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Resum en català  (màxim 300 paraules) 
Els objectius del projecte “Les traduccions de Carles Riba i Marià Manent al Corpus Literari Digital” són diversos: d’una 
banda, digitalitzar totes les edicions originals de les traduccions publicades per Carles Riba i Marià Manent; d’altra 
banda, fer un inventari de tots els textos continguts en aquestes traduccions (de poesia, de narrativa i de teatre); i 
finalment, introduir els registres dins la plataforma del Corpus Literari Digital de la Càtedra Màrius Torres. La 
digitalització ha permès de preservar digitalment el patrimoni literari constituït per aquestes traduccions de dos dels 
autors i traductors més importants de la literatura catalana del segle XX. L’inventari dels textos de cadascun dels seus 
volums de traduccions (poemes, narracions i obres de teatre) ha permès de constituir una base de dades en la qual es 
registren totes les versions diferents de cadascun dels textos traduïts que Riba i Manent van anar revisant al llarg de la 
seva vida. Finalment, la inclusió d’aquests registres bibliogràfics dins la plataforma del Corpus Literari Digital de la 
Càtedra Màrius Torres permet la seva consulta en línia i la possibilitat de trobar, per a cada text, totes les seves 
versions i de visualitzar la imatge del document original, la qual cosa facilitarà als investigadors l’estudi de la història 
textual de les traduccions, la de l’evolució de la llengua literària dels autors, entre altres possibilitats. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The aim of the project "The translations of Riba and Mariano Manent Digital Literary Corpus" is to digitize all the 
original editions of the translations of Carles Riba and Marià Manent, to make an inventory of all the texts 
included in the translations (poetry, narrative and theater), and finally enter the records into Literary Corpus 
Digital of Càtedra Màrius Torres. Digitisation has allowed preserving the literary heritage of two major authors 
and translators of Catalan literature of the twentieth century. The inventory of the texts of these books of 
translations (poems, stories and plays) allows establishing a database with all recorded different versions of 
each translation reviewed by Riba and Manent throughout his life. Finally, the inclusion of bibliographic records 
on the Literary Corpus Digital of Càtedra Màrius Torres allows the online consultation and the possibility of 
finding, for each text, all versions and show the image of the original document , which will help researchers to 
study the history of textual translations, the evolution of the literary language of the authors, among other 
possibilities. 
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Projecte Les traduccions de Carles Riba i Marià Manent al Corpus Literari Digital 
 
Núm. Exp: 2010 PBR 00027 
 
 
MEMÒRIA DE TREBALL 
 
1.1 Corpus Literari Digital. Contextualització i antecedents del projecte  
 
Un grup d’investigadors del departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat 
de Lleida, nucli de l’actual Grup de Recerca Aula Màrius Torres (2009 SGR 423), fa uns anys 
va començar a fer recerca sobre la literatura catalana dels anys vint i trenta. I un dels 
principals problemes que va sorgir és el de l’accés als textos originals, escampats per 
biblioteques diverses, ja que són pocs els autors del segle xx que disposen d’edicions crítiques. 
Sense oblidar que bona part dels escriptors van donar a llum els seus textos inicialment en 
revistes i publicacions periòdiques, sovint de difícil accés (malgrat iniciatives recents, com ara el 
portal ARCA [Arxiu de Revistes Catalanes Antigues], en el qual precisament ha col·laborat el 
grup); i que, a més, a vegades existeixen manuscrits o proves d’impremta de les obres, 
d’encara més difícil localització en arxius o editorials. I cal afegir-hi els enregistraments sonors 
dels escriptors recitant o llegint els seus propis textos, els quals tot sovint poden constituir un 
altre estadi de la gènesi i evolució textuals de les obres. Tots aquests materials: edicions 
originals, revistes, autògrafs i proves d’impressió, i enregistraments, constitueixen el 
patrimoni literari que qualsevol cultura ha de preservar i, alhora, difondre per posar-lo a 
l’abast dels investigadors (amb el degut respecte als drets d’autor). 
 
Amb aquest objectiu, el grup de recerca va crear una associació cultural sense ànim de lucre, 
l’Aula Màrius Torres (www.aulamariustorres.org), per cercar recursos que permetessin dur a 
terme  la digitalització, i doncs, la preservació de part d’aquest patrimoni. I es va començar a 
treballar amb les revistes literàries dels anys vint i trenta. El grup de recerca, per la seva banda, 
va iniciar diversos projectes, finançats per la Universitat de Lleida i per altres entitats, públiques 
i privades, dedicats a les publicacions periòdiques, fins que el 2006 va obtenir un projecte 
Batista i Roca (2006 PBR 10008), conjuntament amb la University of Kent, i el 2007 un 
projecte I + D (HUM2007-64739/FILO), que van permetre avançar en la investigació, organitzar 
seminaris de recerca i promoure una primera publicació amb els resultats de la feina feta: Les 
revistes literàries a la Catalunya d’entreguerres. Crítica, recepció, traducció (2008). Mitjançant 
aquests projectes, a més, el grup va entrar en contacte amb un altre grup de recerca: GRIHO 
(Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades), del 
Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la Universitat de Lleida, per implementar la 
visualització/audició dels materials en web i dissenyar una base de dades en la qual s’havia de 
fer el buidatge de les publicacions. 
 
