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RESUM 
 
Vicenç Albertí i Vidal fou un escriptor, traductor i intel·lectual del tombant del s. XVIII - XIX que 
formà part del que s’ha anomenat el grup il·lustrat menorquí representat, també, per Pere i Joan 
Ramis i Ramis i Antoni Febrer i Cardona. Albertí dedicà temps i esforç a apropar obres de la literatura 
europea a l’illa de Menorca. Ho feu a través d’unes seixanta traduccions d’obres de teatre anglès, 
francès, castellà i italià, d’autors diversos com Beaumarchais, Molière, Fernández de Moratín, Goldoni 
o Metastasio. D’aquest últim en traduí tres obres, Demofoonte, Siroe i Aquil·les, totes tres inèdites fins 
ara. Aquest treball ofereix per primera vegada l’edició de la traducció de l’Aquil·les. Partint del text, 
de la seva contextualització i la d’Albertí, hem procurat aportar una mica de llum a l’estudi de la 
literatura catalana moderna. 
 
Paraules clau: literatura catalana moderna, Albertí, Metastasio, Aquil·les, edició de textos, literatura 
europea, traducció. 
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1- Introducció 

En l’àmbit de la història literària, una de les tasques més importants és la recuperació de textos que 
es conserven en manuscrits. Recuperar un text, treure’l a la llum, vol dir posar-lo a l'abast de qui hi 
pugui estar interessat. Això passa, necessàriament, per una feina filològica d’edició del text en qüestió, 
una edició que ha d’apropar el lector, amateur o acadèmic, a la forma, però sobretot al contingut de 
l’escrit. Aquesta tasca permet atansar-nos a obres oblidades per a gaudir-ne i estudiar-les. 
 
La literatura catalana encara té molt camp per a recórrer dins la disciplina de l’edició de textos. El fet 
que durant dècades la producció literària de l’edat moderna hagués estat menystinguda per part del 
món acadèmic, ha fet que, avui per avui, encara quedi pendent molta feina de recuperació de docu-
ments. No obstant això, durant les últimes dècades, el tapís de la literatura catalana moderna ha anat 
agafant cada vegada més forma i se n’han estudiat i contextualitzat cada cop més títols que van teixint 
l’entramat d’obres, autors i traduccions. 
 
Quan centrem la mirada en el s. XVIII ens adonem que la literatura catalana té dos focus importants 
de producció, justament en els dos territoris que durant aquest segle no formen part de la corona 
espanyola. Per una banda, el Rosselló, ja francès, amb Simó Salamó i Melcior Gelabert al capdavant, 
i Miquel Ribes i Bonaventura Ques com a traductors d’obra europea al català. Per altra banda, trobem 
l’illa de Menorca, durant gran part del segle sota dominació britànica i francesa, amb Joan i Pere Ramis 
i Ramis, Antoni Febrer i Cardona i Vicenç Albertí i Vidal com els noms més destacats del moment. 
 
És a Menorca on trobem l’objecte del nostre interès, concretament en l’obra d’Albertí. Més enllà de 
l’obra pròpia, Albertí fa una important tasca de traducció al català d’obres de la literatura europea, 
especialment obres teatrals. Entre d’altres, tradueix Molière, Beaumarchais, Goldoni i Metastasio. 
D’aquest últim, tenim constància que en va traduir tres obres: Demofoonte, Siroe i Aquil·les. Fins ara, 
cap de les tres ha estat editada i es conserven únicament en manuscrit. 
 
Aquest fet ens porta a centrar la nostra tasca en l’obra Aquil·les. L’original italià, Achille in Sciro, és un 
llibret d’òpera seriosa musicat en primera instància per Antonio Caldara l’any 1736. Vicenç Albertí i 
Vidal en va fer la traducció al menorquí l’any 1818 després d’haver traduït ja el Demofoonte l’any 1815 
i el Siroe el 1816. 
 
L’objectiu principal del present treball és oferir una edició crítica del text teatral Aquil·les de Metasta-
sio traduït al menorquí per Albertí, amb la voluntat de contribuir al coneixement i a la divulgació de 
la literatura catalana moderna. Així mateix, també ens interessarà analitzar la importància de les tra-
duccions en la recepció d’obra estrangera i el paper d’Albertí com un agent actiu i prolix de l’entorn 
cultural de la Menorca del XVIII. 
 
El punt de partida del treball és l’article que el 2007 va publicar dins Mites clàssics en la literatura catalana 
moderna i contemporània la filòloga Eulàlia Miralles sota el títol «Vicenç Albertí, traductor de Metastasio». 
Miralles (2007: 42) constata que la producció traductora d’Albertí fou molt més extensa del que con-
servem. De la seixantena de traduccions que se li suposen, només en conservem vint-i-cinc d’obres 
originals en anglès, francès, castellà i italià. De Metastasio se’n conserven tres traduccions: Demofoonte, 
Siroe i Aquil·les, totes tres a la Biblioteca de Catalunya. Demofoonte en el manuscrit Ms. 4137/2 en un 
volum de les primeres traduccions d’Albertí on, a més a més, hi ha dues obres de Molière (El musson 
nobble i Don Pere de Ñiquiñac) i una de Beaumarchais (La precaució inútil o El barber de Sevilla). Aquest 
volum va entrar a la BC l’any 1997 després que Antoni-Joan Pons l’hagués localitzat. El Siroe, (ms. 
1791) es conserva en aquest centre documental, també en format microfilm; i l’Aquil·les, (ms. 1793), 
enquadernat en solitari. Els manuscrits entre els números 1782 i 1800 entraren a la BC el 1937 per la 
donació que Antoni Rubió i Lluch en feu després d’haver-los adquirit a Menorca l’any 1893. Del 
Demofoonte se’n conserven dos manuscrits més a la biblioteca Lluís Alemany de Palma (ZE3-27/461 i 
ZE3-27/459), però de Siroe i de l’Aquil·les, sembla que els manuscrits de la BC són els únics testimonis 
respectius que ens resten. 
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Fins ara s’han fet diverses edicions de traduccions d’Albertí, d’entre les quals cal destacar les de: 
Salord (1997), Carrasco (2009) i Bertran (2011). Tot i així, cap de les tres traduccions de Metastasio 
han estat encara editades i degudament contextualitzades. Amb la voluntat d’omplir una part d’aquest 
buit, us presentem l’edició del text d’Aquil·les i la seva contextualització. En una primera part del 
treball trobareu tot allò referent al context històric i literari de la traducció que ens servirà per a 
conèixer l’època, la Menorca del s. XVIII – XIX; l’autor, la vida, l’obra pròpia i les traduccions d’Albertí, 
així com l’autor original, Metastasio; i els aspectes més rellevants de l’obra editada, l’Aquil·les. En 
segon lloc, us presentem els aspectes relacionats amb el text, és a dir, la descripció del manuscrit que 
donarà compte de les característiques de l’objecte físic i de les particularitats de la mà del text; així 
com el detall dels criteris d’edició que hem seguit. A mode de tancament, les conclusions de la feina 
feta i les futures línies de recerca que en sorgeixen. Finalment, la bibliografia i l’annex, on podreu 
trobar el text editat. 
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2- Vicenç Albertí i les traduccions de Metastasio 

2.1- Menorca al s. XVIII 

L’illa de Menorca, durant gran part del s. XVIII, fou colònia de la corona britànica. Els britànics esta-
ven interessats en l’illa per la situació estratègica que ocupa dins la mar Mediterrània. Tenir l’illa su-
posava per als britànics tenir terra a la Mediterrània, com els seus enemics francesos i espanyols, i, 
per tant, tenir un emplaçament estratègic des del punt de vista militar i comercial. El port natural de 
Maó va fer de l’illa un trosset de terra molt cotitzat durant el segle, i una moneda de canvi en diferents 
conflictes entre anglesos i espanyols i francesos. Entre 1713 i 1802, Menorca pertany a la corona 
britànica en tres períodes, interromputs pel període francès (1756-1763) i l’espanyol (1782-1789). 
Amb l’entrada del nou segle, l’any 1802 i arran de la pau d’Amiens, l’illa esdevindrà finalment territori 
de la corona espanyola fins l’actualitat. 
 
Maó, amb el govern i l’administració, l’establiment militar i el port com a centre comercial serà el 
centre neuràlgic de la Menorca britànica, i al seu voltant es desenvoluparà una burgesia puixant. L’ac-
tivitat que genera el port (construcció i provisió de vaixells, comerç, patents de cors...) afavorirà l’en-
riquiment de la burgesia de la ciutat, famílies que seran el bressol dels il·lustrats menorquins. Els joves 
d’aquestes famílies es formaran en universitats estrangeres i beuran de la il·lustració europea, que 
s’expressarà en català a Menorca a través d’una «literatura neoclàssica de consum intern per a la po-
derosa burgesia que es dedicava al comerç pel Mediterrani» (ROSSICH 2010: 93). 
 
Amb el final de la Guerra de Successió i la promulgació dels diferents Decrets de Nova Planta, el 
català perdrà l’oficialitat i això comportarà conseqüències a nivell literari i també d’ús, ja que cada cop 
s’anirà reduint a un ús informal, es produeix una «residualització dels usos cultes de l’idioma» (ROS-

SICH 2010: 62) que anirà creixent al llarg del segle, amb la consegüent dialectalització dels textos pel 
fet de no tenir un referent lingüístic oficial que funcionés com a marc comú. A diferència de la corona 
borbònica espanyola a la península i a les altres Illes Balears, la corona britànica va respectar el català 
com a llengua oficial de l’administració i les institucions pròpies de Menorca tot mantenint «l’estatut 
jurídic i lingüístic de què havien gaudit els altres territoris de la corona catalanoaragonesa durant la 
monarquia hispànica dels Àustries».1 
 
Malgrat l’estatus d’oficialitat del català, les autoritats britàniques arribades a l’illa empraven el castellà 
en l’àmbit administratiu, tal i com s’havia fet tradicionalment a l’illa en les comunicacions amb els 
governadors, habitualment espanyols, i amb els reis. La incidència que van tenir en la població no va 
complir amb les expectatives d’imperialisme cultural i lingüístic britànic per la desconfiança que els 
catòlics menorquins tenien cap als britànics protestants. El paper de l’església va ser molt important 
per a la resistència dels menorquins a l’assimilació religiosa i, de retruc, d’altra mena. El català i el llatí 
van ser les llengües de l’església fins el 1803 quan, ja sota dominació espanyola, es va introduir el 
castellà per ordre del bisbe d’origen sorià Pedro Antonio Juano, no sense queixa dels jurats de Maó 
reclamant el dret dels assistents a sentir la prèdica en la seva llengua (DE MELCHOR 1997: 97-98). 
 
D’acord amb De Melchor (1997: 92) menys de l’1% de la població coneixia el castellà a finals del       
s. XVIII. Hem de tenir present que la major part de la població era analfabeta i catalanoparlant, tal i 
com succeïa a la resta de territoris de parla catalana en aquell moment. L’ús social popular del català 
era similar arreu: la major part de la població, analfabeta, tenia com a única llengua el català.  
 
En l’època que ens ocupa, trobem una comunitat lingüística catalana repartida entre diferents estats. 
El Principat, el País Valencià i les Illes Balears (excepte Menorca) sota la corona espanyola que des 
d’inicis de segle s’havia proposat fer desaparèixer institucions i llengua pròpies en pro d’un estat uni-
forme i centralitzat. La Catalunya del Nord (el Rosselló, el Conflent, el Vallespir, el Capcir i l’Alta 

 
1 «[Una] conseqüència clau de la situació colonial de la Menorca setcentista va ser el manteniment de la norma-
litat lingüística, segons la qual, la llengua catalana emprada des del 1287 va continuar essent, amb l’excepció 
puntual de l’ús del castellà administratiu per part de les autoritats britàniques, la llengua de tota la societat, 
evidentment monolingüe.» (SALORD 2014: 224). 
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Cerdanya) pertanyia, des del Tractat dels Pirineus (1659), a la corona francesa que, semblantment a 
l’acció de la corona espanyola, va prohibir el català en documents i actes oficials ja el 1700. I la petita 
ciutat de L’Alguer estava controlada pel Piemont des de 1720. 
 
El tret distintiu de Menorca en aquest període és la producció literària variada i rica en llengua cata-
lana, amb especial importància del teatre, sobretot el traduït. Tal i com apuntàvem més amunt, la 
qüestió religiosa a l’illa durant la dominació britànica és un aspecte a tenir molt en compte quan 
parlem de la vida literària i teatral. Hem de tenir present que, tot i seguir sota el bisbat de Mallorca 
(espanyol), a Menorca es va suprimir la delegació de la Inquisició, fet que va comportar «la desaparició 
de la censura eclesiàstica i l’entrada i circulació de publicacions estrangeres innovadores» (DE MEL-

CHOR 2019: 27), dèiem, sobretot de teatre traduït. Això implica que els homes de cultura usin el català 
per a la creació cultural i, per tant, fan de Menorca la que empeny el català cap a la codificació (la 
Societat Maonesa s’erigeix en acadèmia de la llengua, creada el 1778 al voltant de la figura de Joan 
Ramis i Ramis). Autors europeus s’expressaven en català a la petita illa del mediterrani gràcies a la 
tasca de traductors com Antoni Febrer i Cardona, Pere Ramis i Ramis o Vicenç Albertí i Vidal. 
 
A més a més del teatre traduït també trobem producció literària pròpia i d’altres gèneres: poesia, 
literatura religiosa i memorialística i literatura científica de divulgació (DE MELCHOR 1997: 96). L’es-
tatus de llengua de cultura de què fruïa el català a Menorca i l’activitat dels il·lustrats menorquins, fan 
palès com «la catalanitat, [durant el s. XVIII i inicis del s. XIX], és indestriable de l’europeïtat més 
moderna» (SALORD 2014: 230). A Menorca la llengua és viva. 
 
Un dels personatges rellevants de la cultura és Joan Ramis i Ramis, de família de comerciants, qui fou 
un dels fundadors de la Societat Maonesa (1778). La Societat neix amb la voluntat de crear una bibli-
oteca pròpia dels temps il·lustrats i esdevindrà, també, un espai de reunió de diversos intel·lectuals 
per a tractar temes d’interès científic i humanístic, així com per a traduir obres de la literatura europea 
que comentaven en tertúlia. En aquestes reunions s’hi trobaven intel·lectuals menorquins com Joan 
Roca o Nicolau Orfila, però la presència d’estrangers com Otto Guillaume de Cronhelm o David 
Causse són mostra de com, fins el 1785, la Societat Maonesa va ser un espai d’intercanvi i relacions 
culturals que mantindran Menorca dins els corrents il·lustrats europeus (SALORD 2014: 227-228). 
Una de les obres cabdals de la producció de Joan Ramis i Ramis és el poema èpic La Alonsíada (1818) 
que fou traduït al català per Vicenç Albertí, l’única traducció no teatral que farà (PAREDES 1999: 84). 
 
Una altra figura important és la d’Antoni Febrer i Cardona, «lingüística, lexicògraf, pedagog i escrip-
tor, fou un dels erudits il·lustrats més significatius de l’illa» (VILLALONGA 2016: 487) que tradueix 
obres neoclàssiques franceses perquè creu en la finalitat pedagògica i moralitzant del teatre. És per 
això que «la il·lustració considera la literatura dramàtica el gènere més pur, atès que prescindeix del 
narrador i cedeix la veu als personatges» (VILLALONGA 2016: 483). No només tradueix teatre francès, 
sinó també, obres clàssiques llatines de Ciceró i Sòcrates entre d’altres així com el text de La Creació 
de Haydn. Febrer i Albertí són els dos grans traductors menorquins d’obres de tradició europea al 
català de l’època a l’illa. 
 
Un fet diferencial menorquí és que trobem representacions de teatre culte en català. A d’altres parts 
del territori lingüístic com el Principat o el País Valencià, cada cop són més habituals les companyies 
espanyoles que fan teatre en castellà, unes companyies que no anaven a Menorca, potser per consi-
derar-la un escenari secundari o per ultramarí. El públic que freqüentava el teatre a Maó era de dife-
rents estaments socials, però era un públic habitual, fet que obligava els programadors a una certa 
renovació de les obres representades per no avorrir el públic. 
 
Des dels anys trenta del s. XVIII trobem espais específics per a l’escenificació teatral i operística. Des 
de l’església «del grecs» fins al Teatre Principal de Maó passant pel teatre de la torre dels «Dragons» i 
la Casa de Misericòrdia on, generalment, es representaven obres europees traduïdes al menorquí, els 
espais teatrals i la seva activitat evidencien com la presència del teatre en la vida burgesa catalanopar-
lant era una de les expressions culturals més importants del moment. Les dominacions britànica i 
francesa sobre l’illa van obrir Menorca a la influència de la cultura europea i van canviar costums de 
part de la població que va esdevenir públic que gaudia del teatre i hi acudia amb regularitat, la qual 
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cosa alimentava la necessitat de disposar de nous textos per representar i és la base de la intensa 
activitat traductora d’autors com Albertí. 
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2.2- Vicenç Albertí i Vidal 

2.2.1- L’autor i l’obra 

Vicenç Albertí va néixer a Maó, Menorca, el 24 de novembre de 1786. Primogènit d’una família de 
propietaris rurals d’origen mallorquí, Josep Albertí i Portella i Antònia Vidal i Seguí, després de Vicenç 
tingueren sis fills més. Tot i que no tenim dades concretes de la seva etapa de formació, podem deduir, 
seguint Pons i Pons (1984: 107), que no devia diferir gaire de la de Mateu Orfila, coetani i conterrani 
seu. 
 
