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Magí Morera,
traductor de Catul1

RESUM 
Donem a conèixer la primera traducció al castellà que 
coneixem del poema xcii de Catul. Aquesta traducció 
la va fer Magí Morera, que la va publicar l’any 1875 a la 
Revista de Lérida. És també la primera traducció que 

coneixem de Magí Morera. En aquest treball editem 
aquesta traducció i en valorem els mèrits.
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ABSTRACT
We have found the first Spanish translation of a 
Catullian poem (carmen xcii). Magí Morera was his 
translator and published it —his first translation— in 
1875 in Revista de Lérida. Herein this translation is 
edited and its merits are assessed.
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1 Aquest treball s’emmarca dins dels estudis del grup de recerca consolidat de la Universitat de Lleida Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i 
del Pirineu, dirigit pel professor Ramon Sistac Vicén.
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És ben coneguda l’obra que el poeta lleidatà Magí Morera 
(1853-1927) va escriure en català, excel·lentment editada per 
l’Olívia Gassol (2001). També coneixem prou bé les seves tra-
duccions al català, sobretot de l’obra de Shakespeare.2 Té també 
algunes traduccions, molt menys conegudes, de Wordsworth, 
Dant i D’Annunzio, totes elles al català. Igualment és prou sabut 
que Magí Morera no va començar a publicar en català fins al 
1895, amb un poema titulat «La Reina» (Gilabert 1991: 
57) que després clouria el seu primer poemari en català, Hores 
lluminoses (1910). Fins aleshores només havia publicat poesia 
en castellà: Carnet de ensayos (1878), Encantos y desencantos: 
pequeño poema (1895), Marcela (1895), La gusana (1895), 
Poesías (1895), De mi viña: poesías (1901), El candil del loco 
(1905) i Un desgobernado gobernador (1905).3 I com a traduc-
tor al castellà: Perfiles y brochazos: cuadros y cuentos de Narcís 
Oller (1899) i Macbeth (1919). Abans de Carnet de ensayos sa-
bem que va publicar alguns poemes a la Revista de Lérida, dels 
quals fins i tot coneixíem els títols: «Un abanico», «Lo mejor» i 
«Quiero... y no puedo» (Gilabert 1991: 54).4

Aquests poemes aparegueren entre 1875 i 1877:

• «Un abanico (en el de la Señorita H.)», Revista de Lérida, 
any i, núm. 26 (26-viii-1875), p. 206 (signat «M. More-
ra» a «Madrid, mayo de 1875»).

• «Lo mejor (en el álbum de Socorro Fontseré)», Revista 
de Lérida, any iii, núm. 12 (25-iii-1877), p. 92 (signat 
«M. Morera y Galicia» a «Lérida, 20 de Marzo 77»).

• «Quiero… y no puedo (en el álbum de la Señorita Doña 
Mercedes Nadal Ballester)», Revista de Lérida, any iii, núm. 
37 (23-ix-1877), p. 290b-291a [la lletra indica la columna] 
(signat «M. Morera y Galicia» a «Lérida, 25 marzo 1877»).

Aquests són els tres poemes que han estat atribuïts a Magí Mo-
rera sense cap mena de dubte, però hem de tenir en compte que 
a la mateixa revista trobem dos poemes més signats únicament 
amb les inicials «M. M.», que hem de relacionar necessàriament 

amb el nostre poeta per diverses raons que després veurem, però 
la primera és que no trobem cap més col·laborador de la Revista 
de Lérida (i tampoc a la seva primera etapa, durant el primer 
semestre de 1875, coneguda com a El Cronicón Ilerdense) les 
inicials del qual siguin M. M.