Finalment, el grup va ser reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca 
emergent en la passada convocatòria (2009 SGR 423) amb el projecte Corpus literari digital: 
Els grans autors del període d’entreguerres. Amb aquest projecte (de quatre anys), iniciat un 
any enrere, el grup ampliava l’abast de la seva actuació, inicialment centrada en les revistes 
literàries d’entreguerres, a les edicions originals, els manuscrits i els enregistraments sonors 
dels escriptors que van començar a publicar als anys vint i trenta. 
 
El projecte Batista i Roca aquí realitzat significa una ampliació de l’abast del Corpus Literari 
Digital en incorporar-hi traduccions a la llengua catalana (que també formen part del patrimoni 
literari català), i, més en concret, les traduccions de dos dels autors i traductors més importants 
de la literatura catalana de mitjan segle XX: Carles Riba i Marià Manent (bona part de les 
traduccions dels quals són de l’anglès). 
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1.2 Estat actual de la digitalització de patrimoni literari 
 
Actualment poden trobar-se a internet diverses plataformes, nacionals i estrangeres, que 
permeten la consulta de materials literaris digitalitzats. La més ambiciosa ―i també la més 
polèmica― és Google Books (http://books.google.com/googlebooks/library.html), que porta a 
terme el seu projecte gràcies a acords de col·laboració amb biblioteques de diferents països. 
Però el seu àmbit d'actuació es limita als llibres, i les digitalitzacions no sempre semblen tenir la 
qualitat requerida segons els estàndards determinats per la UNESCO per a la preservació de 
patrimoni digital 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071s.pdf), a més de la circumstància que 
la digitalització es fa sempre en blanc i negre. 
 
A França cal destacar el portal Gallica (Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de 
France), que posa a disposició dels usuaris no únicament llibres sinó també autògrafs, gravats, 
etc. En l'àmbit hispànic sobresurt la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
(http://www.cervantesvirtual.com/), inicialment dedicada a llibres però que ha ampliat el seu 
catàleg amb seccions de fonoteca i videoteca, entre altres. I també la Biblioteca Virtual de 
Patrimoni Bibliogràfic 
(http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion), del Ministeri 
de Cultura, encara que dedicada principalment a documents històrics. 
 
La Cervantes Virtual compta amb una secció dedicada a l'àmbit català: la Biblioteca Joan Lluís 
Vives (http://www.lluisvives.com/). Però cal tenir en compte que una part dels documents que 
s'ofereixen no són reproduccions en imatges sinó la transcripció de textos. La transcripció és 
també la base d'algunes webs dedicades a la literatura catalana medieval, com RIALC 
(Repertori Informatizzato dell'Antica Letteratura catalana) (http://www.rialc.unina.it/index.html). 
 
En l'àmbit de la llengua i la literatura catalanes cal ressenyar, també, el portal Memòria Digital 
de Catalunya (http://mdc.cbuc.cat/index.php), del Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC), que posa en línia materials patrimonials de diversos formats (llibres, 
fotografies, mapes, etc.), incloent-hi les revistes de l'esmentat ARCA. Encara en l'àmbit català, 
cal fer referència al projecte IVITRA (Institut Virtual Internacional de Traducció) 
(http://www.ivitra.ua.es/presentacion_new.php), de creació de materials literaris digitals, encara 
que no es basin en la digitalització. Finalment, cal esmentar el destacat portal TRACES 
(http://traces.uab.cat/), del Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC) de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, constituït per una base gran de dades bibliogràfica 
sobre literatura catalana formada a partir del buidatge de publicacions periòdiques i miscel · 
lànies de l'últim terç del segle XX, però que no incorpora la visualització dels documents, 
excepció feta d'enllaços a alguns textos i en línia. 
 