És versemblant pensar que va estudiar al convent franciscà de Jesús, proper a casa seva, on degué 
formar-se en la cultura clàssica, català i castellà; les llengües francesa, anglesa i italiana podem suposar 
que les adquirí mitjançant professors particulars. Carles Ernest Cook, arribat a l’illa el 1803, fou pro-
fessor de Mateu Orfila i de Vicenç Albertí segons creu Carbonell (1964: 729). No consta que tingués 
formació universitària, però és destacable l’existència d’una extensa biblioteca familiar, començada 
pel seu avi Vicenç Albertí i Vives, i que generacions més tard quedaria gairebé del tot destruïda en un 
saqueig durant la Guerra Civil en què els seus últims descendents van morir. Aquest fet va comportar 
la desaparició de la majoria dels manuscrits d’Albertí i Vidal (PONS I PONS 1984: 109). Segons ens 
referencia Pons i Pons (1984: 109-110), d’entre les obres conservades d’aquesta biblioteca n’hi ha de 
religioses del s. XVI, obres lexicogràfiques i gramaticals en diferents idiomes i algunes obres literàries, 
entre elles les obres completes de Metastasio, així com obres clàssiques, novel·la romàntica i algunes 
obres de Joan Ramis i Ramis. Malauradament, no trobem obres de Molière ni de Goldoni, dos autors 
importants en la seva obra traduïda. 
 
En l’àmbit literari, Albertí té obra pròpia, en castellà, com el Manual de un lector, o sea Diccionario etimo-
lògico-analítico de voces sagrades, técnicas, históricas, mitológicas, etc., introducidas en todos los idiomes cultos, cuyas 
raíces, comunmente oscuras y peregrines, son significatives en las respectives lenguas originarias (1828).2 Es dedicà, 
però, sobretot a la traducció teatral, amb gran profusió durant el període 1815-1829, on trobem el 
«gruix de l’activitat teatral d’Albertí» (SANSANO 2013:190). Amb les seves traduccions, Albertí «acon-
seguí que la dramatúrgia culta europea no resultés aliena al públic menorquí» (VILLALONGA, 2016: 
487). Va traduir els autors europeus més de moda, una activitat prolífica a l’entorn del Teatre de la 
Misericòrdia de Maó, del qual fou director durant uns anys, on es van representar algunes de les seves 
traduccions. 
 
A banda de la seva dedicació literària, Albertí exercí alguns càrrecs a l’administració municipal de Maó 
durant el trienni liberal (1822) i, també més tard, el 1835, durant la Primera Guerra Carlina (PONS I 

PONS 1984: 108). No es casà mai ni tingué descendència. Morí el 15 d’octubre de 1859 a la seva ciutat 
natal, i va llegar tot el seu patrimoni al seu germà Josep i els seus fills.  
 
 

2.2.2- Traduccions 

Juntament amb Antoni Febrer i Joana de Vigo, Vicenç Albertí és un dels principals traductors teatrals 
menorquins del tombant del segle XVIII al XIX. Tradueix els grans autors europeus, entre els quals hi 
ha Goldoni, Molière o Metastasio però malauradament només s’han conservat unes vint traduccions 
teatrals de les probablement més de seixanta de què es tenen constància.3 També tradueix del castellà 
autors com Ramon de la Cruz, Leandro de Moratín o Joan Ramis de qui fa una de les seves traduc-
cions més destacades, L’Alonsíada4. Segons la hipòtesi de Sansano, la tasca de traducció de teatre 
popular espanyol de finals de s. XVIII abona el camí per al sorgiment del teatre català modern, junta-
ment amb la posada en escena i la difusió de les obres a través de plecs i resums. En aquest aspecte, 
l’obra d’Albertí «se’ns presenta com una de les més representatives i productives» (2013: 180).  
 

 
2 Per a una relació completa de l’obra d’Albertí, vegeu Pons i Pons (1984: 113). 
3 Per una relació completa de les obres traduïdes, vegeu Miralles (2007: 42). 
4 Sobre aquesta traducció, vegeu Martínez (2017). 
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Podem dividir la tasca traductora d’Albertí en tres períodes segons la llengua meta. Un primer període 
de 1815 a 1820 en què tradueix exclusivament al català; un segon període de 1820 a 1835 on trobem 
traduccions al català i al castellà; i, finalment, un tercer període de 1835 a 1859 quan traduirà ja exclu-
sivament al castellà. S’observa una tendència similar a la que seguiran altres autors menorquins com 
Joan Ramis o Francesc Pons (DE MELCHOR 1997: 102-103). 
 
En les seves traduccions són habituals les adaptacions de noms i situacions al context menorquí.5 Un 
exemple el trobem en la traducció de l’Avar de Molière on el personatge d’una dona membre de l’alta 
societat prové de Ciutadella i no de Bretanya com en l’original francès (Pons i Pons 2012: 228). A la 
traducció de l’Aquil·les no hi ha adaptacions i, en una revisió superficial, tampoc sembla que al Demo-
foonte ni al Siroe hi hagi canvis d’aquest tipus. 
 
Tenir traduccions d’obres estrangeres és un dels signes de vitalitat d’una cultura i una llengua. Les 
traduccions són un «mitjà d’enriquiment de la llengua pròpia» tal i com defensa el propi Albertí al 
pròleg de la traducció de L’Alonsíada de Ramis (Paredes 1999: 84). Les obres traduïdes per Albertí 
eren per a ser representades, tenim constància de diferents representacions de traduccions seves de 
Goldoni, Molière, Beaumarchais i Metastasio. D’aquest últim, en tenim la certesa que es va represen-
tar Demofoonte, però no tenim aquesta informació ni de Siroe ni d’Aquil·les.6 La finalitat d’aquestes 
traduccions era doble: per una banda, econòmiques ja que «s’ajudava a millorar els comptes de la Casa 
de Misericòrida, on el teatre era la font més important d’ingressos que tenia la institució» (MIRALLES 
2007:40); i per altra banda, lúdiques i educatives, en la mesura que feien conèixer al públic «uns textos 
que, si no eren traduïts, difícilment [...] hauria pogut entendre i abastar en la seva totalitat» (MIRALLES 
2007: 41). L’adquisició a Liorna de les obres metastasianes el 1778 per part de la Societat Maonesa de 
Cultura (Miralles 2007: 42) i les tres traduccions que en fa Albertí van acostar «els referents clàssics al 
públic de l’illa i no deixava d’exercir una tasca educadora pel que fa al gust teatral menorquí» 
(VILLLALONGA 2016: 487). 
 
En conjunt, doncs, podem dir que l’activitat traductora d’Albertí en l’àmbit teatral va ser important, 
tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu. Va apropar el teatre francès, italià i castellà al 
públic menorquí contribuint, així, a la divulgació d’un «teatre erudit i culte, fruit del nou ideari il·lustrat 
i concebut amb finalitat didàctica com a plataforma de renovació d’idees i de difusió del saber» (VI-

LLALONGA 2016: 478). 
 
 

2.2.3- Pietro Metastasio 

Pietro Trapassi, conegut com Metastasio, va néixer a Roma el 3 de gener de 1698 i va morir a Viena 
el 12 d’abril de 1782. Fou poeta i llibretista oficial de la cort imperial d’Àustria des de 1729 fins la 
seva mort, sota els mandats de Carles VI (Arxiduc Carles), Maria Teresa i Josep II. Autor d’obres 
conegudes, representades i traduïdes arreu d’Europa, fou durant un segle l’autor més rellevant de 
llibrets d’òpera, molts dels quals foren musicats per alguns dels grans compositors del seu temps com 
Mozart, Caldara, Händel o Jommelli. 
 
Giovanni Vincenzo Gravina (erudit membre de l’Accademia dell’Arcadia)7 el va agafar sota la seva 
protecció des de nen. El va fer estudiar llatí i dret, i va fomentar les seves habilitats literàries en 
sessions d’improvisació en salons privats. Als 12 anys, el petit Pietro ja va traduir la Ilíada i amb 14 va 
escriure la seva primera tragèdia, Giustino. Posteriorment, també va treballar uns anys en l’àmbit jurí-
dic. El 1722 escriu Gli orti esperidi en motiu de l’aniversari de l’emperadriu, per encàrrec del virrei de 

 
5 Parlem d’adaptació segons els termes que usa Sansano (2013: 182), que són a la vegada els que estableix Julio-

César Santoyo en «Traducciones y adaptacions teatrales: ensayo de tipologia» (1989). L’Adaptació, doncs, per a 

Santoyo té una única finalitat, aclimatar el teatre a una cultura meta per tal d’aconseguir un efecte equivalent 
(SANSANO 2013: 182). 
6 Per a una relació de les obres traduïdes al menorquí representades entre 1821 i 1828, vegeu Hernández Sanz 
(2001: 77). 
7 Acadèmia literària italiana creada el 1690 a Roma per a contrarestar els excessos barrocs i promoure una 
estètica neoclàssica. 
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Nàpols, una obra musicada per Nicola Porpora. Gràcies al mecenatge i el suport de la cantant Mari-
anna Bulgarelli, va deixar la carrera jurídica i es dedicà a escriure. Va conèixer compositors com Hasse, 
Pergolesi o Alessandro Scarlatti, que van posar música a les seves obres. 
 
El 1729 rep l’oferta d’ocupar la plaça de poeta oficial de la cort a Viena, accepta i s’hi instal·la el 1730. 
Durant els següents deu anys van ser representades les seves obres al teatre imperial, entre elles De-
mofoonte, La clemenza di Tito o Achille in Sciro. Aquesta última la va escriure i fou estrenada amb menys 
de vint dies durant els quals poeta, compositor, copista musical, cantants i músics van treballar a 
contrarellotge. Va resultar una de les seves obres més celebrades, malgrat estar lluny dels noranta-un 
compositors que van musicar Artaserse, la van musicar vint-i-cinc compositors, entre Antonio Caldara 
(1736), el primer, i Pietro Antonio Coppola (1832), l’últim. 
 
Una temàtica recurrent en els seus llibrets són les històries ambientades en la roma clàssica o inspira-
des en autors llatins. El seu estil és elegant i precís, la seva poesia és plena de musicalitat, una musi-
calitat que guiava els compositors a expressar el que les paraules no arribaven a fer (FUBINI 2005: 
233). Mètricament «opta clarament per l’isometria –estrofes d’una sola mètrica– i prefereix, per da-
vant de tots, el vers heptasíl·lab, que és el més flexibles dels versos lírics»8 (BIANCONI 1993: 59). 
 
A partir de 1745 la seva producció literària decreix. Les seves obres eren adequades per a un tipus de 
música basada en l’existència d’uns cantants virtuosos. Fornia de repertori els castrati i les sopranos 
dramàtiques, però aviat la música s’estilitzarà, i l’estil germànic, amb Mozart i Gluck al capdavant, no 
encaixarà amb els seus llibrets. Tot i així, La clemenza di Tito serà musicada per Mozart en una de les 
seves òperes serioses amb més èxit, encara que el llibret basat en l’obra de Metastasio serà adaptat 
per Caterino Mazzolà. 
 
Des que s’havia instal·lat a Viena fins la seva mort l’any 1782, va viure a casa d’una família espanyola 
de Nàpols que treballava al servei de la cort. La filla, Marianna von Martínez, esdevingué compositora 
i pianista. Metastasio, en morir, li deixà d’herència la seva biblioteca musical. 
 
Les obres de Metastasio han estat traduïdes a diferents llengües europees com l’anglès, el francès, 
l’alemany, el castellà o el català. Continuaran sent representades i es veurà en ell un referent, encara 
un cop mort, fins a principis de s. XIX. Durant aquest segle continua sent un autor que genera fasci-
nació; fins i tot Stendhal (BOMBET 1814) n’escriurà una biografia. 
 
 
 
 
 
  

 
8 Traducció meva. 
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2.3. L’Aquil·les a Menorca 

2.3.1 Anàlisi literària 

La història gira a l’entorn de la figura d’Aquil·les i d’un dels episodis de la seva vida. Ens situa a l’illa 
grega d’Esciros, a l’inici de la Guerra de Troia. Allà hi trobem amagat el jove Aquil·les que, vestit de 
dona, pretén passar desapercebut per evitar anar a la guerra. Sembla que el pla havia estat ordit per la 
seva mare, Tetis, que temia pel seu fill, i que deixa Nearco encarregat de vetllar per ell. A l’illa, 
Aquil·les viu entre les filles del rei Licomedes en qualitat d’amiga íntima de Deidamia, de qui s’ena-
mora i amb qui inicia una relació. Licomedes, totalment desconeixedor de la relació amorosa de la 
seva filla, promet la mà de Deidamia a Teagenes, fet que causa la ira i els dubtes d’Aquil·les sobre 
l’amor que li professa Deidamia. L’intent de preservar el seu amor i defugir d’anar a lluitar a Troia no 
fa l’efecte desitjat. Paral·lelament, Ulisses, que sospita que Aquil·les s’amaga a Esciro, el va a cercar 
per a convèncer-lo d’unir-se a l’exèrcit grec, ja que la presència de l’heroi és imprescindible per a 
guanyar la guerra. Aquil·les es debat entre les seves dues grans passions: l’amor a Deidamia i la pulsió 
guerrera per amor al triomf. Finalment, en ser Aquil·les descobert, Licomedes accepta l’amor entre 
la seva filla i l’heroi, permet el seu enllaç i la marxa d’Aquil·les a la guerra. 
 
L’Aquil·les és una obra en tres actes escrita l’any 1736. La traducció d’Albertí data de 1818, tal i com 
consta a la portada del manuscrit en què s’ha conservat el text. A diferència d’altres traduccions, en 
les quals Albertí va realitzar diverses adaptacions (com, per exemple, canvis de noms de personatges 
per tal d’apropar-les a la realitat menorquina) en la d’Aquil·les manté els personatges, els noms i les 
localitzacions originals. 
 
La traducció d’Albertí respecta els tres actes originals metastasians. El primer acte, amb quinze esce-
nes, ens presenta els personatges i els seus objectius. Deidamia i Pirra, nom de dona amb què és 
conegut Aquil·les, amaguen el seu amor amb temor, més de Deidamia que d’Aquil·les, de ser desco-
berts. Des de l’inici de l’obra ja veiem que Aquil·les es debat entre la devoció per Deidamia i el desig 
d’anar a la guerra. És aquest últim sentiment el que fa patir més Deidamia ja que creu que, en no 
poder-se’n amagar, Aquil·les es descobrirà ell tot sol. Tot i així, l’heroi li promet que restarà amb ella. 
L’arribada d’Ulisses i Arcades posarà a prova l’aplom d’Aquil·les. En aquest primer acte també co-
neixem Licomedes, el pare de Deidamia, i Teagenes, que aspira a convertir-se en espòs de Deidamia 
i compta amb el consentiment de Licomedes, però la desaprovació de la filla. 
 
En el segon acte, amb dotze escenes, veiem com Ulisses i Arcades, el seu confident, usen la debilitat 
per la guerra d’Aquil·les per a posar-li trampes a fi de descobrir-ne la veritable identitat i revelar qui 
és Pirra en realitat. A més a més, Licomedes demana a Pirra que intercedeixi en favor de Teagenes i 
convenci Deidamia d’esposar-lo. Aquil·les, ofès i enrabiat perquè creu que Deidamia el traeix, deci-
deix abandonar els vestits femenins i deixar Deidamia per a unir-se a la batalla. Nearco el convenç de 
no fer-ho. Durant la vetllada en què tots junts sopen i gaudeixen de la música, Ulisses i Arcades 
provocaran un tumult que portarà Aquil·les a autodescobrir-se i decidir deixar Deidamia per a unir-
se als guerrers. En tot l’acte veiem un Aquil·les que lluita internament per a no ser vençut pel seu 
impuls guerrer davant les temptacions que Ulisses i Arcades li van oferint. 
 
Finalment, en les vuit escenes de l’acte tercer, Deidamia s’adona que Aquil·les està a punt d’abando-
nar-la per anar a la guerra, traint així la promesa feta al primer acte. En aquest acte veiem com les 
dues pulsions d’Aquil·les cap a l’amor i cap a la guerra es personifiquen en Deidamia i Ulisses, entre 
els quals es troba atrapat. Tots dos el reclamen i li retreuen que falti a la seva paraula. Aquil·les, 
després de debatre’s entre l’un i l’altra, decideix partir a la guerra per a preservar el seu honor. Deida-
mia queda com morta davant la decisió, fet que farà Aquil·les tornar enrere per a salvar-la. Entretant, 
Ulisses va a revelar el secret de l’amor entre Deidamia i Aquil·les a Licomedes per a poder-li reclamar 
la presència d’Aquil·les a l’exèrcit. Ara és Licomedes qui està atrapat entre la paraula que donà a 
Teagenes d’esposar la seva filla i la demanda que li fa Ulisses, però finalment davant l’aprovació de 
Teagenes, Licomedes aprova l’enllaç. L’obra acaba amb un cor donant l’entrada a Himeneu, déu que 
presideix el seguici nupcial dels dos protagonistes. 
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El personatge central de l’obra és Aquil·les, a través del qual se’ns presenta el conflicte de què tracta 
l’obra: la lluita entre la fidelitat a la paraula donada i al fat, entre la voluntat de quedar-se i el destí 
ineludible de marxar, entre l’amor a Deidamia i el desig guerrer. Deidamia i Ulisses, sempre acompa-
nyat d’Arcades, són les personificacions d’aquests dos sentiments, de les dues voluntats d’Aquil·les. 
 
