «Herodias». El «Gral» és l’objecte conductor de l’argument, al voltant 

d’aquesta peça es desenvolupa la trama. El Greal és, segons la tradició cristiana, el calze 

utilitzat per Crist al sant sopar. Ha estat objecte de moltes disputes i lluites entre 

cavallers. En Parsifal, s’explica que qui bega del calze sagrat assolirà la immortalitat, i 

només els dignes aconsegueixen veure’l. La recerca del Greal és en realitat, la recerca 

de la redempció. «Herodias» és una de les maneres amb què Klingsor anomena Kundry. 
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Herodies va ser la néta d’Herodes el Gran, la qual apareix als Evangelis com a 

instigadora de la mort de sant Joan Baptista. 

El context de situació extern, també anomenat marc extern, és la relació entre el 

context de creació i el context d’interpretació. Com més gran siga la distància entre ells, 

més inaccessibles esdevenen els significats (Marco, 2002). Marco aconsella analitzar el 

context de situació extern després de realitzar l’anàlisi lingüística, per modificar o 

esclarir, si cal, la hipòtesi que s’ha plantejat quan hem parlat del registre. No obstant 

això, la tasca de recerca i de llegir bibliografies de l’autor, comentaris teòrics sobre la 

seua obra, etc., l’hem feta abans per poder escriure el marc teòric. 

A continuació, podeu trobar un quadre resum de les dades que s’han analitzat. El 

primer quadre refereix al context de situació intern, i el segon quadre a l’anàlisi 

lingüística: 

Registre Camp:  

1. Transmissió escrita 

2. Tema: relació entre Kundry i Klingsor 

3. Grau d’especialització: baix 

4. Marc social: humanitats  

Mode: 

1. TO: canal fònic i medi parlat 

2. TM: canal gràfic i medi escrit 

Tenor: 

1. Interpersonal: relació jeràrquica de superioritat amb implicació afectiva 

negativa 

2. Funcional: funció expressiva i estètica 

Variació lingüística i 

dialectes 

1. Alemany estàndard 

2. No hi ha marques de dialecte geogràfic ni temporal 

Taula 2: Context de situació intern 
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Marques d’oralitat Interjeccions: 

1. expressives 

2. conatives 

3. fàtiques 

4. onomatopeies 

Apòstrofs 

Vocatius: 

1. negatius 

2. neutres 

3. positius 

Tractament familiar Tractament de «tu» i funció conativa del 

llenguatge 

Funcions lingüístiques Conativa 

Fàtica 

Expressiva 

Representativa 

Poètica 

Frases fetes «Ans Werk!» 

«Schon am Werk?» 

Lèxic «Eigenholde»: «vassalls» 

«Rittergesipp»: «tropa de cavallers» 

«wohl»: paraula polisèmica que hem traduït de 

manera diferent tres vegades. 

Sintaxi «Als ihren Meister du mir gefangen -/ haha - den 

reinen Hüter des Grales -/ was jagte dich da wieder 

fort?» 

«So lacht nun der Teufel mein,/ dass einst ich nach 

dem Heiligen rang?» 

Referents culturals «Gral»: objecte conductor de l’argument 

«Herodias»: una de les maneres amb què Klingsor 

anomena Kundry 

Taula 3: Anàlisi lingüística 
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4. Conclusions 

4.1. Reflexions sobre els resultats i sobre la traducció dels llibrets 

Com hem explicat anteriorment, eren molt comunes les versions cantades dels textos 

operístics. No obstant això, hui en dia, la traducció dels llibrets d’òpera és una qüestió 

específica de la sobretitulació, per tant, no és estrictament necessari que el traductor 

tinga coneixements musicals per poder enfrontar-se a la traducció d’un llibret (Vega 

Cernuda, 2012). Compartint opinió amb el professor Vega Cernuda, coincidim que 

aquesta classe de text exigeix al traductor una creativitat que pot tindre una aplicació 

didàctica en l’aula de traducció. En el seu article ¿A qué tipo de texto pertenece el 

libreto? Reflexiones sobre la traducción de la literatura musical, Vega conclou amb 

què el text meta d’un llibret poc pot fer per empitjorar o per millorar el destí de l’obra 

original, però que el traductor té un paper fonamental a l’hora de dignificar la praxi 

cultural. 

Nosaltres hem fet una versió literal de traducció. Per tant, la traducció al català, no 

s’adapta a la música, però hem intentat prestar certa atenció a la rima i a la funció 

poètica del llenguatge.  

Quant a la forma del text, hem tractat de respectar l’original. Hem escrit la traducció 

en prosa, però intentant respectar al màxim la funció poètica del llenguatge. La idea és 

que aquesta traducció aparega en un llibret bilingüe, per tal que el receptor puga llegir la 

traducció de cada línia dramàtica. Com alguns autors creuen, si el lector té accés a les 

dues versions, original i meta, pot comparar-les i valorar la traducció. No obstant això, 

pensem que la millor manera d’acostar una òpera a un públic és amb la versió bilingüe 

del llibret. 

En l’actualitat, trobem que la traducció dels llibrets d’òpera és una polèmica molt 

present. Hi ha autors a favor de l’ús de sobretítols en les representacions d’òpera i autors 

que afirmen que aquest element distrau l’atenció del receptor. Entre aquests últims 

observem opinions molt fermes i radicals, ja que creuen que no s’haurien de traduir els 

llibrets, sinó solament incloure un resum de l’argument als llibrets (de Frutos, 2011). 

Són opinions, al meu parer, bastant conservadores i classistes, perquè com hem anat 

observant al llarg de la història, la gent que ha assistit als teatres i a les òperes ha sigut 

la burgesia intel·lectual que podia conèixer diverses llengües i que, a més, coneixien a la 

bestreta les obres que anaven a interpretar-se. Actualment, aquesta opció no seria viable 

perquè el que s’intenta és que tot el món puga tindre accés a la cultura i, per tant, la 
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traducció dels llibrets considerem que n’és una solució idònia. Els sobretítols, per la 

seua part, són un resum d’allò que canten els intèrprets. És una ferramenta molt útil 

perquè el públic seguisca l’argument de l’obra d’una manera senzilla i instantània. No 

obstant això i com ja hem dit, pensem que la millor manera de fer arribar una òpera a un 

públic estranger, és, no solament amb els sobretítols, sinó també amb el llibret bilingüe 

de l’obra. La traducció del llibret estaria en prosa perquè la seua finalitat seria ser 

llegida i l’espectacle s’interpretaria en la llengua original, per tal de mantindre, en 

aquest cas, el tan característic geni de Richard Wagner. 

4.2. Interès futur 

El treball està pensat com a eina per seguir investigant en la traducció dels llibrets 

d’òpera, i més concretament, en els llibrets d’òpera de Richard Wagner. Wagner és un 

autor molt estudiat i venerat, però la part de la traducció de les seues obres no ha estat 

massa investigada. Amb açò ens agradaria, com hem dit abans, fer la nostra aportació al 

món de les traduccions de llibrets d’òpera, perquè pensem que és un món fascinant i 

complex. 

Quant a l’obra concretament, seria molt interessant poder traduir-la sencera i idear-ne 

els sobretítols que podrien anar acompanyant una representació en un teatre, òpera, etc. 
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