Gairebé tots aquests portals tenen com a funció primordial, a més de la preservació mitjançant 
processos digitalització (TRACES és l'excepció), la de facilitar l'accés a materials de tipus molt 
diversos. Ara bé: coincideixen en la circumstància de seleccionar documents en general no 
posteriors al segle XIX, és a dir, ja de domini públic. En aquest sentit, el Corpus Literari Digital 
presenta la novetat d'incorporar materials de patrimoni literari de la primera meitat del segle XX. 
Gràcies a l'autorització dels hereus dels escriptors seleccionats, i a convenis signats amb 
editorials, el projecte aspira a recuperar fons documentals d'alguns dels grans escriptors 
d'aquella època (les seves obres, autògrafs, proves d'impremta, notes, etc.); i en concret, en el 
projecte aquí presentat, les diferents versions de les seves traduccions literàries en català. 
Recuperar-les i preservar-les mitjançant la seva digitalització, per a la posterior incorporació 
dels seus continguts (els textos), previ buidatge, en una base de dades que ha de facilitar als 
investigadors el seu estudi, tot contribuint, al seu torn, a fer-ne difusió. 
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Encara respecte als portals abans assenyalats, cal remarcar que, en molts casos, ofereixen la 
visualització en línia dels seus materials mitjançant una interfície que no sempre resulta amable 
i d'ús intuïtiu. El projecte Corpus Literari Digital pretén, en aquest sentit, oferir una interfície 
intuïtiva, que ha d'afavorir l'accessibilitat als documents digitalitzats i a tota la informació de la 
base de dades provinent de l'inventari i la catalogació dels seus continguts. Perquè, a més de 
la visualització i l'audició dels diferents tipus de materials incorporats (imatges de pàgines de 
llibres i revistes, de manuscrits, etc.), ofereix als investigadors la consulta d'una base de dades 
de textos que els permetrà des de generar llistats bibliogràfics en format estàndard i ordenats 
segons criteris variables fins, per posar un exemple, mitjançant una única cerca accedir a la 
visualització de totes les versions que s'hagin conservat d'un mateix text literari en qualsevol 
format. 
 
1.3 Objectius assolits amb el projecte 
 
1. Recuperar, difondre i fer accessible, via internet, el patrimoni literari constituït per les 
traduccions, especialment les d’obres angleses, publicades en forma de llibre de Carles Riba i 
Marià Manent mitjançant la seva digitalització i posterior inclusió en una base de dades 
 
 
2. Realitzar el buidatge sistemàtic d’aquests materials a fi de permetre, mitjançant la seva 
conversió en registres bibliogràfics, la seva visualització on-line i realitzar diversos tipus de 
consulta, d’organització i gestió de la informació continguda a la base de dades. 
 
 
3. Propiciar i afavorir els estudis sobre la literatura catalana d’abans i després de la Guerra 
Civil, especialment en el camp de la traducció i de la llengua literària. 
 
 
 
2. Metodologia 
 
2.1. Localització de les edicions 
 
S’han localitzat les edicions originals de totes les traduccions catalanes de Riba i Manent 
publicades en forma de llibre per ambdós autors (excepció feta de les traduccions ribianes a la 
Fundació Bernat Metge). El grup investigador, a través de la seva associació Aula Màrius 
Torres, té signats un conveni amb la Biblioteca de Catalunya que li ha permès tenir accés als 
llibres. 
 
2.2. Digitalització de les edicions 
 
Encomanada a l’empresa ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, que ja ha col·laborat diverses 
vegades amb el grup, especialitzada en digitalització i preservació de patrimoni literari. 
 
El procés de digitalització ha consistit en l’escaneig del material a 300 ppp en color real. La 
imatge que en resulta es guarda en format TIFF, sense compressió i sense retocar-la: es la 
còpia “històrica”, que dóna fe de l’estat del document en el moment de la seva digitalització. 
Aquesta imatge es retalla “a sang” de la pàgina del llibre i s’hi poden realitzar retocs com ara 
correcció gamma, de la brillantor i del contrast; es guarda en una altra imatge TIFF: és la 
imatge de preservació, per a ulteriors edicions facsimilars. Finalment, aquesta imatge es 
converteix a JPG amb un factor de compressió 6:1 i resolució de 150 ppp, per a la seva 
consulta en línea.  
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2.3. Buidatge i inventari dels materials  
 
Realitzats pels membres del grup investigador. Un cop digitalitzades les edicions de les 
diferents traduccions, s’ha dut a terme el buidatge del seu contingut, és a dir, l’inventari de 
cadascun dels seus textos, que s’han convertit en registres. S’ha constituït, a aquest efecte, 
una base de dades de registres bibliogràfics, amb els camps característics de tota bibliografia i 
d’altres de més específics per la naturalesa del projecte. 
 
▪ La base de dades emmagatzema dos tipus de registres: 
 

-Els corresponents a cada un dels llibres, que consten d'aquests camps: 
• Autor 
• Curador 
▪ Títol  
▪ Volum  
▪ Data 
▪ Lloc de publicació 
▪ Editorial / Impremta 
• Col·lecció 
▪ Nombre de pàgines 
▪ Procedència 
▪ Suport 
▪ Observacions 

 
-Els corresponents a cada un dels textos (i les il·lustracions), que consten dels 
següents camps 
▪ Autor 
▪ Curador 
▪ Títol 
▪ Llengua original 
▪ Principi de text [camp necessari per diferenciar textos d'autor i títol idèntics] 
▪ Gènere 
▪ Pàgines 
▪ Arxius 
Aquest últim camp fa referència als arxius d'imatges (jpg) que s'adjunten a cada 
registre de text i que corresponen a les pàgines del llibre digitalitzat en què apareix el 
text, de manera que es puguin visionar quan es consulti el registre. 