Deidamia, l’altra protagonista de l’obra, és un personatge força més pla que el d’Aquil·les. La seva 
funció dramàtica és, com dèiem, representar la fidelitat a la paraula donada i intentar ancorar l’heroi 
a l’illa. Deidamia no té cap objectiu a complir més que retenir el seu amant amb ella. Mantenir 
Aquil·les segur a l’illa és un objectiu que Deidamia comparteix amb Nearco, en el seu cas per ordre 
de Tetis. En l’escena 4a de l’acte primer, Nearco ens posa en situació i ens explica els precedents, 
com hem arribat aquí i quina és la circumstància actual: 
 
 
 NEARCO (Sol.) Oh quina tan difícil empresa, Tetis, m’haveu imposada! Cada 

moment tem Aquil·les descobert. És veritat que l’amor lo refrena, 

però si una trompeta sent, si un guerrer observa, s’agita, s’inflama, 

detesta el dèbil vestit. Què faria si sabés ara que Troia sens ell no 

caurà, que tota la Grècia armada a ell demana? Ah! No permètia 

el cel que algú a esta ribera lo vénguia a cercar [...] 

 
Tetis és un personatge que no apareix a l’obra, sols se l’anomena per a justificar la situació d’Aquil·les 
i la presència de Nearco; és el motiu pel qual es troba a l’illa amagat i vestit de dona. Per últim, 
Licomedes i Teagenes, no són personatges centrals, ja que no fan avançar l’acció, però la seva impor-
tància, la seva funció dramàtica, rau en el fet que la seva existència és el que obliga al secretisme, tant 
de la identitat d’Aquil·les com, en conseqüència, de la relació entre aquest i Deidamia. Licomedes no 
pot conèixer la veritable identitat de Pirra, ja que l’oferiria a l’exèrcit grec que ha demanat ajuda a 
Esciros per anar a la guerra. Precisament perquè Licomedes creu que Pirra és una dona, no pot conèi-
xer l’amor entre Deidamia i Aquil·les. A més a més, ha promès la mà de la seva filla a Teagenes que 
també viu ignorant de la situació. Per tant, podríem dir que Teagenes i Licomedes representen la 
versió oficial del que està succeint a Esciros: Pirra és una bona amiga i confident de Deidamia, Lico-
medes vol casar la seva filla i la promet a Teagenes, Ulisses apareix a l’illa a reclamar ajuda a Esciros 
per a la batalla. Però la situació real és una altra i és el personatge d’Ulisses, sempre acompanyat 
d’Arcades, qui ens ho fa palès. 
 
Ulisses es persona a Esciros amb el pretext de demanar ajuda per a l’exèrcit grec, però la seva arribada 
porta amagada una altra intenció: trobar Aquil·les. Només posar el peu a l’illa queden confirmades 
les sospites que té que Esciros és l’amagatall d’Aquil·les. Quan troba Nearco aquest fingeix ser un 
servidor de Licomedes, però Ulisses el reconeix d’haver-lo vist anys enrere a la cort de Peleu, pare 
d’Aquil·les. Les diferents temptacions guerreres que suposen la presència d’Ulisses i Arcades a l’illa i 
els paranys que posen a Aquil·les seran el motor de l’acció. Les naus, les armes, les paraules d’Ulisses 
sobre les victòries d’Hèrcules, el tumult orquestrat amb voluntat de descobrir-lo faran sortir el veri-
table Aquil·les de la fingida Pirra. El pla d’Ulisses és el motor de l’obra, ja des de l’inici, des de la 
primera escena de l’acte primer, quan Ulisses encara és al mar i no sabem si les naus que es divisen 
són amigues o enemigues, ja des de lluny Ulisses i els seu exèrcit desperten la curiositat i el desig en 
Aquil·les. 
 
El d’Aquil·les és un dels mites de l’antiguitat més coneguts i sobre els que s’ha escrit més. La seva 
fama inicial prové de la Ilíada de la qual és un dels personatges principals, sent la seva còlera un dels 
motors de la narració. En el poema homèric, Aquil·les decideix anar a la Guerra de Troia a petició de 
Néstor, Ulisses i Pàtrocle. La seva mare, Tetis, l’adverteix del seu destí: si es queda la seva vida serà 
llarga, però sense glòria; en canvi si va a la guerra tindrà una vida breu però guanyarà una vasta fama. 
Com veiem, l’episodi que ens narren Metastasio i Albertí no és pres de la Ilíada, sinó que sorgeix de 
narracions posteriors, com per exemple de l’Aquil·leida que el poeta Estaci escriví al s. I dC. En els 
relats de l’antiguitat, durant els nou anys que Aquil·les passa a Esciro i fruit de l’amor secret amb 
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Deidamia, tenen el seu fill Neoptòlem, posteriorment conegut amb el nom de Pirros. En canvi el 
relat metastasià ens presenta una cronologia i un desenvolupament diferent dels fet, ja que Aquil·les 
és descobert, la seva relació és aprovada per Licomedes i decideix anar a la guerra sense que en cap 
moment es faci referència a cap fill amb Deidamia. En resum: l’obra de Metastasio es resol amb un 
final feliç -molt acord amb el gust teatral il·lustrat- en el qual les dues pulsions contràries que pertor-
ben el protagonista, acaben essent conciliades en una resolució que fa possible tant la relació amorosa 
amb Deidamia com la consagració d’Aquil·les com a heroi. 
 
 

2.3.2 Sobre la traducció  

L’atribució de la traducció a Albertí «descansa [...] en la certesa que seves són les inicials V. A i V. que 
retrobem a les portades de molts dels manuscrits que les reporten» (MIRALLES 2007:42). Sense anar 
més lluny aquest és el cas de les altres dues traduccions de Metastasio atribuïdes a l’autor menorquí. 
Albertí tradueix directament de l’italià, les traces d’aquesta llengua en la traducció (xéna, olà, fumiau...) 
són la prova més evident que el text que té davant Albertí és en la llengua original. L’existència d’una 
traducció de l’Aquil·les al castellà feta per Ramon de la Cruz no sembla haver influït en la d’Albertí.9  
 
Com hem comentat més amunt, la traducció del menorquí respecta l’estructura del text original. La 
traducció, però, té algunes particularitats destacables. En primer lloc, es tracta d’un text en prosa, tot 
i que l’original italià fou escrit en vers. Creiem que aquesta decisió podria venir donada per voler servir 
un text més accessible. A més a més, pensem que la prosa és el senyal més evident que Albertí concep 
el seu text com una obra teatral i no pas un llibret operístic a diferència del text metastasià original. 
Tot i la conversió a prosa del text teatral, veiem en diferents moments de la narració que Albertí 
manté el vers com, per exemple, en les intervencions del cor. En tres de les quatre d’aquestes 
intervencions, a més, en redueix l’extensió del text: el llarg cor inicial de l’obra Albertí el simplifica a 
una sola quarteta; també ens en presenta només una de les tres quartetes originals de l’escena 7a del 
segon acte, i, en aquesta mateixa escena, redueix a una sola intervenció les dues quartetes d’Aquil·les 
més una del cor que en l’original ens apareixen tres cops. En l’última aparició del cor, ja al final de 
l’obra, manté les dues quartetes de l’original. 
 
Quant a la mètrica de les parts traduïdes en vers, és interessant observar com, en la majoria dels casos, 
Albertí tradueix els versos amb una síl·laba menys que en l’original, és a dir, quan en l’original trobem 
heptasíl·labs, la traducció al menorquí esdevenen versos hexasíl·labs. Cal apuntar que no en tots els 
casos, però sí que hem detectat una clara tendència a procedir d’aquesta manera, 17 dels 25 poemes 
segueixen aquest patró. Ara bé, també cal tenir present que en llengua italiana les síl·labes d’un vers 
es compten fins la següent després de la síl·laba tònica; en canvi en català es compten totes les síl·labes 
fins a l’última tònica. Tenint això en compte, observem com el nombre de síl·labes fins l’última tònica 
és el mateix en totes dues llengües. A continuació, presentem uns versos d’Aquil·les a l’escena 3a de 
l’acte primer en què el recompte sil·làbic en català dona versos heptasíl·labs i el recompte en italià, 
octosíl·labs. 
 
 

AQUIL·LES Ro/bar/-me el/meu/gran/tre/sor! 

 Qui és/es/ta à/ni/ma a/tre/vi/da?  

 Ha/de/lle/var/-me/la/vi/da 

 qui/mon/bé/pre/tén/ai/xí. 

 

ACHILLE In/vo/lar/mi il/mio/te/so/ro! 

 Ah!/do/v'è/quest/'al/ma ar/di/ta? 

 Ha/da/to/glier/mi/la/vi/ta 

 chi/vuol/to/glier/mi il/mio/ben. 

 
9 Per a més informació sobre la relació entre Ramon de la Cruz, Vicenç Albertí i Metastasio, vegeu Miralles 
(2007: 45). 
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 El/po/der/de/dos/bells/ulls 

 m’a/vi/leix/ab/tal/ves/tit; 

 mes,/que A/quil·/les/som/no ol/vid 

 i A/quil·/les/sent/en/mi. 

 M'av/vi/li/sce in/ques/te s/po/glie 

 il/po/ter/di/due/pu/pil/le; 

 ma/lo/so/ch'io/so/no A/chil/le, 

 e/mi/sen/to A/chil/le in/sen. 

 
Analitzant els poemes que trobem al llarg de l’obra, observem que hi ha una preferència (8 de 25) pel 
vers heptasíl·lab italià que en la traducció esdevé hexasíl·labs. Així com dels octosíl·labs italians que 
són heptasíl·labs catalans (6 de 25). És interessant observar com en cinc dels poemes el recompte 
sil·làbic es manté en totes dues llengües, en tres d’heptasíl·labs, un d’hexasíl·labs i l’altre de pen-
tasíl·labs. També trobem dos decasíl·labs italians que esdevenen enneasíl·labs catalans, un pen-
tasíl·lab que esdevé tetrasíl·lab, i un hexasíl·lab fet pentasíl·lab en català. Finalment, trobem en dues 
ocasions relacions mètriques més peculiars: en un cas uns pentasíl·labs italians que en català són 
hexasíl·labs, en aquest cas el nombre de síl·labes ha augmentat; i un poema decasíl·lab en l’original i 
heptasíl·lab en català on les mètriques són força allunyades. 
 
A més a més dels diferents poemes, en alguns llocs trobem rimes internes en el text en prosa com a: 
«a vostres belles ordes jo compliment no don, correu a mon rival, jo del tot vos perdon.» (Acte I 
escena 8); o a «una donzella parlar així! Audaç demostrar-se tant? Jo sé que no la comprenc; mes sé 
que m’agrada bastant.» (Acte I escena 15) 
 
Si analitzem en quins moments Albertí manté el vers i quan tradueix el text en prosa, observem que 
els versos menorquins coincideixen amb les àries operístiques del text de Metastasio. Recordem que 
el text metastasià és un llibret d’òpera de mitjans del s. XVIII, en el qual, tal i com era tradició en el 
barroc, es diferenciaven els recitatius de les àries. Des del punt de vista de la dramatúrgia, aquest dos 
tipus de números es diferencien per allò que aporten al desenvolupament i expressió de la narració. 
Els recitatius acumulen la gran part de diàleg, fan avançar l’acció i, musicalment, són recitats amb 
melodies senzilles i acompanyaments instrumentals reduïts. En canvi les àries aturen l’acció perquè 
un o més personatges (duets, trios, quartets...) expressin les seves emocions, sentiments o pensaments 
amb un acompanyament instrumental ric i melodies expressives. Segons el gust musical barroc les 
melodies de les àries eren l’espai de lluïment dels cantants que posaven tot el seu virtuosisme al servei 
de la música. Observant el text en menorquí i comparant-lo amb l’original italià, podem veure com 
Albertí converteix en prosa els recitatius de Metastasio, però manté el vers en les àries originals. 
Pensem que el motiu d’aquest procedir va ser la intenció de mantenir l’alt grau expressiu de les àries 
amb fragments en vers enmig d’un text en prosa. No sabem, però, si els poemes eren recitats o cantats 
en la versió catalana. Un bon exemple d’això són els versos de l’escena 11a de l’acte segon en què 
Deidamia expressa el seu dolor quan es creu abandonada per Aquil·les. 
 
 DEIDAMIA          No me vingueu en torn, vos deman per pietat. 

  No veis, però, tirà 

  que de pena muir ja? 

  Que desig que en repòs 

  me deixeu morir? 

 

  Que el meu cor tant se queixa, 

  que abat tot el meu cos, 

  que casi mi mateixa 

  no puc ja sofrir? (Va-se’n.) 
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Quant a la traducció, un darrer aspecte a comentar és que Albertí prescindeix de l’última part de 
l’última escena on, en l’original italià, apareixen les personificacions de l’Amor, la Glòria i el Temps 
fent un número final de tancament. A mode d’hipòtesi, podem apuntar que tal vegada això es deu a 
que el 1818, any de la traducció, ja no era del gust de l’època les personificacions d’aquest tipus. O, 
tal volta, aquest final operístic, que funciona molt bé com a trio de tancament amb cor, probablement, 
en teatre de text no aporta massa i no té la força d’un número operístic final. 
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3- Edició del manuscrit Aquil·les 

3.1- Descripció del manuscrit 

Ms. 1793 de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona). Donatiu d’Antoni Rubió i Lluch realitzat durant 
la Guerra Civil, l’any 1937. Signatura antiga BC ms. 2426. 1818. 21 cm, 41 folis. Porta el següent títol: 
 
Aquilles. / Dràma en tres Àctes / Traduit del original Italìá / de Metastasio / al / Menorquí / Per 
D. V. .A y V. / en / 1818. 
 
Probablement autògraf. Polit i de lletra llegible de mínim dues mans d’un mateix amanuense, ja que 
trobem revisions i correccions del text. Enquadernat en solitari amb tapes dures. La numeració dels 
folis feta per la BC està corregida en llapis sobre la primera numeració amb tinta.  
 
Per a més detalls sobre el manuscrit, vegeu Pons i Pons (1984); Miralles (2007: 39-58). 
 
 

3.2- Sobre aquesta edició 

La present edició té com a objectiu oferir un text que sigui, al mateix temps, establert amb la màxima 
fiabilitat filològica, i que resulti accessible i entenedor a un públic no expert. Per a preservar l’essència 
de la llengua de principis del s. XIX a Menorca i, a la vegada, servir un text accessible, hem optat per 
a fer una edició regularitzada, que té com a principi rector la no alteració de la fonètica del text. En 
tot el procés regularitzador hem pres com a referència els criteris d’edició per a textos clàssics de 
l’edat moderna establerts per Albert Rossich l’objectiu dels quals és «elaborar unes normes generals 
prou flexibles perquè siguin aplicables a una col·lecció de clàssics catalans» (ROSSICH 2006: 25). Tot 
i així, en algunes ocasions que comentarem més endavant, hem optat per altres solucions que hem 
considerat més oportunes en el cas concret del text editat aquí. 
 
Al llarg de tota l’obra Albertí usa claus horitzontals per als noms dels personatges previs a cada inter-
venció, així com per a les acotacions i els punts d’acció i escenografia a l’inici de cada acte. També 
usa una gran clau horitzontal per a marcar el final de cada acte. Quant a usos scribendi, trobem un parell 

de símbols interesants de comentar: l’ús del símbol ∿ . (amb el punt a sota) per a les interrogacions; 
i entre cinc i set punts suspensius. En la present edició, no reproduïm aquests símbols per estar 
mancats de valor textual. 
 
A continuació, ens disposem a exposar els criteris generals d’edició. En primer lloc, tal i com hem 
comentat suara, hem regularitzat l’ortografia, l’accentuació i la puntuació segons la normativa actual. 
Hem regularitzat l’ús de les majúscules i hem resolt la separació de les paraules segons els usos actuals. 
Els antropònims i topònims també es presenten amb l’ortografia catalana actual, a excepció d’aquells 
casos en què fer-ho modificava la fonètica. Hem regularitzat l’apostrofació segons la normativa actual 
(me amas per m’ames o el espòs per l’espòs) per donar coherència i homogeneïtat a l’edició. Malgrat això, 
hi ha dos apòstrofs no regularitzats ja que en estar en vers, fer-ho hauria afectat al recompte sil·làbic. 
El primer d’ells és en el vers el arc iris se colora (acte I, escena 12) on si apostrofem el vers esdevé 
hexasíl·lab en un poema d’heptasíl·labs. L’altre és el esperar bríllia (acte III, escena 4) on per a ser un 
pentasíl·lab com tot el poema, cal no apostrofar. 
 
Quant al vocalisme, hem regularitzat els finals femenins en -es, així com la grafia de aa i ee neutres i 
les oo i uu àtones. Hem introduït la e protètica en els mots iniciats amb s líquida (escena i no pas scena). 
Respecte al consonantisme, hem regularitzat la grafia ñ per ny (montañes per muntanyes) i la conjunció y 
per i. Els casos de ieisme s’han resolt, com a vuy per vull. També s’han regularitzat les /l·l/, especial-
ment nombroses en el text per la presència del nom d’Aquil·les. En el text trobem un nombre con-
siderable de mots amb la doble b en el grup /bl/ després de vocal tònica que hem resolt a b (nobbles 
passa a nobles). En el cas de les rr no etimològiques dels infinitius de la 2a conjugació com veurer o 
perdrer, les suprimim totes ja que no tenim proves que es pronunciés. 
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Respecte la morfologia i la sintaxi no hem aplicat cap modificació que alteri les formes del text, i, per 
tant, hem mantingut les formes verbals pròpies del menorquí com la primera persona del singular del 
present d’indicatiu sense desinència (perd), les primera i tercera persones del present de subjuntiu amb 
a final (entréguia) o la tercera persona del present d’indicatiu i de l’imperatiu amb a (abaixau). Es man-
tenen les formes plenes dels pronoms me, te, se, mos, vos. L’article lo/s el mantenim sempre, tant amb 
valor masulí (los ulls), com quan és pronom feble equivalent a ho (lo veig) o a el (lo refrena). També en els 
casos en què lo té un valor neutre intensiu (lo útil del dany), tal com recomana Rossich (2006: 29). 
 