El primer d’aquests poemes és el que centrarà l’atenció d’aquest 
estudi i diu així:

A Lesbia (de Catulo)
No hay palabra de Lesbia que no sea
 de ultraje para mí:
Que me muera si Lesbia no me adora.
 ¿La prueba me pedís?
Siempre a Lesbia maldigo, y que me muera
si no adoro yo a Lesbia la hechicera
 con loco frenesí.
    M. M.
(Revista de Lérida, any i, núm. 34, 17-x-1875, p. 269)

2 La major part de les tragèdies que traduí de l’anglès (és a saber: Romeu i Julieta, El mercader de Venècia, Hamlet i Coriolà) es troben a un volum 
de la col·lecció «Millors Obres de la Literatura Universal» (núm. 15) d’Edicions 62, revisat per Josep Vallverdú (1982). Juli Cèsar i Macbeth, que 
restaren inèdites en vida del poeta, han estat editades per Manuel Jorba a l’editorial Pagès (2008). Pel que fa als sonets, no han tingut la mateixa 
fortuna, però Magí Morera en va treure tres edicions (xxiv sonets de Shakespeare, 1912; Selecta de sonets de Shakespeare, 1913, i la secció «Líriques 
de Shakespeare» del seu poemari Nou i vell, 1922, tots ells reeditats en una edició facsímil que ha publicat l’editorial Barcino aquest mateix 2016 
—amb estudi introductori de Dídac Pujol— obrint amb aquest volum la «Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana»). Semblantment podem 
parlar del Venus i Adonis (1917, 1918, també inclòs a Nou i vell, 1922).
3 Val a dir que la poesia castellana de Magí Morera no ha rebut gens d’atenció per part de la crítica des que va començar a escriure en català; el seu lli-
bre De mi viña acaba amb un apèndix (p. i-viii) que recull diferents testimonis de la crítica de l’època (espanyols i francesos) sobre la poesia de Morera, 
on destaquen sobretot els ressons de Ramón de Campoamor. Únicament hem trobat tres breus articles que li va dedicar mossèn Bonaventura Pelegrí 
al Diario de Lérida (15, 18 i 19 de maig de 1912; tots tres a primera plana i sota el títol «La producción poética castellana de Morera y Galicia»). Més 
recentment el nostre amic Ramon Rubinat (1997) ha reivindicat el Morera castellà més enllà de les comparances amb Campoamor arran d’una crítica 
en aquesta línia per part de Claudio Omar y Barrera al seu article «La originalidad» (El Pallaresa, Lleida, 4-xii-1898); també s’ha ocupat de l’estudi i 
edició de tota l’obra poètica en castellà de Magí Morera a la seva tesina (La poesía en español de Magí Morera i Galícia, 2003) —dirigida pel professor 
Pere Rovira— conduent a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats a la Universitat de Lleida, pero aquest treball roman inèdit.
4 Hom ha dit que els poemes de la Revista de Lérida «formen el llibretó titulat Carnet de ensayos» (Borrell 1984: 36), però això no és cert, segons 
queda demostrat pels títols suara indicats, que no coincideixen amb els d’aquell poemari, que consta de tres parts: «Ilusiones y mariposas» (format 
per quatre poemes: «Las dos hermanas», «La mariposa blanca», «La mariposa rubia» i «Experiencia»), «Agua del Cielo: Apólogo» i «Diana-Pompadour: 
boceto histórico» (que consta de sis seccions). I no és només que no coincideixin els títols, sinó que el contingut és completament diferent. És impor-
tant fer aquest aclariment perquè encara al pròleg de l’Obra poètica completa de Magí Morera trobem aquesta confusió (Bou 2001: 14).

Fig. 1. Poema xcii de Catul traduït al castellà per Magí Morera.
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Es tracta de la traducció al castellà d’un poema de Catul, concre-
tament el carmen xcii,5 que diu així, segons la versió actualment 
canònica:6

Lesbia mi dicit semper male, nec tacet umquam
 de me: Lesbia me dispeream nisi amat.
‘quo signo?’ quia sunt totidem mea: deprecor illam
 assidue, uerum dispeream nisi amo.

L’altre poema, format per quatre cuartetos, porta per títol «Mal 
de veinte años» i diu així:

Mal de Veinte Años
− Amigo, no te alejes.
   − ¿Estás triste?
− Qué sé yo cómo estoy, mas no estoy bueno.
− ¿Qué te duele?
      − No sé; me siento lleno
de un afán que no acierto en qué consiste.

Los libros en que más puse cariño,
al cogerlos ahora, me dan pena;
y el alma, si estoy solo, se me llena
de sombras que me espantan como a un niño.