 
 
Les dades s’han introduït mitjançant el formulari dissenyat per GRIHO, i es poden gestionar 
mitjançant el corresponent formulari de modificacions. 
 
El buidatge ha anat acompanyat d’una tasca de recerca filològica per localitzar la versió darrera 
de cada text, el títol de la qual és pres com a base per enllaçar totes les seves versions 
anteriors (la qual cosa implica que als registres hi ha un doble camp de títol de text: títol literal / 
títol definitiu). Semblantment, com que la fidelitat bibliogràfica demana d’escriure els noms dels 
autors tal i com apareixen als textos dels llibres, revistes, etc., també ha calgut preveure un 
doble camp d’autor (autor literal / autor real), i s’han hagut  d’investigar tots els noms de ploma i 
també els pseudònims amb què signaven els escriptors. 
 
 
2.4. La base de dades i el cercador de la base de dades 
 
Abans d’aquest projecte, l’aplicatiu del Corpus Literari Digital no contemplava la possibilitat 
d’incorporar-hi traduccions, sols textos en la seva llengua original, de manera que ha calgut 
ampliar els camps de la base de dades i realitzar tot de modificacions que permetessin la 
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inclusió de textos traduïts. I calia acabar de dissenyar el cercador, de manera que fes possibles 
cerques complexes, com ara: tots els poemes d’un escriptor traduïts per un mateix autor en 
obres diverses; totes les versions d’un mateix conte d’un autor traduït per un mateix escriptor, 
etc. 
Per accedir-hi al Cercador general de la base de dades, cal anar a la següent adreça 
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/cercador/cercador.php. 
El cercador permet accedir tant a les obres com als textos introduïts (Cerca d’obres o Cerca de 
textos). Si, per exemple, es tria “Cerca d’obres” i s’indica en el camp “Traductor” el nom de 
Carles Riba, apareixen com a resultat totes les obres traduïdes per Riba, i clicant sobre cada 
resultat es visualitza l’obra digitalitzada. Etc. 
 
 
3-4 Resultats i conclusions 
 
• S’han digitalitzat pràcticament totes les traduccions de Carles Riba i Marià Manent publicades 
en forma de llibre (a la Biblioteca de Catalunya els en manquen unes poques), la qual cosa 
assegura la preservació digital d’aquest important patrimoni literari català. En concret: 
 

▪ Carles Riba: 54 obres 
▪ Marià Manent: 36 obres 
 

• La recuperació i conservació del patrimoni cultural de cada país és una de les prioritats de les 
societats modernes, i el projecte Les traduccions de Carles Riba i Marià Manent al Corpus 
Literari Digital ha permès de recuperar i preservar aquesta part del patrimoni bibliogràfic català 
que són les diferents versions de les traduccions publicades per dos dels autors i traductors 
més importants de la literatura catalana contemporània.  

 
• La inclusió dels materials digitalitzats a la pàgina web del projecte permet que altres 
investigadors i els usuaris en general puguin accedir a uns materials avui dia sols trobables en 
algunes biblioteques amb fons històrics (Biblioteca de Catalunya, biblioteca de l’Ateneu 
Barcelonès, etc.). La pàgina web, d’altra banda, amb una interfície intuïtiva, facilita l’accés als 
documents digitalitzats i a tota la informació provinent del buidatge i inventari dels continguts 
dels llibres. 
 
▪ S’ha constituït una base de dades de registres bibliogràfics a partir del buidatge dels 
continguts d’aquests llibres. I, alhora, s’ha dissenyat un aplicatiu informàtic per gestionar-la. 
Aquest aplicatiu permet, d’una banda, visualitzar els documents, i, d’altra banda, havent 
realitzat el buidatge dels continguts (els textos) dels llibres, permet realitzar consultes per 
camps, ja siguin simples o combinades (d’autors, gèneres i publicació per dates, per exemple), 
com també obtenir els resultats de les cerques presentats segons diferents opcions d’indexació 
(alfabètica d’autor, de títol, etc.), a més de confegir llistats i bibliografies. 
 
▪ Actualment, els estudis de traducció han pres molta embranzida en el món acadèmic, 
especialment en les universitats d’àmbit català. Aquest projecte obre el ventall de possibilitats 
d’aquests estudis en posar a l’abast dels investigadors uns materials de molt difícil localització 
(especialment algunes primeres edicions de Carles Riba i Marià Manent d’abans de la Guerra 
Civil). L’anàlisi d’aquests materials possibilita tant l’estudi dels procediments i recursos per a la 
traducció emprats per ambdós autors com el de l’evolució de la llengua literària a partir del 
contrast entre els diversos estadis dels textos traduïts. 
 