Tampoc s’ha intervingut a nivell lèxic. Hem mantingut tots els castellanismes propis del català d’inicis 
del s. XIX ja que són marques temporals que formen part de l’estil del text (coro, alomenos o cuidado, etc.). 
N’hem regularitzat, això sí, l’ortografia segons la normativa del català actual, per exemple: quissá per 
quissà. Cal fer esment d’un seguit de mots que trobem en el text amb el grup -dad de les quals n’hem 
regularitzat l’ortografia de la segona d, però n’hem mantingut la primera per ser una pronunciació 
pròpia del balear: fidelidad (fidelidat), profundidad (profundidat), tranquilidad (tranquil·lidat), ociosidad (ociosi-
dat), oscuridad (oscuridat), crueldad (crueldat), piedad (piedat).  
 
Hi ha un seguit de casos que val la pena comentar a part. En primer lloc, hem regularitzat ahont per a 
on, i hem mantingut la forma de la preposició ab. En el cas de les interjeccions o i a hem optat per les 
formes oh i ah per evitar qualsevol confusió. També la interjecció olá, que apareix dues vegades amb 
accent obert i dues amb accent tancat, ha estat regularitzada a holà. Quant a la forma de l’imperatiu 
arcaic del verb veure, se’ns presenta en el text en quatre formes diferents: vaten, vatelo, vataquí i vatequí. 
Regularitzem l’ortografia de totes elles editant: ve-te’n, ve-te-lo, i vet aquí per a les dues últimes formes. 
Observem la presència del mot nonobstant en la mateixa forma cinc cops al llarg del text que evidencia 
que no es tracta d’un error, i per això l’editem en la mateixa forma.  
 
En una traducció ens podem trobar amb rastres de la llengua original, la presència de mots italians o 
d’influència italiana en el text d’Albertí és una realitat. En tres ocasions (acte I, escena 2a i 14a; i acte 
III escena 3a), trobem el mot xéna/s referit a una part de l’escenari que conviu amb la forma scena 
quan enumera les escenes de cada acte. Editem sempre escena/es per a mantenir la coherència en tot 
el text. També trobem el verb animorar enlloc d’enamorar, on el mimetisme amb el verb italià innamorare 
és clar. 
 
Cal que ens aturem ara en algunes particularitats del text d’Aquil·les. En primer lloc, ens agradaria 
aclarir les decisions preses en referència als antropònims i topònims. Sempre que ha estat possible, i 
mai alterant al fonètica del text, hem agafat de referència l’obra de Pierre Grimal amb traducció al 
català a càrrec de Montserrat Franquesa, Joaquim Gestí i Andreu Martí del Diccionari de mitologia grega 
i romana (2009). En casos en què els noms no consten en el diccionari, i seguint els criteris de Gestí, 
hem mantingut «l’accent a la mateixa síl·laba que en la llengua mare» (GESTÍ 2009: XXV).  
 
Quant als antropònims, Licomedes i Ulisses s’han mantingut amb la forma del manuscrit ja que és la 
forma catalana actual; en el cas d’Aquil·les, n’hem regularitzat l’ortografia de la /l·l/; en canvi, Nearco 
no l’hem substituït per Nearc i l’editem en la mateixa forma que apareix en el text. Casos menys 
evidents són els de Deidamia, Teagenes i Arcades: Deidàmia apareix accentuat 53 vegades com una 
paraula esdrúixola, enfront de les 70 sense accentuar, hem optat per a seguir l’ortografia majoritària 
en el text que coincideix amb l’accentuació llatina i l’hem escrit com a paraula plana (Deidamia); 
Teagenes apareix sense accent en 37 ocasions enfront 3 vegades que Albertí l’accentua com a paraula 
plana (Teagénes), hem, per tant, mantingut l’absència d’accent gràfic per tal que fos, segons les nor-
mes actuals d’accentuació, una paraula plana tal i com correspon amb la pronunciació llatina; Arcades 
apareix sempre amb aquesta forma a excepció de 2 ocasions en què apareix Àrcades, hem optat per 
la forma majoritària del text. Per als altres noms presents en el text, hem seguit els criteris generals de 
regularitzar l’ortografia sense alterar-ne la fonètica tenint en compte els noms amb tradició en català, 
així trobem: Àjax, Alcides, Anteu, Aqueus, Argivos, Diomedes, Erimanto, Escamandro, Estenelo, 
Hèrcules, Idomeneu, Himeneu, Jole, Pal·las, Peleu, Pirra, Príamo i Quiron. De la mateixa manera 
hem procedit amb els topònims presents en el text: Argos, Àsia, Calcide, Corinto, Dàrdano, Esciro, 
Esparta, Europa, Frígia, Frisso, Grècia, Tiro i Troia. 
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A continuació ens agradaria comentar alguns aspectes formals de l’edició. És una edició regularitzada 
amb format d’obra de teatre. Els noms dels personatges en cadascuna de les seves intervencions els 
hem posat en versaleta per a diferenciar-los clarament del text, del qual, a més, queden separats per 
un sagnat. Hem marcat les acotacions entre parèntesi i en cursiva, i les qüestions escenogràfiques i 
els llocs de l’acció es troben sense cap marca a excepció del cos de lletra que és un punt més gran. 
 
Quant a l’aparat de notes cal fer alguns aclariments. En trobar-nos davant d’un testimoni únic ens ha 
portat a una edició amb unes característiques concretes. En primer lloc, no hi ha aparat de variants 
perquè no hi ha diferents testimonis que s’hagin hagut d’acarar. En segon lloc, hem optat per a fer 
una anotació que combina els aspectes de sentit, és a dir, les notes de tipus textual en què es fan 
aclariments de tipus lingüístic i cultural, i la descripció d’alguns aspectes del text base, és a dir, codi-
cològics com per exemple correccions, taques o marques en el text que no tindria sentit indicar aquí 
sinó que calia fer conèixer al lector des del punt del text on els trobem. En tercer lloc, la llargada del 
text ens ha fet optar per un aparat de notes al peu, ja que no resultava una solució còmode per al 
lector situar-les al final del text. A més a més, hem cregut oportú no numerar les línies del text i fer 
la crida a través de números en superíndex. Per tal de no interrompre massa la lectura hem unificat 
les diferents notes d’una mateixa línia de text sempre que han estat del mateix tipus (lingüístic o de 
sentit), però les hem separades si han estat de diferents tipus. 
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4- Conclusions 

La recuperació de textos que es conserven en manuscrit mitjançant l’edició és una de les tasques 
filològiques més interessants perquè permet fornir el corpus de textos poc o gens coneguts contribu-
int així a un major coneixement de la literatura i la llengua. L’edició de textos és una obra de servei 
en què l’editor fa d’intermediari entre el manuscrit i el lector, facilita l’accés al text i aporta una mica 
de llum sobre què s’ha escrit, qui ho ha escrit i com ho ha escrit. En el cas de la literatura catalana 
moderna, aquesta labor és encara més significativa perquè ha estat una època menystinguda dins 
l’estudi de la nostra literatura davant d’altres èpoques més profusament estudiades com l’edat mitjana 
o la literatura contemporània. Les últimes dècades s’està treballant molt en l’edició de textos de l’edat 
moderna i el present treball ha volgut ser una petita contribució a aquesta tasca. 
 
La feina de traductor de Vicenç Albertí és una de les més importants en llengua catalana del tombant 
del segle XVIII - XIX. Gràcies a la seixantena de les seves traduccions, juntament amb les d’altres 
traductors com Antoni Febrer i Joana de Vigo, Albertí va contribuir a la difusió de literatura d’àmbit 
europeu especialment d’obres de teatre. Malgrat la seva important aportació encara avui trobem ma-
nuscrits de l’autor menorquí sense editar com les tres traduccions de Metastasio: Aquil·les, Demofoonte 
i Siroe. D’aquests tres, hem dut a terme l’edició de l’Aquil·les, una edició que vol presentar el text 
teatral d’Albertí amb la major claredat possible, tant des del punt de vista formal com del significat 
del text i del context. 
 
L’edició ha estat feta amb la màxima rigorositat filològica. S’han seguit uns criteris d’edició regularit-
zadors ja que entenem que és la millor manera d’apropar el text al lector. Malgrat això, hem preservat 
la fonètica, la morfologia i el lèxic propis del text entenent que en són part essencial en tant que són 
marques del seu temps i el seu lloc. Durant el procés d’edició, el rigor i el mètode han estat de vital 
importància per tal d’aconseguir un resultat coherent i per a minimitzar els errors, dels quals estem 
segurs no haver-nos-en lliurat del tot. La decisió sobre la presentació visual del text està basada amb 
un objectiu molt clar: presentar un text de fàcil lectura en què personatge, text i acotacions fossin de 
fàcil distinció visual. 
 
L’absència d’un aparat de variants ve donada pel fet de trobar-nos davant d’un manuscrit de testimoni 
únic i, per tant amb un únic text de referència. A més a més, les característiques del text, el fet de ser 
un text teatral llarg, ens han dut a prendre un seguit de decisions. En primer lloc, fer una anotació 
combinada en què hi trobem tant les notes al peu que ajuden a la comprensió del sentit del text com 
les notes que ens donen informació codicològica del text (taques, ratllades...). En segon lloc, la crida 
a les notes està feta amb números en superíndex ja que numerar les línies del text hagués aportat més 
entrebancs que no pas lleugeresa a la lectura. I, finalment, per tal de procurar que la lectura no se 
sentís massa interrompuda, hem unificat en una de sola nota les diferents notes d’una mateixa línia 
de text o estrofa sempre que han estat d’un mateix tipus, codicològiques o de sentit. 
 
La consulta del text original italià ha estat de vital importància per a comprendre el grau d’intervenció 
d’Albertí en el text, és a dir, per a poder establir com fa la traducció i sota quins criteris. Es tracta 
d’una traducció feta des del text italià, és observable en diferents ocasions la fidelitat a l’original com 
per exemple amb el mimetisme d’alguns mots italians cap al català (animorar d’innamorare o xéna de 
scena). Una particularitat de l’Aquil·les és que, a diferència del que era habitual en moltes de les seves 
traduccions, Albertí respecta els noms dels personatges i les localitzacions enlloc d’adaptar-los al con-
text menorquí. No sabem perquè, però sembla que en el Siroe i el Demofoonte tampoc fa tals adaptaci-
ons. Un altre aspecte a destacar de la traducció, probablement el més rellevant, és el fet que el vers 
original és substituït per la prosa. Creiem que aquesta decisió ens dona la clau per a entendre que 
Albertí va concebre el seu com un text teatral i no pas com un llibret d’òpera tal i com era l’original 
metastasià. Malgrat això, trobem poemes en vers en diversos moments de l’obra. Hem observat que 
manté el vers en els llocs on hi ha les àries de l’òpera metastasiana. Creiem que ho fa per mantenir la 
força expressiva del moment. Allò que no hem pogut saber és si en la representació de la traducció 
aquests poemes eren recitats o bé cantats. 
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L’edició de l’Aquil·les ha aportat informació sobre alguns aspectes de la traducció d’Albertí, però 
encara queden molts camins per recórrer. Relacionat amb l’Aquil·les una futura línia de recerca seria 
fer un estudi amb profunditat sobre la traducció tot acarant el text original italià i la traducció al 
menorquí. Les informacions aquí aportades al respecte són un mer indici del que pot ser una recerca 
en l’àmbit de la traductologia. En un altre àmbit, més encarat cap a qüestions d’història del teatre i les 
representacions, seria interessant saber si la traducció al menorquí de l’Aquil·les es va representar mai 
a Menorca o en algun altre lloc del territori lingüístic català. I, en cas d’haver-se representat, saber 
quin paper hi va jugar la música, és a dir, tal i com indicàvem més amunt, si els poemes provinents 
d’àries es cantaven o bé eren recitats. 
 
Més enllà del text editat en aquest treball, no hem d’oblidar que les altres dues obres de Metastasio 
traduïdes per Albertí, el Demofoonte i el Siroe, resten sense editar. Aquesta seria una altra possible futura 
línia de recerca. Poder tenir l’edició de les tres obres metastasianes permetria poder fer un estudi 
comparatiu de les tres traduccions. 
 
Aquestes futures línies de recerca podran contribuir a un millor coneixement de l’obra d’Albertí dins 
del context il·lustrat de tombants del s. XVIII – XIX. Així mateix, continuar amb la recerca d’aquests 
aspectes és important per tal de seguir posant en valor l’activitat traductora com un dels indicadors 
de vigorositat d’una llengua. La traducció d’obra estrangera i l’intercanvi d’idees són font de gran 
riquesa i innovació. Sense la tasca de traductors com Albertí, la nostra cultura seria una mica més 
pobra. 
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6- Annex 

 

Aquil·les. 

Drama en tres actes. 

Traduït de l’original italià de Metastasio al menorquí 

per D. Vicenç Albertí i Vidal 

en 1818. 

Actors 

LICOMEDES, Rei d’Esciro10. 

AQUIL·LES, vestit de dona baix el nom de Pirra, amant de 

DEIDAMIA, filla de Licomedes, amant d’Aquil·les. 

ULISSES,11 ambaixador dels grecs. 

TEAGENES príncep de Calcide12, destinat per espòs de Deidamia. 

NEARCO, custodi d’Aquil·les. 

ARCADES, confident d’Ulisses. 

 

El lloc de l’acció és la cort de Licomedes en l’illa d’Esciro.  

  

 
10 Skiros, illa grega del mar Egeu a l’est de l’illa d’Eubea. 
11 Rei d’Ítaca. En la mitologia grega, conegut amb el nom d’Odisseu. 
12 Calcis, ciutat de l’illa grega d’Eubea. 
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Acte primer 

Escena 1a 

Temple. 

(Mentres se canta el sigüent coro, abaixen del temple ab acompanyament, Deidamia i Aquil·les vestit de dona.) 

CORO  Al so de vostres glòries, 

  oh gran pare abaixau. 

  Nostros cors inflamau 

  ab el sagrat furor. 

(Quan s’acaba el coro, s’ou de lluny, per la part del mar, un so de trompetes. De temor, la música para i tothom 

mira per allí d’on ve el so.) 

DEIDAMIA (A Aquil·les.) Has oït? 

AQUIL·LES Sí. 

DEIDAMIA Qui, temerari, gosa torbar ab el so profà el rito misteriós de les venerades festes? 

AQUIL·LES  No me som enganyat. L’estrèpit sonoro ve del mar. Però jo no sabria... No comprenc 

què vol dir, ni qui lo mou. Ah, princesa, vet-en aquí el motiu. Observau, dues naus 

qui13 venen a esta ribera. 

DEIDAMIA Ai de mi! 

AQUIL·LES De què temeu? Són lluny encara. 

(Se figura que es veuen les naus. S’ou novament el so de les dites trompetes: tots fugen, menos Aquil·les i Deidamia.) 

DEIDAMIA Fugim. 

AQUIL·LES Per què? 

DEIDAMIA  No saps que d’infames pirates tot infectat està el mar? Així foren preses les desgra-

ciades filles al rei d’Argos i de Tiro14. Ignores tu, per ventura, la recent injuriosa 

pèrdua d’Esparta? I que la Grècia, d’ella, en va, està indignada, i que vanament de-

mana al raptor troià la infeel esposa? Qui sap si encara dins aquelles insidioses naus… 

Oh grans déus! Vine ab mi. 

AQUIL·LES De què temeu, mon bé? Aquil·les és aquí. 

 
13 Pronom amb valor de que. Antigament, s’usava en oracions de relatiu adjectives en substitució de que o el qual 
amb funció de subjecte indistintament amb antecedents referents a persones o coses. 
14 La filla del rei de Tiro, Europa, fou raptada per Zeus qui se la va endur sobrevolant el mar. 
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DEIDAMIA Calla. 

AQUIL·LES. I si Aquil·les és ab vós… 

DEIDAMIA  (Mirant entorn.) Ah, calla, algú te podria oir, i si descobert ets, som perduda i te perd. 

Què diria el pare enganyat? Tu saps que ell una donzella te creu i se complau i riu 

del nostro amor. Ah, què serà? Solament en pensar-lo jo muir15 ja de temor, si des-

cobreix que en Pirra jo Aquil·les ador. 

AQUIL·LES Perdonau, és ver. 

 

Escena 2a 

Nearco i los dits. 

 

NEARCO (A part.) Vet aquí los amants. (Fort) I dec jo sempre així tremolar per vosaltres? Mil 

vegades vos lo he dit; desmasiat clar és aquest imprudent cuidado vostro de separar-

vos sempre de les altres companyeres; tothom lo veu i en parla. Anau al rei, totes les 

altres són a dins el palàcio. 

AQUIL·LES (Distret, no escoltant-lo.) El so guerrer qui de les naus és sortit demostra que d’armes i 

armats venen carregades. 

DEIDAMIA (Baix a Nearco.) Oh, com la sua cara ja tota s’inflama! Convé usar tot art, per a altra 

part conduir-lo. 

NEARCO No partiu? 

AQUIL·LES Ara mateix, princesa, vindré. Aquelles naus desig veure arribar al port. 

DEIDAMIA Com! Que jo me’n vàgia i te déixia en un perill tan gran? Ah! Lo veig, tu series capaç 

d’esto, i ab el teu cor gradues el meu.16 Sé ja, cruel… 

AQUIL·LES Anem. No vos indigneu. Vostro mirar irat me dona ja la mort. 

DEIDAMIA No és veritat, ingrat.  

  No, ingrat, tu amor no sents, 

  i si a cas sents amor, 

  no vol ton interior 

 
15 Muir: moro. 
16 En el manuscrit el mot gradúas està afegit entre línies. En el lloc de meu, hi ha una paraula ratllada il·legible, 
tot i que sembla que posi gradúas. Creiem que en un primer moment va escriure la frase «i ab el teu cor el meu 
gradues» per després canviar-la a «i ab el teu cor gradues el meu» en una estructura igual a la de l’original italià. 
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  perdre el seu repòs. 