Buscando no sé qué, pierdo la calma;
en un punto, amargura y placer toco;
hablo, durmiendo, con afán de loco,
y andando, a veces, se me duerme el alma.

¿Qué serán aguijones tan extraños
que así, sin compasión, turban mis sueños?
¿No dicen que, a los veinte, son risueños?
Pues ¿cuál mi mal será?
           − Mal de veinte años.
   M. M., 1874
(Revista de Lérida, any ii, núm. 53, 12-iii-1876, p. 69) 

D’altra banda, cal aclarir que dues setmanes després de la publi-
cació del poema «A Lesbia» va aparèixer un article a la secció 
«Bibliografía» de la mateixa Revista de Lérida signat per M. 
Morera i titulat «De la literatura catalana: Discursos leídos en 
la Real Academia de la Historia en la recepción pública del Exce-
lentísimo Sr. D. Víctor Balaguer, el día 10 de octubre de 1875» 
(Revista de Lérida, any i, núm. 36, 31-x-1875, p. 286).

Si a això afegim que la segona part del poemari Carnet de en-
sayos (1878), titulada «Agua del Cielo: Apólogo» (pp. 21-28) 
comença amb un vers que diu «Con sangre de veinte años en 
las venas», crec que ja queda prou demostrat que aquest segon 
poema és de Magí Morera. Tinguem en compte, malgrat tot, que 
els vint anys els havia fet Magí Morera el 6 d’agost de 1873, de 
manera que quan publicà el poema a la Revista de Lérida encara 
tenia vint-i-dos, i quan sortí Carnet de ensayos, amb colofó del 
22 de maig de 1878, ja havia fet els vint-i-quatre. Però fixem-nos 
que «Mal de veinte años» incorpora l’any de composició, el 
1874, quan realment Magí Morera tenia vint anys, al menys fins 
al 6 d’agost que va fer els vint-i-un. Això ens porta a pensar que el 
poema més antic que tenim de Magí Morera, precisament per-
què hi consta l’any de composició, és precisament aquest darrer, 
de manera que «Un abanico» passaria a ser el segon (compost 
al maig de 1875, tot i que publicat a l’agost), i la traducció de 
Catul seria el tercer (publicat a l’octubre de 1875).

5 Els dístics elegíacs llatins veiem que han estat traduïts al castellà amb la combinació de versos endecasílabos i heptasílabos amb rima assonant 
als darrers (amb rima perfecta entre el primer i el tercer versos d’art menor) i consonant als dos últims versos llargs, tot i rimar en assonant amb el 
primer vers d’art major, restant així sense rima el tercer vers: 11A, 7b, 11—, 7b, 11A, 11A, 7b.
6 És la que presenten les darreres edicions crítiques del text catul·lià (Mynors 1958, Fordyce 19732, Della Corte 1977, Eisenhut 1983), i per això la 
trobem a les edicions bilingües de la col·lecció «Bernat Metge», a càrrec d’Antoni Seva (1990; també a la de Josep Vergès i Joan Petit de 1928), i a la 
col·lecció «Alma Mater», curada per Miquel Dolç (1963).

Fig. 2. Poema «Mal de veinte años» de Magí Morera.
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I per les dates podem dir que el poema «A Lesbia» és el segon 
poema que coneixem de Magí Morera, publicat cinc mesos 
després d’haver escrit, des de Madrid, «Un abanico». Tot i 
que l’havia escrit a Madrid, el va publicar quan ja havia tornat 
a Lleida (agost de 1875), després d’acabar la llicenciatura en 
Dret aquell mateix any (Gilabert 1991: 45). La publicació de 
la traducció de Catul a l’octubre de 1875 representa la primera 
traducció que publicà l’autor, que d’aquesta manera mostrava, ja 
des del començament, la seva doble faceta de creador i traductor 
que l’havia d’acompanyar tot al llarg de la seva vida.