• Tant Carles Riba com Marià Manent, dos dels autors més destacats de la literatura catalana 
contemporània, van mantenir estretes relacions amb la cultura en llengua anglesa: Riba, per 
exemple, a través de les seves traduccions, constantment reeditades i revisades, dels contes 
d’Edgar Allan Poe. Marià Manent, per la seva banda, a més de traduccions d’obres angleses en 
vers i en prosa, va publicar nombrosos articles de crítica literària amb els quals va fer de pont 
entre la cultura catalana i la cultura anglesa (i en menor mesura, la nord-americana). La 
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recuperació de les primeres versions originals de les seves traduccions pretén contribuir al 
coneixement de les relacions entre la literatura i la cultura catalanes i les angleses en uns anys 
claus en la història europea com són els d’abans i després de la Segona Guerra Mundial. I, 
principalment, volen ser un estímul a l’estudi de la recepció dels escriptors en llengua anglesa 
dins la literatura catalana contemporània. 
 
 
5. Impacte 
 
D’una banda, gràcies la projecte realitzat les traduccions de Carles Riba i Marià Manent 
digitalitzades (vegeu-ne la llista al final de la memòria) són accessibles on line i es poden 
consultar per mitjà del Cercador general de la base de dades del Corpus Literari Digital: 
 
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/cercador/cercador.php 
 
Per visualitzar les traduccions:  
 

▪ Cal triar: Cerca d’obres / secció: Biblioteca / camp: Traductor / conté: Riba (o bé 
Manent) per accedir a les seves traduccions digitalitzades.  

 
▪ O bé triar: Cerca de textos / secció: Biblioteca / camp: Títol de text / conté: posar el 
títol de qualsevol text traduït per Riba o Manent (des de contes d’E. A. Poe fins a 
poemes de William Blake, etc.) per poder visualitzar les diferents versions conservades 
de cada text traduït. 

 
D’altra banda, s’han fet les següents presentacions públiques del projecte: 
 

• Al Centre for Catalan Studies de la Queen Mary University of London (23 de març de 
2011). 

 
• A la British Library de Londres (24 de març de 2011). 

 
• A la Università degli Studi di Napoli Federico II (2 de maig de 2011) 

 
• Al Ve Colloque International de l’Association Française des Catalanistes a Lorient (15 
d’octubre de 2011) 

 
• A la LVII Anglo-Catalan Society Annual Conference a Londres (26 de novembre de 
2011) 

 
I estan previstes les següents presentacions: 
 

▪ A l’ACLAIIR (Advisory Council on Latin American & Iberian Information Resources) 
Seminar & AGM 2012 a Oxford (29 de juny de 2012) 
 
▪ Al 23è Col.loqui Germano-Català organitzat per la Deutscher Katalanistenverband 
(associació Germano-Catalana) a Berlin / Leipzig (27 - 30 de setembre 2012) 

  
 
Referències 
 
• Jordi Malé, Carles Riba i la traducció. Lleida: Punctum & Trilcat, 2006. 
• Jordi Marrugat, Marià Manent i la traducció. Lleida: Punctum & Trilcat, 2009 
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Apèndix 1 
 