 

  Ames, si en cap lo tens, 

  i pots sens res penar, 

  amar i abandonar 

  segons gusti a17 ton cos. (Va-se’n) 

(Aquil·les segueix Deidamia, però arribat a les escenes se gira, i es deté per mirar les naus qui s’afigura que ja són 

pròximes.) 

 

Escena 3a 

Nearco i Aquil·les. 

 

NEARCO  (A part.) De pacífics rams d’olivera porten les proves18 adornades. Amigues doncs 

seran estes naus.19 

AQUIL·LES  (Mirant el mar.) Observau, Nearco, com enmig de les armes resplendeix aquell guerrer 

majestuós. 

NEARCO  Ah, anau! No és permès a vós, qui una donzella ab vestits compareixeu, sola en 

aquest lloc quedar. 

AQUIL·LES  (Alterat.) Però no vos creu tothom mon pare? Quina meravella és que ab companyia 

del pare una filla quédia? 

NEARCO Deidamia s’indignarà. 

AQUIL·LES (Sossegat.) És veritat. (Vol anar-se’n i después se deté.) 

NEARCO (A part.) Què pena gran és ocultar Aquil·les! 

AQUIL·LES (Considerant un guerrer de les naus.) Ah! Si jo aquell casco resplendent tingués sobre el 

meu cap i al meu costat aquella espasa… (Tornant resolt.) Nearco, jo ja cansat estic de 

veure’m ab esta dèbil vestidura; és ja… 

NEARCO Què deis? Oh cels! I no pensau quant útil és al vostro amor? 

 
17 La preposició a del segon vers està afegida després de ratllar per. En el tercer vers, després de vol hi ha una s 
ratllada. A l’últim vers, en el manuscrit trobem la forma gustia, entenem que és un error i que ha de ser gusti a. 
18 Prova significa proa en ús vulgar, segons el DCVB. 
19 L’olivera, en la cultura grega, és un arbre sagrat i símbol d’abundància ofert per Atena als àtics. La presència 
de rams d’olivera a les naus fan pensar que són naus gregues i, per tant, amigues. 
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AQUIL·LES Sí… però… 

NEARCO Ah, anau. 

AQUIL·LES Deixau-me devertir un sol moment ab el mirar aquelles armes. 

NEARCO (A part.) Ai de mi! (Fort.) Sí, quedau tant que vulgueu, però Deidamia entretant deu 

ésser ab el vostro rival.20 

AQUIL·LES (Furiós.) Què! 

NEARCO Ara just és arribat el príncep de Calcide i Licomedes vol que ell avui la mà d’espòs a 

la sua filla entréguia. 

AQUIL·LES Oh, déus! 

NEARCO És veritat que aquell cor és vostro, però si el rival astut inobservada i sola la pot 

acariciar, qui sap? Pensau, Aquil·les, ell vos la pot robar. 

AQUIL·LES  Robar-me el meu gran tresor! 

  Qui és esta ànima atrevida?  

  Ha de llevar-me la vida 

  qui mon bé pretén així. 

 

  El poder de dos bells ulls 

  m’avileix ab tal vestit; 

  mes, que Aquil·les som no olvid 

  i Aquil·les sent en mi. (Va-se’n.) 

 

Escena 4a 

Nearco, después Ulisses i Arcades de les naus. 

NEARCO (Sol.) Oh quina tan difícil empresa, Tetis, m’haveu imposada! Cada moment tem21 

Aquil·les descobert. És veritat que l’amor lo refrena, però si una trompeta sent, si un 

guerrer observa, s’agita, s’inflama, detesta el dèbil vestit. Què faria si sabés ara que 

Troia sens ell no caurà, que tota la Grècia armada a ell demana? Ah! No permètia el 

 
20 Vostro està afegit a sobre d’un ratllat il·legible. 
21 A continuació hi ha una paraula ratllada, sembla que posi descobert. Pensem que en un primer moment deuria 
posar «tem descobert Aquil·les» en el mateix ordre que l’original italià «temo scoperto Achille», però que va 
canviar l’ordre a «tem Aquil·les descobert» potser per a una millor comprensió de l’oració. 
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cel que algú a esta ribera lo vénguia a cercar… Oh Déus! M’engany? Ulisses! I qual 

motiu aquí lo condueix? Ah! Ell sens idea no ve. Què faré? Ell me coneix i, precisa-

ment, del palàcio real del pare d’Aquil·les. És ver que ja llarg temps ha passat. En tot 

cas, negaré que aquell sia. Holà, estranger, no vos atrevigueu passar avant sens dir-

me qui sou. Esta és la llei, el meu rei l’ha manada. 

ULISSES Sapiau que Ulisses som, la llei sia observada. 

NEARCO Ulisses! Les paraules atrevides perdonau, hèroe generós. Al rei vaig volant ab una 

tan alegre notícia. (Vol anar-se’n.) 

ULISSES (Examinant atentament.) Escoltau, i vós servidor sou de Licomedes? 

NEARCO Precisament. 

ULISSES I el nom? 

NEARCO Nearco. 

ULISSES A on nasquéreu? 

NEARCO En Corinto. 

ULISSES I de la terra paternal per què aquí sou vingut? 

NEARCO Vaig venir… Oh déus! Senyor, desmasiat me deteniu, i el rei entretant no sap qui al 

port és arribat. 

ULISSES Anau, doncs. 

NEARCO Que jo fingia, ell ha casi reparat. (A part, i va-se’n.) 

 

Escena 5a 

Ulisses i Arcades. 

ULISSES Arcades, el cel favoreix la nostra empresa. 

ARCADES D’on l’esperança teniu? 

ULISSES Has oït? Has reparat aquest? Sàpies, que molts d’anys ha ja, que en la cort de Peleu 

lo vaig veure. Ell ara ab nosaltres ha fingit pàtria i nom, però ja confús quedava a les 

mies preguntes. Ah! Mentidera quissà la fama no és: baix d’un vestit femení aquí 

Aquil·les s’oculta. Arcades, vola a los passos d’aquell. Cerca, demana qui és, com 
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aquí és vingut, a on habita, si hei22 ha algú ab ell. Tot lleuger indici de guia23 pot 

servir. 

ARCADES Obeesc. 

ULISSES Escolta. Que Aquil·les se cèrquia, repara ni de lluny fer sospitar.24 

ARCADES És en va a un company vostre un tal avís donar. (Va-se’n.) 

 

Escena 6a 

Ulisses sol. 

ULISSES Ja navegar començ ab un vent favorable. Per altres, aquell parlar confús, aquella cara 

incerta, tals encontres felices, poc seria quissà, però és molt per Ulisses.25 

  En la nit un llamp sol 

  basta al marí sagaç; 

  puis26 veu l’astro que vol, 

  i ben coneix el mar. 

 

  Bastant al peregrí és 

  un sol vestigi imprès, 

  perquè el camí fal·laç 

  no lo púguia enganyar (Va-se’n.) 

 

Escena 7a 

Apartament de Deidamia. 

Licomedes i Deidamia 

LICOMEDES Però si encara no l’has vist, com saps que del teu gust no pot ser? 

DEIDAMIA Ja molt he oït parlar de Teagenes. 

 
22 Hei: forma dialectal del pronom hi. 
23 Després de guia hi ha una paraula ratllada il·legible. 
24 Ves amb compte que ningú sospiti que cerquem Aquil·les. 
25 En el manuscrit hi ha una gran creu just abans del poema. 
26 Puis: puix. 
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LICOMEDES I vols tu judicar d’ell per los ulls de los altres? Simple! Ves, espera’m dins el jardí real. 

Jo allí luego ab ton espòs vindré. 

DEIDAMIA Espòs, ja? 

LICOMEDES Ell és vingut baix la mia paraula, tot està dispost. (Vol anar-se’n.) 

DEIDAMIA Alomenos27… mon pare… Ah, escoltau. 

LICOMEDES L’ambaixador grec m’espera. Més no t’opòsies, segueix el meu consell. 

DEIDAMIA Esto, doncs, no és una orde, senyor? 

LICOMEDES Sempre a una filla, i encara més donzella, ordena el seu bon pare, quan a esta acon-

sella. 

  Cors incautos qui, torbats encara, 

  la sort humana no haveu provada, 

  lo28 veig, vos ofèn, vos desagrada 

  el consell d’una boca feel. 

 

  Lo útil del dany no distinguiu; 

  qui vos regeix, per tirà teniu, 

  qui vos vol bé, anomenau cruel. (Va-se’n.) 

 

Escena 8a 

Deidamia, después Aquil·les. 

DEIDAMIA (Sola.) Ser infeel a mon bé! Ah! Primer que un altre espòs… 

AQUIL·LES (Ab burla i enfadat.) És permès a la presència de Deidamia introduir-se? Jo no voldria 

importuno arribar. Com! Vós sola? A on és l’espòs? Jo esperava encontrar-lo aquí a 

tributar-vos los seus afectes. 

DEIDAMIA I ja saps… 

 
27 Forma recollida al DCVB. 
28 Lo amb valor de ho. 
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AQUIL·LES Tot, però no per vós. Sublime prova de la vostra bella fidelidat. A mi, cruel, ocultar-

me un tan negre arcano?29 A mi, qui vos am més que mi mateix? A mi, qui ab estes 

vestidures avilit per vós…bàrbara… 

DEIDAMIA Oh, déus! Mon bé, no m’afligèsquies. D’estes núpcies res fins ara he sabut. Poc antes 

el meu pare és vingut a proposar-les. He quedat sorpresa, he sentit en mi gelar-se 

tota la sang. 

AQUIL·LES I nonobstant,30 què fareu? 

DEIDAMIA Tot, menos abandonar-te. Pregàries i plors pòsien-se en ús per dissuadir Licomedes. 

Ell cedirà, si la filla vol salvar, i quan encara no cedèsquia, res espéria obtenir. Fonc31 

Aquil·les el primer que fins ara he amat, i vull que Aquil·les l’últim sia. Ah, me veuràs 

morir antes, oh mon dolç bé, que te púguia trair. 

AQUIL·LES Oh dolcíssimes paraules! I quin agraïment, estimada, vos puc donar? 

DEIDAMIA Aquest: te deman, si possible és, que ténguias més cuidado a no descobrir-te. 

AQUIL·LES I és poc aquest vestit? 

DEIDAMIA De què serveix si lo32 traeix qualsevol mirada tua, qualsevol moviment teu? Los teus 

passos són massa lliberts, desmasiadament segur és el teu girar la vista. Qualsevol 

motiu basta per fer-te indignar i después, que les tues indignacions no són femenines. 

Què més? Si veus un casco, una llança, o en sents parlar, ja furiós te poses. La tua 

vista luego un raio33 despedeix. Tot d’una se perd Pirra, i Aquil·les compareix. 

AQUIL·LES El mudar però de lo natural una empresa és desmasiadament dura.34 

DEIDAMIA Dura empresa és també a un pare oposar-se. Jo puc, doncs, ab esta excusa Teagenes 

acceptar. 

AQUIL·LES Ah, no, vida mia, faré tot quant m’imposau. 

DEIDAMIA Ara lo promets, però después… 

AQUIL·LES No, esta vegada vos obeiré. Posaré fre a les mies indignacions: no parlaré més d’ar-

mes i si35 d’aquí en avant, com a feel executor, a vostres belles ordes jo compliment 

 
29 Arcano: secret. 
30 Nonobstant: no obstant. 
31 Forma antiga de la 1a i la 3a persona del singular del passat simple del verb ésser . 
32 En el manuscrit està escrit la i corregit a sobre lo. 
33 Raio: raig. 
34 En el manuscrit hi ha lo afegit i just després de natural està ratllat com si hagués tret l’última part de la paraula. 
Creiem que en un primer moment la frase original en italià «Ma il cambiar di natura | É impresa troppo dura.» 
la tradueix com «El mudar però de naturalesa | una empresa és desmasiadament dura.»; però després rectifica 
i la canvia per «El mudar però de lo natural | una empresa és desmasiadament dura.» 
35 El si està afegit entre paraules. 
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no don, correu a mon rival, jo del tot vos perdon. Sí, mon bé, jo seré així, lo promet 

a los bells ulls qui tot m’inflamen d’amor. 

 

Escena 9a 

Ulisses i los dits. 

DEIDAMIA Calla, hei ha qui t’escolta. 

AQUIL·LES (A Ulisses, indignat.) I vós qui sou, qui temerari vos atreviu a penetrar dins aquest 

secret quarto? Què voleu? Parlau. Responeu, o repentir-vos faré…  

DEIDAMIA Pirra! 

ULISSES (A part.) Què fiero semblant és aquest! 

DEIDAMIA (Baix a Aquil·les.) I la promesa? 

AQUIL·LES (A part, sossegant-se.) És veritat. 

ULISSES No és esta l’habitació de Licomedes?36 

DEIDAMIA No. 

ULISSES Com estranger he errat. Perdonau. (Vol anar-se’n.) 

DEIDAMIA Oïu. I què desitjau del rei? 

ULISSES La Grècia naus i guerrers li demana ara que s’apressura a unir-se armada per la co-

muna venjança. 

AQUIL·LES (A part.) Ditxós qui hei anirà! 

DEIDAMIA (A part.) Tota la cara ha ja mudada. 

ULISSES Vui37 s’obra al valor de cada qual un il·lustre camí. Fins los més vils corren a esta 

empresa. 

AQUIL·LES (A part.) I Aquil·les queda aquí! 

DEIDAMIA (A part). Oh perillós discurs! (A Ulisses.) Estranger, per allí se va a Licomedes. (A 

Aquil·les.) Segueix-me. 

AQUIL·LES (Tornant arrera). Digau-me, mon amic, les gregues naus a on aniran a unir-se? 

DEIDAMIA (A Aquil·les). Però, Pirra… 

AQUIL·LES Ja vos seguesc. (A part.) Oh amor tirà! (Van-se’n.) 

 
36 L’és està afegit entre paraules. 
37 Vui: avui 
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Escena 10 38 

Ulisses, después Arcades. 

ULISSES (Sol). O el desig d’encontrar-lo me’l pinta per tot, o Pirra és Aquil·les. Peleu en los 

seus tendres anys aquella cara tenia, lo tenc present. I después aquell parlar… aquella 

vista… és veritat. Ulisses, però, no deu encara fiar-se. Jo me puc enganyar. I quan ell 

sia, és necessari antes de parlar, examinar més cauto el temps, el lloc i les circums-

tàncies. Fortunat rares vegades és en son camí aquell qui passa los rius i la sua pro-

fundidat antes no experimenta. Pària, fins que és madur, un cop a rebentar, però sia 

segur. 

ARCADES Ulisses? 

ULISSES Arcades? I en estes habitacions penetres? 

ARCADES Vos he vist entrar i he seguit los vostros passos. 

ULISSES Què has adquirit entretant? 

ARCADES Poc, senyor. Sols que Nearco ara compleix un any que arribà a esta terra, que té ab 

si una hermosa filla i que la real princesa mostra per esta un extraordinari amor. 

ULISSES Com s’anomena? 

ARCADES Pirra. 

ULISSES Pirra! 

ARCADES I per ella Nearco té lloc entre los reals ministres. 

ULISSES I és esto poc? 

ARCADES Però de què serveix? 

ULISSES Ah, mon confident, per moments feim grans progressos. Escolta i diràs. 

 

Escena 11 

Nearco i los dits 

NEARCO Senyor, veniu, què feis? El rei vos espera. 

ULISSES I qual és el camí? 

 
38 A partir d’aquí fins a final del primer acte, el número d’escena perd la a de l’ordinal. 
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NEARCO El que teniu davant. 

ULISSES Ja vos seguesc, anem. (Baix a Arcades.) No et puc dir lo restant. (Va-se’n ab Nearco.) 

 

Escena 12 

Arcades sol. 

ARCADES Qui pot com Ulisses veure-lo tot? Lo qui és obscur per los altres, és clar per ell. No, 

la naturalesa o l’art mai39 un igual ha format. A on és aquell qui, com ell, sàpia tots 

los afectes manifestar en son semblant, sens tenir-los en el cor? Qui, ab paraules 

fàcils, obedients les ànimes encadenar? Qui cada instant, mudar de geni, tenor, llen-

gua i semblant? Jo no lo conec encara. Jo al costat d’Ulisses m’encontr contínua-

ment40 i Ulisses cada dia és per mi diferent.  

  Varia el cel a vegades 

 después de la pluja estiva, 

 el arc41 iris se colora 

 quan torna sortir el sol. 

 

 Jamai muda la paloma 

 en el sol les plomes sues, 

 per més que de color múdia 

 mentres desvia el seu vol. (Va-se’n.) 

 

Escena 13. 

Jardins deliciosos dins el palacio real de Licomedes. 

Aquil·les i Deidamia, después Licomedes i Teagenes. 

 

DEIDAMIA No, Aquil·les, jo en les tues promeses no me fii. En presència de Teagenes no te 

sabràs contenir. El teu calor te descobrirà. Ves-te’n, si m’ames. 

 
39 Ratllat il·legible. 
40 En el manuscrit hi ha una gran creu. 
41 No apostrofem per a mantenir el recompte sil·làbic. 
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AQUIL·LES Alomenos aquí dissimuladament ocultat, permeteu que jo el meu rival vègia. 

DEIDAMIA Oh mon déu! T’exposes a un gran perill. Ve-te-lo aquí. 

AQUIL·LES (Torbant-se). Ah! Aquest és l’audaç? I he de sofrir?… 

DEIDAMIA No lo he dit? Ja te transportes. 