Però l’interès d’aquesta traducció va més enllà de l’interès intrínsec 
per l’obra de Magí Morera sinó que podem centrar-lo en la recep-
ció de Catul a la literatura castellana perquè és, pel que hem pogut 
esbrinar,7 la primera traducció que es coneix d’aquest poema catul-
lià a la llengua de Cervantes.8 És el cas que el conjunt de l’obra del 
poeta veronès no va ser traduït al castellà fins que ho feu Manuel 
Norberto Pérez de Camino (1783-1841),9 sobre el qual cal aclarir 
que, tot i que va viure abans que Magí Morera, la seva traducció 
(acompanyada del text en llatí, que així s’edità també aleshores 
per primer cop a Espanya)10 de l’obra de Catul no es publicà fins 
l’any 1878, gràcies al seu nebot Teodoro Pérez de Camino, i un 
cosí d’aquest, Manuel Alonso Martínez, que prologà l’edició de les 
seves Poesías de Catulo (Abellán 1973: 137-138). La traducció 
que allà trobem del text de Catul diu el següent:

Lesbia, tú contra mí sin cesar clamas.
Pues muérame al momento si no me amas;
porque yo contra ti sin cesar clamo,
y muérame al momento si no te amo.11

L’acompanya el text llatí12 que hem vist amb una lleu diferència: 
el tercer vers (per tant, el segon hexàmetre) diu el següent: Quo 
signo? Quasi non totidem mox deprecor illi. Aquest vers va 
acompanyat d’una nota que diu: «En la edición de Birmingham 
se lee así este verso: Quo signo? Quia sunt totidem mea, depre-
cor illam». L’edició de Birmingham data de l’any 177213 i nume-
ra aquest poema com a 89; té la particularitat que no hi consta el 
curador de l’edició. Diu Menéndez Pelayo (1902: 17) que el text 
que acompanya la traducció de Pérez de Camino «parece ser el 
de la colección Nisard, y de fijo no es el que siguió el traductor, 
de donde nacen frecuentes contradicciones». Efectivament, 
seria el seu nebot (o el cosí d’aquest) qui va partir d’aquesta edi-
ció perquè és, en la seva primera versió, de l’any 1839,14 només 
tres anys abans de la mort del traductor. En efecte, en aquesta 
edició (que numera el poema com a xci) trobem el tercer vers 
d’acord amb el text llatí de l’edició de Pérez de Camino: Quo 
signo? Quasi non totidem mox deprecor illi.

No sabem de quina versió va partir Magí Morera, però és 
probable que partís de l’edició francesa que forma part de la 
col·lecció que dirigia Désiré Nisard, que és la que trobem a 
més biblioteques espanyoles, per sobre de les edicions que 
porten el text únicament en llatí, entre les quals cal destacar 
la que curaren el jesuïta Esteban de Arteaga (que n’escrigué el 
prefaci) i el polític José Nicolás de Azara, publicada a Parma al 
1794 amb el títol Catulli, Tibulli, Propertii opera.15 Però en-
cara sembla que va tenir més èxit al nostre país la de Friedrich 
Wilhelm Döring, anotada per Joseph Naudet i publicada a 
París al 1826,16 on el tercer vers segueix l’esmentada versió de 
Pérez de Camino.