TRADUCCIONS DE MARIÀ MANENT INCORPORADES AL PROJECTE 
 
Keats, John, Sonets i odes, Barcelona: La Revista, 1919. 
Kipling, Rudyard, El llibre de la jungla, Barcelona: Editorial Catalana, 1921. 
Chesterton, G. K, L'home-perdurable, Barcelona: Catalònia, 1927. 
Manent, Marià, L'aire daurat. Interpretacions de poesia xinesa, Barcelona: Atenes A. G., 1928. 
Brooke, Rupert, Poemes, Barcelona: La Revista, 1931. 
DD. AA., Goethe: antologia que la Generalitat dedica a les escoles de Catalunya, Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, 1932, p. 48-49 i 93-98. 
Andersen, Hans Christian, Rondalles de Hans Andersen, Barcelona: Joventut, 1933. 
El llibre de fades dArthur Rackham, Barcelona: Joventut, 1934.  
Barrie, James Matthew, Peter Pan i Wendy, Barcelona: Joventut, 1935. 
Kipling, Rudyard, El llibre de la jungla [2a. ed.], Barcelona: Catalònia, 1935. 
Manent, Marià, Versions de l'anglès, Barcelona: Residència d'Estudiants, 1938 [recull algunes 
traduccions ja publicades anteriorment a la premsa periòdica]. 
Pater, Walter, El Renaixement. Estudis d'art i poesia, Barcelona: Institució de les Lletres 
Catalanes, 1938. 
Shelley, Percy Bysshe, Epipsychidion, Barcelona: Helikon, 1946. 
Manent, Marià, L'aire daurat. Interpretacions de poesia xinesa [2a. ed.], Barcelona: Atenes, 
1946. 
Goethe, Johann-Wolfgang, Epifania, Barcelona: La Sirena, 1949 [reedició en forma de volum 
de la traducció de 1932, però amb una estrofa més i un breu comentari crític]. 
Kipling, Rudyard, Primer llibre de la jungla [3a. ed.], Barcelona: Selecta, 
Kipling, Rudyard, Segon llibre de la jungla [3a. ed.], Barcelona: Selecta, 1952. 
Manent, Marià, Poesia anglesa i nord-americana, Barcelona: Alpha, 1955  
Kipling, Rudyard, Primer llibre de la jungla [4a. ed.], Barcelona: Selecta, 
Kipling, Rudyard, Segon llibre de la jungla [4a. ed.], Barcelona: Selecta, 1962. 
Manent, Marià, Com un núvol lleuger. Més interpretacions de lírica xinesa, Barcelona: Proa, 
1967 
Andersen, Hans Christian, Rondalles de Hans Andersen [2a. ed.], Barcelona: Juventud, 1969. 
Manent, Marià, Poemes de Dylan Thomas, Barcelona: Edicions 62,1974. 
Manent, Marià, Llibres profètics de Wiïliam Blake, Barcelona: Edicions 62,1976  
Jarrell, Randall, Vol de nit, Barcelona: Antoni Bosch, 1978 
Manent, Marià, Poemes d'Emily Dickinson, Barcelona: Edicions 62,1979. 
Manent, Marià, 20 poemes xinesos, Olot: Miquel Plana, 1980 [edició de bibliòfil d'una tirada 
única de 28 exemplars amb il·lustracions de M. Plana]. 
Manent, Marià, Poemes de Dylan Thomas [2a. ed.], Barcelona: Edicions 62,1980. 
Manent, Marià, Poemes d’Archibald MacLeish, Barcelona: Edicions 62,1981.  
Coleridge, Samuel Taylor, Poema del vell mariner, Sant Boi de Llobregat: El Mall, 1982. 
Manent, Marià, El gran vent i les heures («Versions de l'anglès». Segona edició ampliada), 
Barcelona: Laertes, 1983. 
Manent, Marià, Poemes de John Keats, Barcelona: Empúries, 1985. 
Manent, Marià, Com un núvol lleuger. Més interpretacions de lírica xinesa [2a. ed.], Barcelona: 
Proa, 1985. 
Andersen, Hans Christian, Ditona, Barcelona: Destino, 1985 [reedició de la rondalla ja traduïda 
al volum Rondalles de Hans Andersen, Barcelona: Joventut, 1933]. 
Wei, Wang, Vell país natal, Barcelona: Empúries, 1986 [«Traducció directa del xinès de M. 
Dolors Folch. Versió poètica de Marià Manent»]. 
Andersen, Hans Christian, Rondalles de Hans Andersen [3a. ed.], Barcelona: Juventud, 1987. 
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TRADUCCIONS DE CARLES RIBA INCORPORADES AL PROJECTE 
 