AQUIL·LES Aquest és estat el primer ímpetu, ha ja cessat, estic segur. 

DEIDAMIA Tu parlaràs.42 

AQUIL·LES No parlaré, te lo jur. (Se retira.) 

LICOMEDES Amada filla, vet aquí el teu espòs; i vet aquí, il·lustre Teagenes, l’esposa tua. 

AQUIL·LES (A part). Aquí convé tolerar. 

TEAGENES Qui sent, oh princesa, lo que de vostro mèrit la fama diu, la creu aduladora; i qui vos 

mira l’encontra maligna. Jo, qui ja vostre presoner som, vos oferesc en do aquest 

cor. 

AQUIL·LES (A part). Oh, temerari! (Considerant ab indignació Teagenes, s’adelanta sens entémer-se’n.) 

DEIDAMIA A un tan alt grau no arriba el meu mèrit. Vós no lo deveu tant exaltar… (Veent que 

Aquil·les és ja prop de Teagenes, li diu.) Pirra, què vols? Ves-te’n. 

AQUIL·LES Jo no parl. (Se retira.) 

DEIDAMIA (A part). Déus, quin temor m’oprimeix! 

TEAGENES Qui és esta donzella? 

LICOMEDES És el vostro rival. 

DEIDAMIA (A part). Ai de mi! 

AQUIL·LES (A part). Ah, ell me coneix. 

LICOMEDES És Pirra l’únic amor de Deidamia. Més suaves companyeres mai el món ha ajuntat. 

DEIDAMIA (A part). Ell parlava de burla i ha dit la veritat. 

LICOMEDES Deidamia, què t’apareix ara d’un tan digne espòs? 

DEIDAMIA Los seus mèrits, mon pare, admir, comprenc, però… 

LICOMEDES Ah, tu t’envergonyeixes. Ton rubor entenc jo.43 

   Entenc el teu rubor. 

 
42 Hi ha un ratllat il·legible a l’inici del vers. 
43 Entenc està afegit sobre d’un ratllat il·legible. 
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Ames, voldries dir,  

davant el genitor44 

no vols però parlar. 

 

El fer-te més sofrir 

seria crueldat 

doncs quédia ab llibertat 

el teu suave amar. (Va-se’n.) 

 

Escena 14 

Aquil·les, Deidamia, i Teagenes. 

AQUIL·LES (A part). Ah, si altres vestits jo portàs! 

TEAGENES Ara que som sols, princesa bella, sofriu que vos explíquia l’ardor d’aquest pit meu, 

permeteu que vos diga… 

DEIDAMIA No me parleu d’amor, que jo en som inimiga. 

   Del seu pit los ardors 

   ningú em vénguia alabant. 

   Jo no sofresc amors,  

   ni vull ningun amant 

   desmasiat am jo ara  

   la suave llibertat. 

 

   Si com jo tothom fos 

   tan ingènuo i sencer, 

   molt menos enfadós 

   semblaria lo ver; 

   i seria més rara 

 
44 Genitor: pare. 
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   la infidelitat. (Va-se’n ab Aquil·les, el qual se deté a l’entrar.) 

 

TEAGENES Déus justs! I d’aquest modo Deidamia m’aculleix? De què som reo? Què és estat? 

Seguèsquies… (Vol seguir Deidamia.) 

AQUIL·LES (Detenint-lo.) Deteniu-vos. A on vos apressurau? 

TEAGENES A Deidamia, jo encontrar-la desig. 

AQUIL·LES (Resolt.) No és permès. 

TEAGENES Qui lo pot impedir? 

AQUIL·LES Jo. 

TEAGENES Vós? 

AQUIL·LES Sí, i jamàs parl en va; vos lo dic sens engany. (Vol anar-se’n.) 

TEAGENES (A part.) Estas nimfes d’Esciro tenen un geni estrany. I nonobstant esta fieresa té un 

no sé què, qui m’agrada. (Fort.) Escoltau. Digau-me, però, alomenos per què? 

AQUIL·LES Ja bastant vos he dit. (Vol anar) 

TEAGENES I creis que de vós sola jo témia? Creis bastar vós sola? 

AQUIL·LES (Feroç.) Jo bast, i tremolau. 

TEAGENES (A part.) Aquest valor m’animora.45 

(Mentres que Aquil·les se gira per anar-se’n, encontra a l’escena Deidamia qui indignada li diu lo sigüent i lo deixa 

confús.) 

DEIDAMIA I encara no estàs content, fals a qui t’adora? 

AQUIL·LES (A part.) Ai de mi! És ver, me som propassat. 

TEAGENES Escoltau: jo vull, bella nimfa, obeir-vos, i en recompensa desig sols sebre46 l’origen 

de les vostres indignacions. Digau-me…però…suspirau? Me mirau?47 Vos confo-

neu? Quina és vostra mudança? Parlau, doncs, responeu. 

AQUIL·LES  Respondre-vos voldria48 

  mes mon dir queda gelat 

  l’Amor veu li ha donat 

 
45 Animorar: aquesta forma no existeix. Vol dir enamorar. 
46 Sebre: saber. 
47 Ratllat il·legible. 
48 La línia de sota està tota ratllada il·legible. 
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  i l’amor li lleva ara. 

 

  L’amor, qui a son intent, 

  fa valerós un covard, 

  i abat en un moment 

  un cor quan bé repara. (Va-se’n)49 

 

Escena 15 

Teagenes sol. 

TEAGENES Jo estic fora de mi. Quant amables són les ires sobre aquella cara! Ah! Quissà m’ama, 

i que jo seguèsquia una altra no permet. I tant prompte és amant i gelosa? Una don-

zella parlar així! Audaç demostrar-se tant? Jo sé que no la comprenc; mes sé que 

m’agrada bastant.50 

  Qui ha jamai vist encara 

  tan amable fieresa, 

  qui51 amenaça i animora52 

  qui gusta i fa tremolar? 

 

  Pòsies al cap el casco, 

  prènguia l’espasa i la llança, 

  i ab Pal·las53 en hermosura 

  ja podria contrastar. (Va-se’n.) 

  

 
49 Aquesta acotació, en el manuscrit està situada al vers anterior. Per donar coherència a l’edició, l’hem posada 
al final del poema. 
50 Abans del poema hi ha una gran creu. 
51 Qui amb sentit de que. 
52 Com abans, animora és enamora. 
53 Fa referència a Pal·las Atena, deessa grega els atributs de la qual són la llança, el casc i l’ègida. 
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Acte segon 

Escena 1a 

Habitacions adornades ab estàtues representant distintes empreses d’Hèrcules. 

Ulisses i Arcades. 

ARCADES Tot així com ordenàreu, he ja preparat, senyor. Promptes són los dons per presentar 

al rei. He mesclat entre estos la corassa militar, resplendent i apolida.54 Los nostros 

companys he instruït, qui deuran aparentar el tumulto guerrer. Esplicau-me vós ara, 

una orda55 confusa tant. Tot esto de què vos deu servir? A on? I quan? 

ULISSES Per entre mil i mil nimfes a Aquil·les distinguir. 

ARCADES I com? 

ULISSES En torn a aquell resplendent casco i corassa lo veuràs encantat. Però quan ell séntia 

el so de les armes, el generós convit de las trompetes sonores, aleshores veuràs aquell 

foc, oprimit forçós, descobrir si mateix i rebentar feroç. 

ARCADES Desmasiadament confiau. 

ULISSES Jo conec d’Aquil·les la inclinació guerrera: sé que a les armes s’és acostumat des del 

bres,56 i sé que vanament s’oprimeix un violent geni natiu, qui s’és fet costum. Des-

cansant sobre segures plomes, salvat a penes del mar, jura el marí de jamai més partir. 

Sent l’ona tranquil, veu el cel clar, las plomes abandona i veloç corra al mar. 

ARCADES Vós teniu tants altres indicis. 

ULISSES Tot altre indici sol és dubtós, unit a esta prova, certitud tornarà. Aquella experiència, 

Arcades, és la més segura en què la naturalesa parla ab los seus moviments. 

ARCADES Però, si com suposau, ell ama Deidamia, encara que descobert, no lo podrem d’ella 

apartar. 

ULISSES  Ab l’art ocult obliguem-lo antes a descobrir-se i descobert que serà aquell cor, l’ata-

carem a força oberta. Aleshores les adormides llames57 d’honor li despertaré en son 

pit i lo faré envergonyir. 

ARCADES Sí, però no veig ocasió per parlar-li. Ell està custodiat de tal modo que… 

 
54 Apolida: polida. 
55 Orda: ordre. 
56 Bres: bressol. Des del naixement. 
57 Llames: Flames 
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ULISSES Esperem doncs esta58 ocasió i si no se presenta, proporcionem-la. Jo tentaré… 

ARCADES Callau, Pirra ve a nosaltres. Parlau-li ara. 

ULISSES Espera que vénguia per si mateixa. Jo atent a altra cosa me fingiré. Tu destrament  

 entretant cada moviment seu observa. 

 

Escena 2a 

Aquil·les a part, i los dits 

AQUIL·LES (A part.) Vet aquí el guerrer que ha enviat la Grècia. Si la mia hermosa no lo prohi-

bigués,59 oh quin gust tindria de parlar ab ell! Que jo l’obsérvia, però, no deurà moure 

la sua ira. 

ULISSES  (Baix, a Arcades.) Què fa? 

ARCADES (Baix, a Ulisses.) Vos mira. 

ULISSES (Mirant les estàtues.) D’esta habitació, a la veritat, tot adorno és real. Estos màrmols 

esculpits apareixen plens de vida. Vet aquí Alcides, qui la hidra abat60. Ah! Se li des-

cobreix sobre l’aspecte,61 l’esperit guerrer. L’ànima excelsa l’industriós mestre li ha 

sobre la cara imprimit perfectament. (Baix a Arcades) Mira si m’escolta. 

ARCADES (Baix, a Ulisses.) I molt atentament. 

ULISSES (Mirant una estàtua.) Vet aquí62 quan de terra suspén Anteu63 per abatre-lo i l’art aquí 

a si mateix s’ha superat. Oh com inflama, quan, tan al viu,64 és exprimit un exemple 

de virtut! Jo voldria ja ser Alcides. Oh generós, oh gran, oh hèroe magnànim. El teu 

nom mil i mil sigles viurà. 

AQUIL·LES (A part.) Oh déus! Així d’Aquil·les no se dirà. 

ULISSES (Baix a Arcades.) Què fa? 

ARCADES (Baix a Ulisses.) S’agita, i parla. 

 
58 En el manuscrit, hi ha una modificació: escrit inicialment «és la ocasió», després afegeix es i modifica la per 
ta, esdevenint així «és esta ocasió». 
59 Forma col·loquial de la 1a persona del singular de l’imperfet de subjuntiu de prohibir (prohibís). 
60 Alcides (Hèracles, Hèrcules) fill de Zeus i Alcmena matà la hidra de Lerna tallant-li tots els caps en un dels 
coneguts com a dotze treballs d’Hèrcules. 
61 Escrit sobre un ratllat il·legible. 
62 Després de vet aquí hi ha un ratllat il·legible on sembla que posi que. 
63 Anteu, en la mitologia grega, era un gegant fill de Posidó i Gea. En lluita amb Hèracles, aquest aconsegueix 
abatre’l mantenint-lo sospès en l’aire, ja que el gegant prenia forces amb el contacte amb la terra. 
64 Amb vivesa. 
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ULISSES (Baix, a Arcades.) Observa ara. (Fort, mirant una altra estàtua.) Què mir! Vet aquí el 

terror mateix de l’Erimanto,65 cobert ab un vestit femení al costat de la sua Jole.66 

Ah! L’artista ha errat. Jamai devia ab esta indigna memòria de vilesa la sua escarpa 

avilir. Aquí Alcides fa compassió, ja no és més el que allí mir. (Assenyalant altra estàtua.) 

AQUIL·LES (A part.) És veritat, és veritat. Oh extrema vergonya mia! 

ULISSES (Baix a Arcades.) Arcades, que t’apareix? 

ARCADES (Baix a Ulisses.) M’apareix que s’enfuria. 

ULISSES (A part.) Doncs ataquem-lo. (S’encamina a Aquil·les.) 

ARCADES (A Ulisses detenint-lo.) Vet aquí el rei. Agurdau que ell no descobrèsquia tot l’intent. 

ULISSES (A part.) Ah! Just me interromp en el millor moment. 

 

Escena 3a 

Licomedes i los dits. 

LICOMEDES Pirra, precisament te desig, espera. Ulisses, vós veis que el sol ja decau: hónria un 

hoste tan gran la mia taula. 

ULISSES Llei serà per mi la vostra insinuació, invictíssim rei. (Vol anar-se’n.) 

LICOMEDES Les naus i les armes que a demanar-me sou vingut, el dia sigüent estaran ajuntades. 

Veureu de quant la demanda he superat i de quin modo digne jo honr los meus67 

amics i un enviat tan insigne. 

ULISSES Sempre igual a si mateix és el magnànim cor del gran Licomedes. De mi sabran los 

conjurats prínceps Aqueus, en dany de la Frígia,68 quant amic vós sou. Ni petita 

prova en seran les armes i les naus que teniu a bé preparar-me. (A part.) Altra cosa 

trauré jo d’aquí, que naus i armes. (Fort.)  

  Quan el socorro sàpia 

  que de vostro reine port 

  deurà, en què en la Frígia fort69 

 
65 Un altre dels dotze treballs d’Hèracles fou capturar viu el sanglar d’Erimanto. 
66 Íole, filla d’Èurit qui l’assigna com a premi en el concurs de tir amb arc que guanyà Hèrcules. En no voler-la-
hi donar, Hèrcules la pren per la força i se l’endú captiva. 
67 Escrit sobre un ratllat il·legible. 
68 Regió de Frígia. Els frigis eren aliats de Troia durant la guerra. 
69 La traducció d’aquest vers no s’entén. L’original italià diu «dovrà, sul frigio lido / Ettore impallidir», «deurà 
en la costa frígia / Hèctor descolorir». 
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  Hèctor descolorir. 

 

  Més temerà certament 

  el sol socorro que esper 

  que cent estendards i cent, 

  que tot exèrcit guerrer, 

  quantes veles pot al vent 

  la Grècia descobrir. (Va-se’n ab Arcades.) 

 

Escena 4a 

Licomedes, Aquil·les i después Nearco. 

LICOMEDES Hermosa Pirra, lo creuràs? De tu dependeix la tranquil·lidat mia. 

AQUIL·LES Per què? 

LICOMEDES Si vols emplear-te a mon favor, fer ditxós un rei agraït? 

AQUIL·LES Què puc jo fer? 

LICOMEDES Repar que a Deidamia desagrada ab Teagenes unir-se. 

AQUIL·LES Doncs? (Comença a torbar-se.) 

LICOMEDES Tu pots tot sobre el seu cor. 

AQUIL·LES Com! I voldríeu de mi… 

LICOMEDES Sí, que li ensenyassis a respectar l’elecció d’un pare. Que los mèrits del seu espòs li 

fessis observar, que amor per ell, ab que lo acullèsquia, com és el dever d’una amo-

rosa esposa, li inspirassis dins el seu pit. 

AQUIL·LES (A part.) A tu tot esto dec, miserable vestit. (Ab ira.) 

LICOMEDES Què dius? 

AQUIL·LES (Retenint-se ab força.) I me creis vós un instrument oportuno?... Ah Licomedes, poc 

me coneixeu. Jo… déus eterns! Jo... cercau un millor medi. 

LICOMEDES Que t’espanta? És a cas Teagènes un espòs qui no sia digne d’amor? 

AQUIL·LES (A part.) Jo em perd. Jo sent que ja no puc sofrir més. 

LICOMEDES Digue’m, per fi, la mia filla ab quin altre se podria millor unir? 
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AQUIL·LES (A part.) Ja bastant he sofert. (Fort resolt.) Senyor… 

NEARCO La taula real, Licomedes, està prompta. 

LICOMEDES Anem. Has oït, Pirra, los meus sentiments? En tu confii.70 Ah, sia fruit del teu suor 

la tranquil·lidat mia.  

  Fer que s’explíquia per fi 

  aquell pit molt contumaç, 

  si de mon amor fa cas, 

  o si de mi vol llei. 

 

  Digues-li que tenc per si 

  de rei i pare interior; 

  que conténtia el genitor 

  o que obeèsquia al rei. (Va-se’n) 

 

Escena 5a 

Aquil·les i Nearco. 

AQUIL·LES No em parleu més, Nearco, de consideracions. He determinat: ara no espereu seduir-

me. Anem. 

NEARCO A on? 

AQUIL·LES A depositar estos vestits. Com dec jo passar tan vilment tots los anys millors? I 

quants d’ultratges dec jo sofrir? Jo veig que de les mies amenaces ara tothom se burla, 

ja un injuriós encàrrec me veig imposar: ja en los exemples de los altres, los meus 

errors acusar-me sent. Cansat estic d’envergonyir-me tot moment. 

NEARCO Un envergonyiment vos afigurau. 

AQUIL·LES Ah, callau, bastant he tolerat los vostros vilíssims consells. Altres n’he oïts del mestre 

de Tessàlia71. Jo aleshores sabia en la carrera vèncer los vents, abatre fieres i passar 

torrents. I ara, ah, què diria si en estos vestits afeminats i dèbils Quiron me ves? A 

on d’ell m’ocultaria? Què li respondria si ab una cara rígida em demanés: a on és, 

 
70 Confii: 1a persona singular del present d’indicatiu del verb confiar en la forma balear. 
71 Quiró, fill de Cronos i Fílira, era un savi centaure mestre d’Aquil·les i d’altres herois com Enees o Asclepi. 
Vivia en una cova en el mont Pèlion, a Tessàlia. 
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Aquil·les, l’espasa? A on són les altres armes? Ah! De la mia escola tu no conserves 

altre signe que la lira avilida ab un ús indigne. 

