
CULTURANOU9EL Divendres, 18 de juny de 202138 Andreu Febrer, el primer traductor de Vic

Enguany es compleix el 700 aniver-
sari de la mort del poeta Dante Alig-
hieri, l’autor de la ‘Divina Comèdia’, 
referència de la literatura universal 

de tots els temps. L’any 1429, s’enlles-
tia la primera traducció de l’obra al 
català, feta pel vigatà Andreu Febrer, 
poeta, diplomàtic i militar. Aquest di-

vendres tindrà lloc una jornada aca-
dèmica sobre aquesta traducció i es 
descobrirà una placa al lloc on hi ha-
via hagut la casa natal de Febrer. 

El traductor vigatà de Dante
Andreu Febrer va ser l’autor de la primera traducció de l’italià al català de la ‘Divina Comèdia’, al segle XV

Vic

Jordi Vilarrodà

No seria estrany que per 
a molts vigatans Andreu 
Febrer sigui només el nom 
d’un carrer de la ciutat. 
Excepte per als qui cone-
guin la Galeria de Vigatans 
Il·lustres i hagin vist el seu 
retrat entre els que hi ha 
penjats a la Sala de la Colum-
na de l’Ajuntament. Res més 
no el recorda a la ciutat on 
va néixer, prop de l’any 1374. 
Tot i això, Andreu Febrer va 
ser un personatge destacat 
de la seva època, membre 
de la Cancelleria Reial des 
de ben jove, participant en 
missions diplomàtiques i 
militars al servei de la corona 
catalanoaragonesa i, sobre-
tot, el primer traductor de 
la Divina Comèdia de Dante 
al català. En vers, tal com 
està escrita en la seva versió 
original. Una proesa literària 
per a aquella època. 

La iniciativa de recordar 
Andreu Febrer a través de la 
seva traducció de la Divina 
Comèdia i coincidint amb els 
700 aniversari de la mort de 
Dante va partir de l’Ateneu 
de Vic. “Hem procurat impli-
car-hi altres institucions, 
des de l’Ajuntament fins al 
Patronat d’Estudis Osonencs, 
per donar-hi més relleu”, 
explica Ton Granero, mem-
bre de la junta de l’Ateneu 
de Vic. I també la UVic-UCC, 
on s’estudia Traducció. “És 
un acte que s’havia de fer”, 
diu Granero. I a més, que en 
quedés un record permanent 
en format de placa, allà on hi 
havia hagut la casa d’Andreu 
Febrer. 

Però quin mèrit tenia 
traduir la Divina Comèdia 
quan feia poc més d’un segle 
que s’havia escrit? Es tracta 
d’una gran obra, un cente-
nar de cants que sumen més 
de 14.000 versos. I Andreu 
Febrer es va proposar de 
traduir-los al català respec-
tant el vers: això volia dir 
passar dels versos italians 
d’11 síl·labes al vers més 
utilitzat en català, que en 
tenia 10 (decasíl·lab). Sig-
nificava adaptar el ritme de 
tot el poema, i el tipus de 
tercets encadenats que feia 
servir Dante. “No era una 
traducció funcional, només 
perquè es pogués entendre, 
la d’Andreu Febrer era lite-

Una placa a la casa natal
Vic En una de les columnes d’opinió que 
publica regularment a EL 9 NOU, l’escriptor 
Víctor Sunyol reclamava el 18 d’octubre de 
2017 que la ciutat fes memòria d’Andreu 
Febrer al lloc on hi havia hagut la seva casa 
natal. Sunyol lamentava l’“oblit lapidari” del 
personatge, en contrast amb altres il·lustres 
personatges de lletres de la ciutat. L’autor 
de l’article feia esment del mapa literari de 