7 Havent consultat l’apartat corresponent a Catul de la Bibliografía hispano-latina clásica de Menéndez y Pelayo (1902: 7-100), i també el treball de 
José Luis Arcaz «Catulo en la literatura española» (1989).
8 També és la primera mostra d’influència de Catul a un autor català, tot i que aquí estigués escrivint en castellà. Segons Antoni Seva (1990: 56), el co-
neixeria Miquel Costa i Llobera —molt influït pels clàssics i admirador de Giosuè Carducci, influït per Catul—, però el seu tarannà moralitzant impediria 
una influència directa, de manera que caldrà esperar a Gabriel Ferrater (Da nuces pueris, 1960) per trobar engrunes de Catul a les nostres lletres. 
9 Per l’any de defunció, segueixo el que diu el seu biògraf Jacques Ballesté (2000: 66), que, prenent la dada de l’acta de defunció (12 de novembre 
de 1841, a les cinc de la tarda), rectifica la data tradicional que indiquen altres biografistes, com el seu descendent José Luis Abellán (1973: 148, on 
indica que segueix una notícia biogràfica publicada a la Biblioteca de Autores Españoles, núm. 67, p. 721), que donen l’any 1842.
10 Des de les primeres edicions italianes de Catul (Ferrara 1470), es va anar editant a diferents ciutats de Bèlgica (Anvers 1560), França (París 1577), 
Alemanya (Hannover 1608) i el Regne Unit (Londres 1684).
11 En aquest cas veiem que els dos dístics elegíacs han estat traduïts amb dos pareados endecasílabos.
12 Aquest poema ve numerat com a lxxiii perquè hi ha algunes composicions omeses «por motivos de honestidad bien justificados» (Menéndez y 
Pelayo 1902: 19); són les següents: xxv, xxix, xxx, xxxiii, xxxvi, xli, xlvii i xlviii.
13 Tot i que remet a l’edició de Birmingham, aquest vers —que llegim així a les nostres edicions modernes— ja es troba així al testimoni d’Aulus 
Gel·li (Nits àtiques vii, 16, 2, on reprodueix aquest poema), en alguns manuscrits, com el de Milà (Ambrosianus, Mediolanensis M 38 sup., del segle 
xv). En canvi la versió que adopta Pérez de Camino com a principal parteix d’una conjectura de l’edició d’Aquiles Estaço (Venècia 1566), segons 
queda reflectit en alguns aparats crítics (Silling 1823).
14 Es tracta d’una edició bilingüe que porta per títol Oeuvres complètes d’Horace, de Juvénal, de Perse, de Sulpicia, de Turnus, de Catulle, de Proper-
ce, de Gallus et Maximien de Tibullus, de Phèdre et de Syrus, avec la traduction en français publiée sous la direction de M. Nisard (Paris, Didot, 1839). 
Forma part de la col·lecció «Collection des Auteurs Latins». No hi consta quines són les edicions de partida; únicament a l’Advertissement des 
editeurs trobem el següent aclariment: «Nos textes […] sont conformes aux éditions les plus récentes» (p. iii). D’altra banda, val a dir que es van fer 
nombroses reimpressions d’aquesta edició: 1845, 1850, 1855, 1858,  1861, 1864, 1869, 1883.
15 Segons el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, aquesta edició es pot trobar a quatre biblioteques espanyoles: a la Biblioteca Na-
cional de Madrid, a la Real Academia Española, a la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de Sevilla i a la biblioteca de l’IES Goya de Saragossa.
16 Segons el catàleg suara esmentat, trobem aquesta edició a dotze biblioteques espanyoles: la pública de Huelva, al Seminario Conciliar de Sa-
ragossa, la Universidad de Oviedo, la de la Companyia de Jesús a Burgos, l’Archivo «Silveriano» de la Provincia Carmelitana de Burgos, la Pública 
Episcopal del Seminari de Barcelona, la Real Academia de la Historia, la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid), la Biblioteca de Navarra, 
el Santuario de Loyola (Azpeitia) i la municipal de San Sebastián (a banda d’una altra de Castella i Lleó que es reserva el permís de divulgació). 
Aquesta edició parteix de la que va publicar a Leipzig (1788-1792), reeditada després a Londres (1816 i 1822, amb dues edicions aquest darrer any).
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Tampoc sabem si Magí Morera va traduir el poema de Catul 
quan estava a Madrid, on tindria més fàcil accés a les edicions 
de Catul, o bé ho feu des de Lleida. En aquest sentit, he d’aclarir 
que l’únic text de Catul que he trobat a les biblioteques lleida-
tanes prou antic perquè el conegués Magí Morera al 1875 és 
una edició d’epigrames (i altres poemes) llatins de l’any 1670 on 
trobem disset poemes de Catul però entre els quals no hi ha el 
carmen xcii .17

Es tractaria ara, doncs, de determinar com Magí Morera ha 
maldat per «dir gairebé la mateixa cosa»18 i, més difícil encara, 
per «no dir menys, però tampoc més».