NEARCO Basta, senyor, jo més no m’opòs: persuadit, per fi, estic jo també. 

AQUIL·LES Vos apareix, Nearco, esta ociosidat vergonyosa digna de mi? 

NEARCO No, lo conec.72 És hora que vos desperteu del sòmit,73 que vos desembarasseu d’es-

tos obstacles femenins i74 corregueu a altra part a donar nobles proves del vostro 

gran cor. Veritat és que Deidamia, de vós privada, no tindrà repòs i en morirà, quissà, 

de dolor, però n’hàgia encara de morir, no quédia, per causa d’ella, la vostra deter-

minació impedida. Los vostros trofeos valen la sua vida. 

AQUIL·LES Morir! Creis, doncs, vós que ella no ténguia constància per veure’s deixar? 

NEARCO Constància! I com en podria tenir una donzella amant qui perd l’únic objecte de la 

sua tendresa, el sol confort, l’única esperança sua? 

AQUIL·LES (A part.) Oh déus! 

NEARCO No sabeu que si un moment vos apartau de los seus ulls està ja desconcertada, no té 

repòs, a cada un vos demana, de tots vos vol? I en aquest instant mateix, com creis 

que estia? Ja no té quietud, ja dubtosa i tremolant... 

AQUIL·LES Anem. 

NEARCO I dispost estau per partir? 

AQUIL·LES No, a ella tornem. 

  Podria en tal penar 

  son amat bé deixar 

  qui tingués cor de tigre 

  i no seria bastant. 

 

  Que l’afecte compassiu 

  qui en mon pit se sent molt 

  sent la tigre mateixa 

  que l’amor va inflamant. (Va-se’n.) 

 
72 Ho reconec. 
73 Sòmit: somni. 
74 Ratllat il·legible després de la conjunció. 
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Escena 6a 

Nearco sol. 

NEARCO Oh, increïble, oh estrany miracle d’amor! Mòguies Aquil·les a ira, és terrible: l’art no 

serveix, la força no basta per poder-lo refrenar; se precipitaria desnú en mig de los 

incendis; aniria a envestir sol un exèrcit formidable.75 Pènsia ab Deidamia, i és 

Aquil·les afable. 

   Així un lleó feroç 

   que la cadena enfuria 

   a una veu sola, amorós 

   perd el valor usat. 

 

   I olvida en un punt tal 

   el seu furor natural, 

   que a una mà s’humilia 

   I besa tot calmat.76 (Va-se’n.)  

 

Escena 7a 

Sala il·luminada en la nit. Taula en el mig parada, cadires.77 Licomedes, Teagenes, Ulisses i 

Deidamia asseguts a la taula. Aquil·les dret al costat de Deidamia, Arcades dret al costat 

d’Ulisses i al redor patges, comitiva i coro. 

 

CORO  Lluny fugiu i tots apartats siau 

  cuidados i molests pensaments 

  no és permès un tan ditxós dia 

  que un sol instant vénguia a torbar. 

 
75 Hi ha una gran creu. 
76 La i de l’inici del vers sembla afegida posteriorment ja que besa està en majúscula i després trobem del ratllat. 
Això ens fa pensar que en primer moment Albertí va traduir «Besa del tot calmat» i posteriorment ho va corregir 
per «I besa tot calmat». 
77 Hi ha un senyal que sembla un tancament de parèntesi ratllat. 
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LICOMEDES Fumiau en torn les tasses ab el cretense licor.78 

DEIDAMIA Pirra, ja lo saps, si de la tua mà no ve, l’ambrosia79 de los déus una vil beguda apa-

reixeria a la mia boca. 

AQUIL·LES Obeesc. Ah! Ab aquesta obediència mia, mirau si feel té Pirra el seu interior. 

TEAGENES (A part, mirant Deidamia i Aquil·les.) Oh molt estrany afecte! 

AQUIL·LES (A part, mentres va a prendre la tassa.) Oh tirania d’amor! 

LICOMEDES (A Ulisses.) Quan de les riberesde la Grècia les vostres naus les àncores alçaran? 

ULISSES Quan jo hi tórnia. 

TEAGENES Estan ja totes ajuntades? 

ULISSES No falta res més que el socorro d’Esciro. 

LICOMEDES Oh, de quin espectacle tan sublime em priva la mia avançada edat! 

(En aquest punt un patge va per entregar la tassa plena a Aquil·les, però oint aquest el discurs artificiós d’Ulisses, 

queda atonit escoltant-lo i no fa cas del patge.) 

ULISSES (A part.) No se despreciï el moment oportuno. (Fort.) El desig, oh gran rei, és digne 

de vós. A on veure jamai més tantes armes, tants de generals, tantes legions guerreres, 

tendes, naus, cavalls, llances i banderes?80 Tota l’Europa corra allí. Deserts casi81 són 

quedats los camps i les ciutats. De los pares mateixos, sí, de los vells pares envejada 

i impel·lida82 la joventut proterva83 corre furiosa a les armes. (Baix, a84 Arcades.) Ar-

cades, observa. 

DEIDAMIA Pirra. 

AQUIL·LES És veritat. (Torna en si, pren la tassa, se dirigeix a Deidámia, i se torna aturar.) 

ULISSES Qui estimulos d’honor sent en son pit, qui sap que desig de glòria hei ha, ara no 

queda. Apenes resten, i quasi per força, les verges i les esposes, i algun que la dura

 necessitat deté contra el cel s’enfuria com si tots los déus lo mírien ab ira. 

DEIDAMIA Pirra. 

AQUIL·LES Ja són aquí. (Va ab la tassa a Deidamia.) 

 
78 En l’original italià: «Fumin le tazze intorno / di cretense liquor». Creiem que pot ser una exhortació a la 
celebració. 
79 Menjar dolç aliment dels déus segona la mitologia grega. DCVB 
80 En el manuscrit d’Albertí no hi ha signe d’interrogació. Davant la lògica de l’oració i tenint en compte que 
en l’original italià sí que hi és, el posem. 
81 Afegit a sobre de són. 
82 En el manuscrit sembla que posi impeblida, però deu posar impellida, impel·lida: empesa. 
83 Obstinada. 
84 La preposició a està repetida al manuscrit. Entenem que és un error, per això la traiem. 
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DEIDAMIA (Baix, a Aquil·les prenent-li la tassa.) Ingrat! I estos85 senyals no són de poc amor? 

AQUIL·LES (Baix, a Deidamia.) No us indigneu, mon bé, perdonau mon error. 

LICOMEDES Holà, pòrties a Pirra la lira acostumada, a ella ordena, Deidamia, que a les cordes 

sonores unèsquia la veu i la destra mà. Tot lo farà per tu. 

DEIDAMIA Pirra, si m’ams, acontenta el genitor. 

AQUIL·LES Vós lo voleu? Se fàcia. (A part.)86 Oh tirania d’amor! 

(Un patge presenta a Pirra la lira i un altre posa una cadira a un costat en vista de la taula.) 

TEAGENES (A part.) Jo tant d’amor no comprenc. 

ULISSES (Baix, a Arcades.) Arcades, ara és hora. Entens? 

ARCADES (Baix, a Ulisses.) Vos entenc. (Vas.)87 

(Aquil·les canta acompanyant-se ab la lira i después respon el coro.) 

AQUIL·LES  Si un cor tu lligues, 

  si un pit encens, 

  què no pretens 

  tirà amor? 

   

  Vols que al poder 

  de tes intrigues 

  cedèsquia el sebre 

  i el valor. 

 

CORO  Si un cor tu lligues, 

  si un pit encens, 

  què no pretens 

  tirà amor? 

 
85 En el manuscrit: esto senyals. Entenem que s’ha oblidat la s del plural d’estos. 
86 En el manuscrit falta tancar el parèntesi. 
87  En el manuscrit no tanca el parèntesi, però després n’obre un altre, per això l’hem tancat. Entenem, 
confrontant-ho amb l’original italià que Vas vol dir Va-se’n. 
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(Acabat el coro compareixen los companys d’Ulisses ab los dons.)88 

LICOMEDES Estos qui són? 

ULISSES Alguns de la mia comitiva, qui, per orde mia porten a los peus de Licomedes estos 

petits dons que d’Ítaca he portat. L’usat estil d’un hoste no ingrat just és que jo també 

seguèsquia. Si a desmasiat me som atrevit, el costum m’absòlguia. 

LICOMEDES Los límites excedeix un cuidado tan generós. 

AQUIL·LES (A part, reparant89 l’armadura qui va entre los demés dons.) Oh cels! Què mir! 

LICOMEDES Jamai en Tiro90 s’ha tinyit una púrpura més viva. (Admira les robes.) 

TEAGENES Jo altres esculpits vasos no he vist fins el present d’un art igual. (Admira los vasos.) 

DEIDAMIA El mar de l’orient no té perles com estes resplendents i precioses. (Admira les pren-

des.)91 

AQUIL·LES Ah, qui ha mai vist fins ara armes més hermoses! (S’alsa per anar a veure de prop les 

armes.) 

DEIDAMIA Pirra, què fas? Torna a los versos interromputs. 

AQUIL·LES (A part.) Oh turment cruel! (Torna a seure.) 

 (De dins.) A l’arma, a l’arma.  

(S’ou un gran estrèpit d’armes i d’instruments militars. Tots s’alcen espantats, sols Aquil·les queda assegut en un 

acte feroç.) 

LICOMEDES Qual tumulto és aquest? 

ARCADES (Fingint espant.) Ah, correu, Ulisses, correu a refrenar l’ímpetu insensat de los vostros. 

ULISSES (Fingint ser sorprès.) Què ha succeït? 

ARCADES No sé per qual motiu entre ells i les guardes reals se ha encès una feroç disputa. Ah, 

dins un moment mil espases veureu aquí brillar. 

DEIDAMIA Auxili, oh déus! A on correré a ocultar-me? (Va-se’n temerosa.)92 

TEAGENES Deteniu-vos, oh Princesa. (Va-se’n seguint-la.) 

 
88 Dons: regals. 
89 Reparant: observant. 
90 Ciutat famosa pel tint púrpura. La llegenda diu que la nimfa fenícia Tir (Tiro), en veure el color porpra d’una 
petxina que s’havia menjat el seu gos, va fer que Hèrcules, el seu amant, li aconseguís un vestit d’aquell color. 
Hèrcules ho aconseguí, donant fama, així, a la ciutat. 
91 Creiem que hauria de dir perles o gemmes, no té sentit que digui que admira les prendes si està parlant de les 
perles. En l’original italià diu «ammirando le gemme». 
92 En el manuscrit falta tancar el parèntesi. 
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 (De dins.) A l’arma, a l’arma. 

(S’ou estrèpit d’armes, Licomedes desembeinant l’espasa corra al tumulto. Tots fugen. Ulisses i Arcades se retiren a 

part en el fondo per observar Aquil·les, qui s’alça posseït ja d’un furor guerrer.) 

 

Escena 8a 

Aquil·les, i Ulisses i Arcades a part en el fondo. 

AQUIL·LES A on som? Què he oït? Sent sobre el meu cap los cabells adreçar-se. Quin núvol los 

meus ulls me va ofuscant? Quina llama93 és aquesta ab què sent abrasar-me? Ah, jo 

no em puc detenir: al arma, al arma. (Va-se’n furiós i después se deté reparant que té la lira 

ab la mà.) 

ULISSES (Baix, a Arcades.) Mira-te’l. 

AQUIL·LES I és, doncs, esta lira les armes de Aquil·les? Ah, no, altres la sort me n’ofereix i més 

dignes. Per terra, instrument vil. (Tira la lira i va a les armes portades ab los dons de Ullisses.) 

A l’honrada càrrega del pesant escut tórnia el braç avilit. (Se posa l’escut al braç.) 94 En 

esta mà bríllia l’espasa. (La desembeina.) Ah, ara començ a conèixer95 a mi mateix. Si 

jo en presència fos ara de mil i mil legions, ah… 

ULISSES (Descobrint-se.) Si aquest no és Aquil·les, Arcades, qui serà? 

AQUIL·LES Déus! Ulisses! Què deis? 

ULISSES Ànima gran, generació de los déus, invencible Aquil·les, permeteu, en fi, que vos 

aprétia a mon pit. Ah, ja no és hora de fingir més. Si vós l’esperança sou, vós l’honor 

de la Grècia, vós de l’Àsia el terror; perquè reprimiu los ímpetus generosos del mag-

nànim cor? Són dignes de vós, segundau-los, senyor. Lo sé, lo veig, no vos podeu 

refrenar. Veniu, jo vos conduiré a les palmes, a los trofeos. La Grècia armada no 

espera sinó vós. L’Àsia inimiga no tremola sinó al vostro nom. Anem. 

AQUIL·LES (Resolt.) Sí, venc. Conduïu-me allí a on vulgueu…però… (Se deté.) 

ULISSES Què vos deté? 

AQUIL·LES I Deidamia? 

ULISSES Deidamia vos veurà tornar un dia cobert de llorers i més digne d’amor. 

AQUIL·LES I entretant... 

 
93 Flama. 
94 Ratllat Ah després de tancar el parèntesi. 
95 Ratllat il·legible després de conèixer. 
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ULISSES I entretant que ab l’incendi de la guerra se abrasa tot el món; ocult a tots, voldríau 

vós consumir-vos en un vil repòs? Diria l’edat futura: Diomedes les murades de 

Dàrdano9697 forçà, les despulles d’Hèctor obtingué Idomeneu, el trono de Príamo 

convertiren en cendres Estenelo98, Àjax99… I Aquil·les, què feia? Aquil·les, cobert 

ab un vestit femení, passava, confús i sepultat en mig de les camareres d’Esciro, los 

seus dies dormint al so de les fatigues de los altres. Ah, no sia ver: despertau-vos, en 

fi, esmenau el gran error, no sofrigueu que ningú vos vègia més ab estes vestidures. 

Ah, si véssiu quin objecte de risa és ab estos adornos un guerrer! Dins aquest escut 

lo podeu veure. Mirau-vos, Aquil·les. Digau-me, vós coneixeu? (Li presenta lo escut.) 

AQUIL·LES (Esquinxant-se100 los vestits.) Oh, vergonyosos, oh indignes obstacles del valor! Com 

vos he pogut tolerar fins ara? Conduïu-me, Ulisses, a mudar ab les armes aquest 

vestit. Lligat ab estes cadenes no em fésseu més penar. 

ULISSES Seguiu-me. (A part.) La victòria he arribat a lograr. (Volen anar-se’n.) 

 

Escena 9a 

Nearco i los dits. 

NEARCO Pirra, Pirra, a on correu? 

AQUIL·LES (Girant-se ab despreci.) Ànima vil, aquest vergonyós nom més no vos súrtia de la vostra 

boca. De los meus oprobis no em fésseu recordar. (Vol anar-se’n.) 

NEARCO Escoltau, vós partiu! I la vostra princesa? 

AQUIL·LES (Girant-se.) Li direu… 

ULISSES Anem, Aquil·les. 

NEARCO Què li puc, però, dir? 

AQUIL·LES  Digau-li que ténguia consol: 

  i que m’àmia, vos he dit.  

  Que Aquil·les feel és partit 

  i que feel tornarà. 

  

 
96 Segons la mitologia grega, fou fundador de la ciutat de Dardània, antecessora de Troia. 
97 Ratllat il·legible després de Dàrdano. 
98 Heroi grec, amic de Diomedes, que sent pretendent d’Helena, va participar en la Guerra de Troia. 
99 Heroi grec, rei de Salamina, que capitanejà dotze naus a la Guerra de Troia. 
100 Esquinçant-se. 



52 
 

  Que ab el seu hermós mirar sol 

  vull que el meu cor sia aliviat, 

  que mon dolç bé sempre és estat, 

  i que mon dolç bé serà. (Va-se’n ab Ulisses.) 

 

Escena 10101 

Nearco, después Deidamia. 

NEARCO (Sol.) Déus eterns, quin rayo improvist destrueix tota esperança mia! A on m’ocult, 

si Aquil·les parteix? I qui de les ires de Tetis m’apartarà?102 Tants de suors, oh cels! 

Tant d’art, tants de cuidados… 

DEIDAMIA A on és, Nearco, el meu tresor? 

NEARCO Ah, princesa, Aquil·les ja no és més vostro. 

DEIDAMIA Com! 

NEARCO Vos abandona. 

DEIDAMIA Jo conec ja les vostres vanes sospites. Sempre me repetiu lo mateix. 

NEARCO Així fos que vos enganyàs ara. Ah, Ulisses lo ha descobert, lo ha seduït i lo roba. 

DEIDAMIA I vós, Nearco, així lo deixau partir? Ah, correu, volau… Ai de mi! Escoltau. Som 

morta. Ah, desmasiat el cop és inhumà! Què feis? No hi anau? 

NEARCO Hei vaig, mes serà en va. (Va-se’n)103 

 

Escena 11 

Deidamia, después Teagenes. 

DEIDAMIA (Sola.) Aquil·les m’abandona? Me deixa Aquil·les? I serà ver? I com ha pogut l’ingrat 

sols pensar-lo i no morir? Són estes les promeses de fidelidat, les protestes d’amor? 

Així... Però entretant que jo en queixes me consumesc, el malvat desplega les veles. 

Anem allí, procurem detenir-lo. El meu dolor no és capaç ara de consideracions. I 

 
101 A partir d’aquí fins a final del segon acte, el número d’escena perd la a de l’ordinal. 
102 Tot i que en el manuscrit no es veu bé per l’enquadernació, sembla que hi hagi un signe d’interrogació.  
103 En el manuscrit Vas:, entenem que és una abreviació que desfem. 