C. Riba Bracons, Les Bucòliques de Virgili. Barcelona: D. F. Altés Alabart, 1911. 
Cornelii Nepotis, Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium, vol. I: Praefatio et Miltiadis 
Themistoclisque vitae [Themistoclis vitae, Lic. Carolus Riba Bracons], Barcinone: Institut de la 
Llengua Catalana, [1914?]. (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum cum ibericis 
versionibus.) 
El Revisor. Comèdia en cinc actes de Nicolai V. Gògol. Trad. de C. Riba-Bracons. Barcelona: 
s.p.i., [1914?]. (Biblioteca «Catalunya».) 
Carles Riba, Històries Extraordinàries d’Edgard A. Poe. Primera sèrie. Barcelona: Societat 
Catalana d’Edicions, 1915. 
Carles Riba, Històries Extraordinàries d’Edgard A. Poe. Segona sèrie. Barcelona: Societat 
Catalana d’Edicions, 1916. 
Carles Riba, Càntic dels Càntics. Llibre de Rut. Barcelona: Publicacions de «La Revista», 1918. 
Edgard A. Poe, Els assassinats del carrer Morgue. Traducció de Carles Riba. Barcelona: 
Editorial Catalana [1918]. (Biblioteca Literària.) 
William S. Bruce, Exploració polar. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Editorial Catalana, 
1918. (Enciclopèdia Catalana, II.) 
Arthur R. Hinks, Astronomia. Traducció de l’anglès per A. Desvalls i C. Riba. Barcelona: 
Editorial Catalana, 1918. (Enciclopèdia Catalana, V.) 
Homer, Odissea, 3 vols. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Editorial Catalana, [1919]. 
(Biblioteca Literària.) 
Edith Sichel, El Renaixement. Traducció de l’anglès per Jordi March [= Carles Riba]. Barcelona: 
Editorial Catalana, 1919. (Enciclopèdia Catalana, XIV.) 
Ll. Jacob i G. Carles Grimm, Contes d’infants i de la llar. Traducció de Carles Riba Bracons. 
Barcelona: Editorial Catalana, [1919]. (Biblioteca Literària.) // Ll. Jacob i G. Carles Grimm, 
Contes d’infants i de la llar. Segona sèrie. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Editorial 
Catalana, [1921]. (Biblioteca Literària.) 
Plutarc, Vides d’Alexandre i de Cèsar. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Editorial Catalana, 
[1920]. (Biblioteca Literària.) 
Sòfocles, Antígona. Electra. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Editorial Catalana, [1920]. 
(Biblioteca Literària.) 
De la «Vita» de Benvenuto Cellini. Fragments traduïts per Carles Riba. Barcelona: Ricard 
Duran i Alsina: impressió-llibreter, 1920. (Minerva Segona sèrie. Col·lecció Popular de 
Literatures Modernes, VIII.) 
D. Hogarth, L’antic Orient. Traducció de l’anglès per Jordi March [= Carles Riba]. Barcelona: 
Editorial Catalana, 1920. (Enciclopèdia Catalana, XIX.) 
Joseph Bédier, El Romanç de Tristany i Isolda. Traducció de Damià Pujol [= Carles Riba]. 
Barcelona: Editorial Catalana, [1921]. (Biblioteca Literària.) 
Nicolai Gògol, L’Inspector. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Editorial Catalana, [1921]. 
(Biblioteca Literària.) 
Bernardin de Saint Pierre, Pau i Virgínia. Traduït del francès per Albert Cabestany [= Carles 
Riba]. Barcelona: Editorial Catalana, [1921]. (Biblioteca Literària.) [Sobre la discutida atribució 
de l’autoria d’aquesta traducció, vegeu l’apartat «Riba, traductor» de l’Estudi introductori.] 
Xenofont, Els deu mil, 2 vols. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Editorial Catalana, [1922]. 
(Biblioteca Literària.) 
Enric Sienkiewicz, Bàrtek el Vencedor i altres contes [L’àngel, L’organista de Poniklo, Una 
Comèdia de les equivocacions, El juí de Júpiter]. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Editorial 
Catalana, [1922]. (Biblioteca Literària.) 
Aristòtil, Crítica del Comunisme (Extreta de la «Política»). Traducció del grec per Carles Riba. 
Barcelona: A. López-Llausàs, [1922]. (Biblioteca d’Estudis Socials, II.) 
A. de Vigny, Laura o el Segell Roig. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Josep Vila, 
impressor, [1924]. (La Novel·la Estrangera, I.) 
E. T. A. Hoffmann, El dux i la dogaressa (Marino Falieri). Traductor: Carles Riba. Valls: E. 
Castells impressor, [1924?]. (La Novel·la Estrangera, XIII.) 
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Gottfried Keller, La gent de Seldwyla. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Llibreria Catalònia, 
1925. (Biblioteca Literària.) 
Edgard Poe, El gat negre [seguit de: El cor delator, Hop-Frog]. Traducció de Carles Riba. 
Barcelona: s.p.i., [1925?] (La Novel·la Estrangera, XXIV.) 
Edgard Poe, El cas de M. Valdemar [seguit de: Metzengerstein, El barril d’amontillado]. 
Traducció de Carles Riba. Barcelona: s.p.i., [1925?] (La Novel·la Estrangera, XXVI.) 
Edgard Poe, La caiguda de la Casa Usher [seguit de: Morella]. Traducció de Carles Riba. 
Barcelona: s.p.i., [1925?] (La Novel·la Estrangera, XXXIV.) 
Edgard Poe, El retrat oval [seguit de: William Wilson]. Traducció de Carles Riba. Barcelona: 
s.p.i., [1925?] (La Novel·la Estrangera, XXXVI.) 