«No hay palabra de Lesbia que no sea / de ultraje para mí» 
reprodueix bé el sentit de Lesbia mi dicit semper male, però 
Morera no tradueix ni interpreta nec tacet umquam / de me. 
Concedim al traductor l’encert d’haver respectat el datiu mi, per-
què «las palabras de ultraje para mí», conscientment o involun-
tària, permeten explicar la funció del datiu com a cas de l’interès i 
com a referència —per a benefici o per a dany: en aquest cas, per 
a dany— a la persona destinatària o afectivament involucrada en 
l’acció verbal. Tanmateix, Morera ens amaga una idea comple-
mentària a la de l’ultraje i que en l’original gaudeix del seu pes 
específic: «[Lèsbia] no para de parlar de mi».19 Efectivament, el 
traductor priva el lector de saber que Lèsbia, a més a més, «me 
tiene siempre en boca», i no el deixa fruir de l’ablatiu de relació 
de me que converteix Catul —i com si es tractés del títol d’un 
llibre— en un tema de conversa, atès que no debades l’ablatiu 
de relació és una modalitat de l’ablatiu separatiu i, per tant, el que 
Catul diu és que ‘Lèsbia parla i parla tot tenint-me a mi com a 
punt de partença de les seves converses amb tothom’.

«Que me muera si Lesbia no me adora» és una traducció fidel 
de Lesbia me dispeream nisi amat. De tota manera, hauríem 
de fer-hi una objecció de tipus semàntic o, més aviat, pragmàtic: 
adora situa la traducció en un context més aviat idíl·lic o d’amor 
sublimat, mentre que l’amat de l’original no dona opció a sepa-
rar-se d’una necessària intenció amatòria: amat no és exacta-
ment ni ‘estima’ ni ‘quiere’, sinó —ens passem a una hipotètica 
versió castellana— ‘ama’ [amb els perills carnals que amare pot 
implicar encara quan, en italià, diem ti amo].

«¿La prueba me pedís?», és a dir, quo signo? («¿com ho 
saps?»), per bé que expressat per Morera en un estil gairebé 
cavalleresc i com de capa y espada, remet inequívocament 
a fórmules interrogatives de transició pròpies de l’estructura 
epigramàtica i evoca quare id faciam, fortasse requiris (carmen 
lxxxv) i qui potis est? (carmen lxxii), dos poemes que, com el 
xcii traduït per Morera, il·lustren la mateixa qüestió de l’ambiva-
lència anímica de l’enamorat que, alhora, és capaç d’odiar o dece-
bre’s. Les esmentades fórmules interrogatives les trobem també 
en les endevinalles grecollatines (ζητήματα); i certament, els tres 
poemes de Catul que hem posat en relació venen a ser petites 
endevinalles o revelacions de claus ocultes sobre la condició 
humana i, d’una manera especial, sobre la condició amorosa.

L’únic text de Catul que 
he trobat a les biblioteques 

lleidatanes prou antic perquè 
el conegués Magí Morera al 

1875 és una edició d’epigrames 
(i altres poemes) llatins 

de l’any 1670. 

17 Es tracta d’uns Epigrammata selecta Catulli, Martialis & aliorum, Roma: Typis Ignatii Lazzeris, 1670, i es troba al dipòsit de fons antic de la Biblio-
teca Pública de Lleida (reg. 2401; topogràfic: xvii Epi). Els poemes de Catul (és a saber: iii, ix, xii, xiii, xiv, xxii, xxiii, xxvi, xxviii, xxxi, xxxix, xliv, xlvi, 
xlix, lii, lxxxiv i xciii) es troben a les deu primeres planes. És un exemplar que va pertànyer al Col·legi de la Companyia de Jesús de Cervera i fou  
donat per Francesc Ferrer (rector del Col·legi de Sant Ignasi de Lleida al 1738 i jesuïta des de 1719).
18 Ens inspirem en el títol d’un llibre d’Umberto Eco (2008) sobre la dificultat intrínseca de tota traducció: Decir casi lo mismo: Experiencias de traducción.
19 Les traduccions catalanes són les d’Antoni Seva (1999).

Pel que fa a la traducció de Magí Morera, que comentem tenint 
davant el text llatí de l’edició bilingüe de Catul (traducció ano-
tada, en realitat) a cura d’Antoni Seva (1999), permet més aviat 
fer-se algunes preguntes sobre l’operació traductora en general 
que destacar-ne gràcies particulars o troballes estilístiques 
remarcables. Tot i així, paga la pena dedicar-hi atenció.