la ciutat que s’havia dibuixat amb motiu de 
la Capital de la Cultura Catalana, tot just 
l’any abans, i reclamava “traslladar-lo a les 
parets i les pedres”. Ha trigat un temps, però 
la iniciativa de l’Ateneu de Vic ho ha fet 
possible. Andreu Febrer va néixer al número 
1 de l’antic carrer de Sant Hipòlit, avui car-
rer de Sant Miquel dels Sants. I és aquí on 
s’inaugurarà aquest divendres la placa que 
ho recorda. 
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rària”, remarca l’escriptor 
Víctor Sunyol. “La dificultat 
del que es proposava és mol-
ta encara ara”. Raquel Parera, 
professora de la Universitat 
Pompeu Fabra i autora d’una 
tesi doctoral sobre aquesta 
traducció, destaca la signi-
ficació d’haver estat feta en 
català: “Amb aquesta elecció 
lingüística, Febrer reconei-
xia el català com a llengua 
plenament vàlida per a les 
obres en vers”. La considera 
“el primer testimoni que 
conservem de la consciència 
de l’ús del català com a llen-
gua poètica”. Com remarca 
Sunyol, el traductor vigatà 
“no tenia res, no hi havia cap 
tradició”. És a dir, treballa-
va des de zero en una feina 
titànica. Se sap, però, que 
Febrer era un gran lector, i es 
conserven poemes escrits per 
ell mateix. 

Qui n’era el destinatari, de 
la traducció? El gran poema 

De valencià   
a vigatà

Vic

J.V.

Fins a mitjan segle XX, es 
pensava que Andreu Febrer 
era valencià, i no vigatà. Va 
ser el prestigiós filòleg Martí 
de Riquer qui va descobrir 
el seu origen real, mentre 
preparava l’edició de la seva 
obra poètica personal per a 
la col·lecció Els Nostres Clàs-
sics de l’Editorial Barcino. 
Riquer va trobar un docu-
ment on, després de la mort 
d’Andreu Febrer, el seu fill 
Vicenç Francesc –que vivia a 
Palerm– es venia per poders 
la casa familiar de Vic. 

La recerca que va posar en 
marxa Martí de Riquer va 
comptar amb la col·laboració, 
des de l’Arxiu Episcopal, 
d’Eduard Junyent. Aquest 
va poder localitzar l’escrip-
tura de compra de la casa 
del carrer de Sant Hipòlit, 
l’any 1374, per part de Jaume 
Febrer, pare del poeta. I 
també va localitzar els tes-
taments de la seva mare, 
Francesca Callís, i també 
del seu pare. Ja no hi havia 
cap dubte: Andreu Febrer 
era de Vic, tal com han anat 
confirmant altres documents 
posteriors. 

Vigatà Il·lustre
El retrat d’Andreu Febrer 
forma part de la Galeria 
de Vigatans Il·lustres des 
de l’any 1976. No se sap, 
en realitat, quin era el seu 
aspecte. És una recreació 
obra de Montserrat Vila. 

sobre el viatge de Dante 
a l’infern, el purgatori i el 
paradís de la mà del poeta 
Virgili portava aproximada-
ment un segle de circulació i 
era llegit i admirat en cercles 
cultes europeus. Andreu 
Febrer el tradueix, possi-
blement, per al rei Alfons el 
Magnànim, amb qui havia 
participat en les expedicions 
militars a Còrsega i Sardenya 
i de qui estava al servei. Sem-
bla ser que era una luxosa 
edició, amb miniatures, que 
fins al segle XIX es va con-
servar al monestir valencià 
de Sant Miquel dels Reis 
però que es va perdre. L’edi-
ció actual, molt més senzilla, 
es conserva a la biblioteca 
del monestir d’El Escorial, a 
Madrid. El seu inici en català 
antic encara impressiona: 
“En lo mig del camí de nostra 
vida / me retrobe per una 
selva escura / que la dreta via 
era fallida...”. 

Els actes de la 
jornada, a la Sala 
de la Columna
Vic La jornada d’aquest 
divendres començarà a 
les 6 de la tarda amb la 
descoberta de la placa a la 
casa natal. Seguidament, 
continuarà a la Sala de la 
Columna de l’Ajuntament 
amb les intervencions de 
Lydia Brugué, coordina-
dora dels estudis de Tra-
ducció de la UVic-UCC; 
Lluís Cabré, professor de 
literatura medieval de la 
UAB; Imma Ollich, arque-
òloga i directora de l’ex-
cavació que es va fer a la 
casa natal, i Raquel Parera, 
autora de la tesi sobre 
Andreu Febrer. Al final, 
l’actor Lluís Soler llegirà 
uns versos de la Divina 
Comèdia. 