Edgard Poe, La màscara de la mort roja [seguit de: El pou i el pèndol]. Traducció de Carles 
Riba. Barcelona: s.p.i., [1925?] (La Novel·la Estrangera, XXXVIII.) 
H. Rider Haggard, Ella Traducció de J. M.-R. I C. R. Barcelona: Llibreria Catalònia, [1931]. 
(Biblioteca Literària.)  
De la «Vida» de Benvenuto Cellini. Traducció de Joan Estelrich i Carles Riba. Barcelona: 
Llibreria Catalònia, [1932]. (Biblioteca Literària.) 
G. Keller, Els tres honrats pintaires. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Barcino, 1932. 
(Collecció Popular Barcino, LXXX.) 
Text de l’oratori de Jean Cocteau. Èdip Rei («Oedipus Rex»). Traducció catalana de Carles 
Riba. Barcelona: Gran Teatre del Liceu, [1933]. 
Edgard A. Poe, La màscara de la mort roja. Portada i gravats d’Enric Cluselles. Trad. de Carles 
Riba. Barcelona: s.p.i., [1934?]. (Quaderns Literaris, Novel·les i novel·listes, 8.) 
Nicolai Gògol, L’Inspector. Trad. de Carles Riba. Portada de Morató. Gravats de Perramon. 
Barcelona: s.p.i., [1934?]. (Quaderns Literaris, Novel·les i novel·listes, 22.) 
Edgard A. Poe, Els assassinats del carrer Morgue [seguit de: El misteri de Maria Roget, La 
lletra robada]. Traducció de Carles Riba. Portada al boix de Cluselles. Barcelona: s.p.i., 1934. 
(Quaderns Literaris, Novel·les i novel·listes, 27.) 
Edgard A. Poe, La caiguda de la Casa Usher [seguit de: Ligeia, Morel·la, Berenice, Eleonora, 
Una davallada al Maelström]. Trad. de Carles Riba. Barcelona: s.p.i., 1935. (Quaderns Literaris, 
Novel·les i novel·listes, 80.) 
Rondalles de Grimm. Il·lustrades per Arthur Rackham. [Versió de l’alemany per Carles Riba.] 
Barcelona: Joventut, 1935. 
E. Sienkiewicz, L’Àngel [seguit de: L’organista de Poniklo, Una comèdia de les equivocacions, 
El juí de Júpiter]. Trad. de Carles Riba. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1936. 
(Quaderns Literaris, 137.) 
E. Sienkiewicz,  Bàrtek el Vencedor. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Edicions de la Rosa 
dels Vents, 1937. (Quaderns Literaris, 160. Biblioteca de la Rosa dels Vents, 13.) 
Carles Riba, Versions de Hölderlin. Buenos Aires, 1943. [Publicat a Barcelona, 1944.] 
Homer, L’Odissea. Novament traslladada en versos catalans per Carles Riba. Ornada amb 
gravats d’E. C. Ricart. Barcelona: [Societat Aliança d’Arts Gràfiques], 1948. [N’hi ha edició 
facsímil: Barcelona: Edicions de la Magrana, 1993.] 
Sòfocles, Tragèdies. Traslladades en versos catalans per Carles Riba. Ornades amb gravats 
de Josep Obiols, vol. I: Edip Rei, Edip a Colonos, Antígona. Barcelona: Alcides, 1951. 
Homer, L’Odissea. Novament traslladada en versos catalans per Carles Riba. Barcelona: 
Alpha, 1953. (Clàssics de tots els temps.) 
Edgard A. Poe, Els assassinats del carrer de la Morgue. Traducció de Carles Riba. Barcelona: 
Editorial Selecta, 1953. (Biblioteca Selecta Universal, 8.) 
Miscel·lània del Club dels Novel·listes 1956. Barcelona: Aymà, 1956, pp. 201-212. 
Nikolai Gògol, L’inspector general, seguit de L’abric. Traducció de Carles Riba. Barcelona: 
Editorial Selecta, 1957. (Biblioteca Selecta Universal, 21.) 
Jean de Brunhoff, La infància de Babar. [Traducció de Carles Riba.] Barcelona: Aymà, 1957. 
(Petits Àlbums Rosa Babar, 1.) 
Jean de Brunhoff, Babar i la vella senyora. [Traducció de Carles Riba.] Barcelona: Aymà, 1957. 
(Petits Àlbums Rosa Babar, 2.) 
Carles Riba, Poemes de Kavafis, selecció i traducció. Il·lustracions de J. Subirachs. Nota 
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preliminar de Joan Triadú. Barcelona: Teide, 1962. 
Edgard Allan Poe, Narracions extraordinàries [Metzengerstein, Berenice, Morel·la, El rei Pesta, 
Ombra, Silenci, Ligeia, La caiguda de la Casa Usher, William Wilson, Eleonor, El retrat oval, La 
màscara de la mort roja, El cor delator, El gat negre, Els fets en el cas de M. Valdemar, El barril 
d’amontillado, Hop-Frog]. Traducció de Carles Riba. Il·lustracions de Francesc Almuni. 
Barcelona: Editorial Selecta, 1964. (Biblioteca Selecta, 355.) 
Jean de Brunhoff, Babar en globus. [Traducció de Carles Riba.] Barcelona: Aymà, 1964. (Petits 
Àlbums Babar, 4.) 
Rainer Maria Rilke, La cançó d’amor i de mort del corneta Christoph Rilke. Traducció, Carles 
Riba. Pròleg, Salvador Espriu. Il·lustracions: Barbarà. Barcelona: Graphic Andros, 1965. (Els 
Cinquanta Cinc.) 
 
 
 
 
 
 
Apèndix 2 
 
Justificació de la desviació del pressupost inicial 
 
Pel fet que el contracte del personal tècnic finalment va comportar un cost una mica menor del 
que es va pressupostar, s’ha destinat el romanent sobrant a pagar una part de les despeses 
d'assistència de dos membres del grup de recerca al Ve Colloque International de l’Association 
Française des Catalanistes a Lorient (15 d’octubre de 2011), en el qual va ser presentat 
públicament el projecte. 
 
 
 
 
 