Començaríem pel final; més exactament, per la signatura: «M. 
M.», que sembla indicar (si la malfiança no és el que més ens 
mou) que el poeta lleidatà manifesta certa incomoditat en 
escriure el seu nom i cognom sencers al costat —o a sota— del 
nom d’aquest poeta major de les Lletres llatines però alhora 
envoltat —més aviat a causa de lectures superficials o moral-
ment connotades dels seus poemes més eròtics— d’una aurèola 
d’obscenitat i d’irreverència verbal.

La traducció de Morera parteix d’un original en llatí (carmen 
xcii de Catul) escrit en dos dístics elegíacs, dues estrofes de dos 
versos integrades —cadascuna— per un hexàmetre dactílic i un 
pentàmetre dactílic. Però Morera, lluny d’intentar-ne l’adaptació 
mètrica, compon la seva traducció castellana escrivint set versos 
dins una seqüència (o fórmula) mètrica atípica: el primer, el 
cinquè i el sisè, d’onze síl·labes i rimats; el segon, el quart i el setè, 
rimats, de set síl·labes; i el tercer, d’onze síl·labes també, però solt.
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Morera torna a continuació a saltar-se un tros de text (omet 
en la seva versió quia sunt totidem mea, «perquè jo estic en el 
mateix cas») i enfila la conclusió del seu poema inspirat en el 
xcii de Catul. Aporta una solució satisfactòria a deprecor illam 
/ assidue, «Siempre a Lesbia maldigo», però dona lloc a una 
amplificatio innecessària (tota amplificatio esdevé innecessària 
si parlem de traduccions) quan, per construir l’equivalència de 
uerum dispeream nisi amo («però que em mori, si no l’esti-
mo!»), proposa «… y que me muera / si no adoro yo a Lesbia 
la hechicera / con loco frenesí». Més enllà del fet que el nom 
propi Lesbia no apareix a l’original en aquest context, hom diria 
que el traductor, tot i que poruc sempre, ha entès que adoro fa 
curt per provocar en el lector l’efecte passional que sens dubte té 
amo (eròtic) com a darrera paraula del carmen catul·lià. Malgrat 
tot, les dificultats de Morera amb l’original subsisteixen: «con 
loco frenesí» és una invenció que, a banda de fer nosa, crida 
l’atenció poderosament per com ha estat aplicada al personatge 
masculí però no en canvi al femení, de tal manera que, mentre 
que Catul equipara Lèsbia (amat) i [ego] (amo) i no assenyala 

diferències de grau en la intensitat amorosa, Morera —deixem 
de banda els atenuants del còmput sil·làbic i de la versemblant 
el·lipsi— nega que Lèsbia pugui estimar «con loco frenesí» 
però sentencia que Catul sí que pot fer-ho; finalment, l’atribu-
ció a Lèsbia d’una mena d’epítet èpic, «la hechicera»,20 resulta 
desafortunada en la mesura que ho és, en una traducció, el vici 
d’interpolar.

Hem vist els mèrits i demèrits d’aquesta traducció de Catul que 
Magí Morera va publicar amb tan sols vint-i-dos anys, acabat 
d’arribar a Lleida després d’haver estudiat Dret a Madrid. L’inte-
rès d’aquest text rau en el fet que és la primera traducció de Magí 
Morera que coneixem i també pel fet que és la primera traducció 
d’aquest poema de Catul al castellà.21 A més a més, pensem que 
el fet de ser el primer autor català que es fa ressò de l’obra del po-
eta veronès convida a rellegir la poesia de Morera tenint present 
que coneixia l’obra de Catul, de manera que potser aquesta hu-
mil aportació pot convidar a fer una cerca d’altres ecos catul·lians 
a l’obra del poeta lleidatà.

20 Dubtem que Morera conegués el veritable significat etimològic del nom «parlant» Lesbia, relacionat amb verbs grecs al·lusius a la pràctica sexual 
de la fel·lació. Remetem el lector a l’article de Niklas Holzberg (2000). 
21 Tot i que no sabem quin va ser el text de partida de Magí Morera, el que sí sembla prou clar és que parteix del text en llatí, tot i que podria haver 
llegit la traducció francesa que acompanya l’edició de Nisard: Lesbie ne fait que dire du mal de moi, et ne tarit pas sur mon compte; que je meure si 
Lesbie ne m’aime pas. Quelle preuve en ai je? C’est que moi même je ne cesse de la maudire; mais que je meure, si je ne l’aime! He consultat l’edició 
de 1869, que és la darrera que es va publicar abans de la traducció de Morera.
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Hem vist ja el text de la traducció de Catul, i també el poema original «Mal de veinte años», signats ambdós com a M. M. i que són, 
respectivament, la primera traducció i el primer poema original que coneixem de Magí Morera. Vegem ara els altres tres poemes 
—que ja coneixíem però el text del qual no s’ha donat a conèixer— que va publicar en aquesta revista i que representen els primers 
inicis de Magí Morera com a poeta en castellà:

Un abanico 
(En el de la Señorita H.)

Cuando en suave movimiento
me agite tu linda mano,
o a tus labios muy cercano
me des reposo un momento,
 atiende por compasión,
si espacio tu afán te deja
esta humildísima queja
nacida de mi afición.
 ***
 Si alguno te llama hermosa,
linda, hechicera o divina,
tu pura frente se inclina
y sonríes amorosa.
 En cambio, así que a tu frente
con mi aliento doy frescura,
me cuelgas de tu cintura
o me estrechas indolente.
 ¿Por qué solo a mí el desaire
con el que un tormento labres?
¿Acaso en dulces palabras
los otros que dan más que... aire?

Lo Mejor 
(En el álbum de Socorro Fontseré)

 Es gran cosa, muy gran cosa,
el que sea muy hermosa
y muy buena una mujer;
mas si añado el ser discreta,
créeme, no soy poeta,
es cuanto puede valer.
 *
 Hay quien tan solo repara
en cualquier mujer la cara,
que es cosa cara… si es buena;
pero a mí si no es espejo
del alma bella o no es reflejo
de algo grande, no me llena.
 *
 Escoja usted una flor,
y dígame la mejor
de cuantas gracias resume;
no sé lo que piensa usté
sobre flores, mas diré
que yo, prefiero el perfume.
 *
 Hice ya mi confesión
sobre tan grave cuestión,
que resuelvo al fin así,
por si acaso no acerté:
las flores, son para usté;
las mujeres, para mí.
 *
 Ya ve que el reparto es justo;
las flores son de su gusto
y las merece además;
yo con las otras me quedo,
pues, a fe, decirle puedo…,
que todas me gustan más.

Quiero… y no Puedo (en el álbum de la 
Señorita Doña Mercedes Nadal Ballester)

 Quise escribirla a usted flores;
mas luego, con más acierto,
pensé que usted en su huerto
las tiene mucho mejores.
Pero es, Mercedes, el caso
que si flores no le digo,
mi flaca musa es testigo
de que no saldré del paso,
que muy arduo me parece,
sin acertar qué diré
con lo poco que yo sé
para lo que usted merece.
 Se empeñó usted, y lo deploro,
en pedir versos a un pobre,
que si los da, son de cobre
no pudiéndolos dar de oro;
pues en mis versos perversos,
de un pobre numen jirones,
solo hay oro… en intenciones
y mucho cobre en los versos.
Mas ya que sin compasión
a mi caudal tan escaso,
me fuerza usted dar un paso
que me expone a un coscorrón,
si alguno mal informado
al leer torciese el gesto,
diciendo que para esto
no debí haber empezado;
que escribo sin decir nada,
que la miseria me aprieta,
que soy un ramplón poeta
digno de una cencerrada
que me aturda y me escarmiente,
que debo purgar a palos
el hacer versos tan malos,
o que debo de repente
ir a presidio en castigo.
Entonces ¡por Dios! le digo
al llegar tan fiero caso,
¡sáqueme usted de este paso!
¡Diga usted que soy su amigo!
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