53 
 

quan ni sols esto em servèsquia, alomenos sobre la ribera, oh cruel! Expirar-me104105 

vègia i partèsquia l’infeel. 

TEAGENES Princesa amada. 

DEIDAMIA (A part ab impaciència.) Oh, desgraciada de mi! Quin obstacle és aquest! 

TEAGENES Jo del vostro cor voldria millor comprendre… 

DEIDAMIA (Volent-se’n anar.) Ara no és el moment. 

TEAGENES Escoltau 

DEIDAMIA No puc. 

TEAGENES Un sol instant 

DEIDAMIA (Impacient.) Oh, déus! 

TEAGENES En fi la mia esposa el dia immediat… 

DEIDAMIA No me vingueu en torn, vos deman per pietat. 

  No veis, però, tirà 

  que de pena muir ja? 

  Que desig que en repòs 

  me deixeu morir? 

 

  Que el meu cor tant se queixa, 

  que abat tot el meu cos, 

  que casi mi mateixa 

  no puc ja sofrir? (Va-se’n.) 

 

Escena 12 

Teagenes sol. 

 
104 Malgrat en el manuscrit hi trobem espirar-me, creiem pel context que vol dir expirar-me en la connotació de 
morir. 
105 Ratllat il·legible després d’expirar-me. 
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TEAGENES Però qui me podria explicar extravagàncies tan noves? Per què me parla Deidamia 

així? Delira? O procura fer-me delirar? És sòmit o estic despert? Quin laberinto a mi 

s’ha obert?106 

  Ha dit ver? Parla per joc? 

  Son parlar m’ha confús tant, 

  que començ a poc, a poc 

  de mi mateix dubtar. 

 

  Fa plorar veure el plant, 

  sospirar, si altre sospira, 

  bé podria un qui delira 

  mostrar-me a delirar. (Va-se’n) 

  

 
106 Hi ha una gran creu. 
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Acte tercer. 

Escena 1a 

Vista del mar ab naus. 

Ulisses i Aquil·les ab vestit militar. 

ULISSES Aquil·les, ara vos conec. Oh, quanta part del vostro aspecte majestuós i real los ves-

tits vos defraudaven! Aquest és el guerrer, aquest l’héroe. Tornada jove surt així al 

sol la nova serp i apareix al pas que se lliga i desfà. Que ab la mudada despulla altiva 

es fa. 

AQUIL·LES Sí, gràcies a vós, gran capità, jo torn en vida, respir en fi; però, semblant a un presoner 

qui desfet a penes de les cadenes, dubt encara de la mia llibertat: tenc a la vista l’obs-

curidat de l’habitació tancada i sent el so de la cadena pesada. 

ULISSES (A part, mirant en torn.) I Arcades encara no ve?  

AQUIL·LES Són estes, Ulisses, les vostres naus? 

ULISSES Sí, i no menos orgulloses aniran del seu pes, que aquella d’Argos ja del seu anà. 

Compensa bastant la multitud de tants d’héroes i los tresors de Frisso, Aquil·les 

sol.107 

AQUIL·LES Per què, doncs, se tarda? 

ULISSES Holà, mariners, veniu prest a terra. (A part.) I nonobstant Arcades encara no veig. 

(Mira en torn.) 

AQUIL·LES Ah, com les riberes de l’inimig Escamandro108  estes no són! Allí se veurà com 

Aquil·les s’esmena. Esborrarà les indignes màcules del meu nom d’aquest front, el 

honrat suor: les ociosidats d’Esciro excusarà esta espasa i, quissà, tant la fama ocu-

paré ab troféos lograts que parlar no podrà dels meus errors passats. 

ULISSES Oh sentiments, oh paraules, oh arrepentiment, oh ardors dignes d’Aquil·les. I se 

volia de tant la terra defraudar, i s’esperava dins l’estret circuit d’Esciro ocultar un 

robo tan gran? Oh desmasiadament injusta, desmasiadament tímida mare!109 I ella 

no va preveure que per ocultar tant de foc qualsevol art és va, i tot obstacle poc. 

 
107 Segons la mitologia grega, la nau d’Argos va dur a Jàson i els argonautes a la cerca del velló d’or a la Còlquida 
on Frixos (Frisso) li havia regalat al rei Eetes per haver-lo acollit. 
108 L’Escamandre és un riu de la plana de Troia que pren el nom d’un déu fill de Zeus. A la Ilíada, s’enfronta a 
Aquil·les perquè aquest li omple el riu de cadàvers i sang per la mort de Pàtrocle. El riu es desborda per frenar 
Aquil·les, però Hefest l’obliga a tornar al seu curs. Aquí la línia temporal queda alterada, els fets al riu 
Escamandro són en plena guerra de Troia. 
109 La mare d’Aquil·les, Tetis, qui el va amagar a Esciro. 
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  Si de la terra en el seno 

  gran incendi bull restret 

  a pesar del curt terreno 

  gran camí se obra irat. 

 

  Fuig después i com segueix 

  crema, abat, romp, destrueix 

  plans, muntanyes, boscs, ciutat. 

 

AQUIL·LES Vet aquí les naus a la ribera, Ulisses, jo vos precedesc. (S’encamina al mar.) 

 

Escena 2a 

Arcades pressurós i los dits. 

ULISSES Arcades, oh, quant tardes a venir. 

ARCADES Partim, senyor, apressurau-vos, no nos detinguem. 

ULISSES Què t’ha succeït? 

ARCADES Anem, tot lo sabreu. 

ULISSES Però ab una insinuació alomenos… 

ARCADES Oh, déus! Embriagada d’amor, cega d’indignació, Deidamia nos segueix. Jo detenir-

la no he pogut i l’he precedida. (Tot esto baix, a Ulisses.) 

ULISSES (A part.) Ah, s’evítia aquest feroç assalt. 

AQUIL·LES (Tornant arrere ab impaciència.) Ara què s’espera? 

ULISSES Ja som aquí. 

AQUIL·LES Tan torbat, Arcades! Què haveu portat? 

ARCADES Res. 

ULISSES Partim. 

AQUIL·LES (A Arcades.) Però què vol dir aquest girar-vos tant i mirar sempre? De què temeu? 

Parlau. 

ULISSES (A part.) Oh, cels! 
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ARCADES Senyor… tem… el rei podria sebre la nostra inesperada partida i per força impedir-

la. 

AQUIL·LES Per força? Doncs jo som presoner seu, ell doncs pretén… 

ULISSES No, però és un consell savi fugir de los perills. (Vol prendre Aquil·les per la mà.) 

AQUIL·LES (Apartant-se.) Jo fugir! 

ULISSES Terminem tota inútil tardança. Anem al mar, ara que tranquils té les ones.110 (Pren 

Aquil·les per la mà i s’encamina ab ell a la ribera.) 

 

Escena 3a 

Deidamia i los dits. 

DEIDAMIA (Pressurosa.) Aquil·les, ah, a on vas? Detén-te. 

(Aquil·les se gira veu Deidamia i s’aturen los dos mirant-se atentament sens parlar-se.) 

ULISSES (A part, havent amollat Aquil·les.) Ara sí que tenc una desconfiança nova. 

ARCADES (A part.) I la glòria i l’amor vet aquí a la prova. 

DEIDAMIA (A Aquil·les ab passió,111 però sens indignació.) Bàrbaro! I és doncs ver que me vols dei-

xar? 

ULISSES (Baix, a Aquil·les.) Si a ella responeu, sou vençut. 

AQUIL·LES (Baix, a Ulisses.) Callaré. 

DEIDAMIA Esta, oh cruel, esta bella recompensa reservaves a tant d’amor? Una ànima tan atroç 

ocultava aquest dolç aspecte? Anau ara, crèduls amants; donau fe a les promeses dels 

altres. Aquell traïdor, poc ha, me jurava constància, i en un moment tot lo ha posat 

en un olvid feroç. M’abandona, parteix, i sols sens dir-me adiós. 

AQUIL·LES Ah! 

ARCADES (A part.) No resisteix. 

DEIDAMIA I quin motiu t’ha fet en un moment mon inimig? Què t’he fet, desgraciada de mi! De 

quin delicte és la pena aquest avorriment teu? 

AQUIL·LES No, princesa… 

ULISSES Aquil·les? 

 
110 Tranquils no concorda amb ones. És un error en el manuscrit. 
111 La a davant d’Aquil·les està afegida. Davant la paraula passió hi ha un ratllat il·legible. 



58 
 

AQUIL·LES (A Ulisses.) Sols dues paraules. 

ULISSES (A part.) Ai de mi! 

AQUIL·LES No, princesa, no som així com vós me anomenau traïdor o inimig. Eterna fidelidat  

 vaig jurar, la mantendré. Llei d’honor m’aparta de vós; però més digne tornaré de 

los vostros amats afectes. Si partesc i call, odi no és, ni indignació; però temor i pietat. 

Pietat del vostro desmasiat viu dolor, temor del meu valor poc segur: lo un he previst 

i no m’he fiat de l’altre. Jo sé que m’amau, estimada, més que a vós mateixa. Jo sent... 

ULISSES Aquil·les? 

AQUIL·LES Ja som aquí. 

ARCADES (A part.) I nonobstant no ve. 

AQUIL·LES Sent en mon pit… 

DEIDAMIA Basta, desmasiat, lo veig, desmasiat me som propassada. Perdona al gran amor los 

meus transports. És veritat, Aquil·les deu si mateix a la Grècia, al món i a les glòries 

sues. Ves, no pretenc interrompre’n el curs. Te seguiran los meus vots i afectes. Però, 

ja que dec quedar sens tu, sia menos atroç, sia menos repent el cop. Ténguia la mia 

vacil·lant virtut temps per ajuntar les sues forces. Un sol dia deman, i después112 ves-

te’n en pau. Ah, no se nega a los reos tant de temps per morir. Dec jo témer que a 

mi se néguia? 

ARCADES (A part.) Si un dia alcança, tot lo alcançarà. 

DEIDAMIA Penses? No parles? I fixos tens en terra los ulls?  

AQUIL·LES (A Ulisses casi ab temor.) Què deis, Ulisses? 

ULISSES Que senyor de vós mateix, podeu partir i podeu quedar, que més trepitjar113 esta 

terra el meu dever no vol, que venir resolgueu, o partiré tot sol. 

AQUIL·LES (A part.) Oh angústia! 

DEIDAMIA Doncs, respon. 

AQUIL·LES Jo quedaria, però… (Assenyalant Ulisses.) Haveu oït? 

ULISSES Doncs, resoleu. 

AQUIL·LES Jo vindria ab vós però… (Assenyalant Deidamia.) Veis? 

DEIDAMIA Ah, ja lo comprenc. Partir has elegit: ves, ingrat, adiós. (Vol anar-se’n.) 

 
112 Abans de después hi ha una paraula ratllada. És il·legible però comença amb d. Sembla com si hagués errat en 
escriure después i hagués rectificat. 
113 En el manuscrit «que mes trepitgia» pel sentit de l’oració creiem que vol dir «que més trepitjar». 
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AQUIL·LES Deteniu-vos, Deidamia. (La segueix.) 

ULISSES  Vos entenc. Haveu preferit el quedar: quedau doncs, covard, jo vos deix. (Vol anar-

se’n.) 

AQUIL·LES Esperau, Ulisses. 

DEIDAMIA Què vols? 

ULISSES Què desitjau? 

AQUIL·LES Complaure-vos… (A Deidamia.) (A part.) Oh, cels! És flaquesa. (A Ulisses) Seguir-

vos… (A part.) Oh, déus! És crueldat. (Fort.) Sí, la mia glòria exigeix…. No, el meu 

amor no permet… Oh, glòria! Oh, amor! 

ARCADES (A part.) Ah, jo dubt encara qui vencerà aquell cor! 

DEIDAMIA Doncs bé, ja que te costa114 tan poca pietat una tan gran pena, més no la deman. Vull 

ara de tu un do, qui és de tu més digne. Parteix, però antes, aquesta gloriosa espasa 

immergeix dins aquest pit. Convé a tots dos la piadosa obra. Tu, Aquil·les, a acostu-

mar-te comences a los estragos, jo evit un més llarg morir. Tu vas alegre sens tenir 

qui et deténguia, jo contenta estic que aquesta mà amada, àrbitra de ma sort. Si me 

nega la vida, me dónia la mort. (Plora.)  

ARCADES (A part.) Jo cediria. 

DEIDAMIA L’últim do... 

AQUIL·LES Ah, callau, no ploreu més, ma vida. Ulisses, ara oposar-se és tirania. 

ULISSES Lo veig. 

AQUIL·LES Per fi no deman més que un sol dia. Un dia sol bé em podeu donar. 

ULISSES Ah, esto no. A los capitans Argivos115 me’n vaig a contar les glòries d’Aquil·les. De 

mi sabran quin noble suor esborra del seu nom les màcules indignes, quals excuses 

il·lustres fa de les ociosidats d’Esciro la vostra espasa ja i de quina sèrie augusta116 de 

trofeós va per vós carregada la fama.117 

AQUIL·LES Però valor no se perd… 

ULISSES Ah, no parleu més de valor. Despullau-vos de estes armes, a Pirra no servirian més 

que d’embaràs. Holà, tornau el vestit femení a nostro héroe, repòsia entretant. Que 

baix el pes del casco ha ja suat bastant. 

 
114 Dos ratllats il·legibles després de costa. 
115 D’Argos. 
116 Afegit a sobre. 
117 I de quins trofeus venerables va carregada la fama per tu, gràcies a tu. 
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ARCADES (A part.) Vol excitar-lo i lo pica. 

AQUIL·LES (A Ulisses.) Jo, Pirra! Oh, déus! A mi el vestit femení? 

ULISSES No donau a la veritat gran prova d’un ànimo viril. No sou capaç de vèncer un afecte. 

AQUIL·LES Ah, apreniu millor a conèixer Aquil·les. Anem. (Resolt.) 

DEIDAMIA Me deixes? 

AQUIL·LES Sí. 

DEIDAMIA Com! 

AQUIL·LES A mon honor el quedar és funest i deshonrós. I així, Deidamia, adiós. 

(Aquil·les va-se’n resolt fins a les últimes escenes, después se deté. Ulisses i Arcades el segueixen. Deidamia queda 

algun temps immòbil.) 

ARCADES (A part.) Ha sentit l’impuls. 

ULISSES (A part.) Nonobstant no estic segur. 

DEIDAMIA Ah pèrfido! Ah perjuro! Bàrbaro! Traïdor! Parteixes? A on s’ha vist tirania més cruel? 

Ves, malvat, ves. Tu futxs de mi: però de la ira de los déus no fugiràs. Si hei ha justícia 

en los cels, si hei ha piedat, tots a competència conjuraran per castigar-te. Ombra 

present en qualsevol part sies, les mies venjances veuré. Jo ja imaginant gaudesc 

d’elles. Veig ja brillar los raios entorn de tu… Ah no, deteniu-vos, déus venjadors. 

Si de tants d’errors forçós és que algú pàguia la pena, oh mon déu! Excusau aquell 

cor, feriu el meu. Si ell té una ànima tan feroç, si ja no és més el que era, jo la mateixa 

som, puc dir: per ell sempre he viscut i per ell vull morir. (S’esmorteix sobre una pedra.) 

AQUIL·LES (A Ulisses.) Deixau-me. 

ULISSES A on correu? 

AQUIL·LES A l’auxili de Deidamia. 

ULISSES Doncs… 

AQUIL·LES I creis que jo l’abandónia en aquest estat? 

ULISSES Una prova de valor és esta. 

AQUIL·LES (Indignat.) Vós proves de crueldat preteniu, no de valor. Apartau-vos, Ulisses. 

(Se fa lloc ab ímpetu i corre a Deidamia.) 

ARCADES (A part.) Ha triomfat l’amor. 

AQUIL·LES Princesa, mon bé, oïu-me. Oh, déus! La infeliç no me sent. Obriu los ulls, mirau-me, 

Aquil·les és ab vós. 
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ULISSES Arcades, ara hora no m’apareix que victòria esperem. Cedim del tot el camp i altres 

armes prendrem. (Va-se’n ab Arcades no vists d’Aquil·les.)  

 

Escena 4a 

Aquil·les, Deidamia, después Nearco. 

DEIDAMIA Ai de mi! 

AQUIL·LES Gràcies a los déus, ja comença a respirar. No, esperança mia, Aquil·les no és partit. 

DEIDAMIA Tu ets? M’engany? Què vols? 

AQUIL·LES Unió, cor meu. 

DEIDAMIA Has pogut, ingrat, negar-me un sol dia i ara... 

AQUIL·LES No som jo qui m’hi som oposat; vet aquí el reo… però… com! No veig Ulisses! Ah, 

m’ha deixat.118 

NEARCO Si voleu sebre d’Ulisses, ell corre al rei, d’ell vós vol, ara que descobert sou. 

DEIDAMIA (Asseent-se.) Esta desgràcia sols faltava entre tantes. Vet aquí revelat al meu pare el 

nostro secret. 

NEARCO Ocultat no li és estat fins ara. Ja Teagenes ha indagat los vostros transports, n’ha 

descobert la causa, al rei ha corregut i és ab ell encara. 

DEIDAMIA Desgraciada! Oh, déus, què serà de mi! Si Aquil·les m’abandona, a qui recorreré? 

AQUIL·LES Jo abandonar-vos en un perill tan gran? Ah no, seria entre les empreses d’Aquil·les 

una vilesa la primera. Viviu segura i, en fi, deixau de vostra sort tot el cuidado en mi. 

  Siau més serenos 

  bells astros d’amor 

  el esperar bríllia 

  en mig del dolor. 

  Si trists vos fixau, 

  ja mort me teniu 

   

  No lo ignorau. 

 
118 Tres línies ratllades, on sembla que Deidamia digui el que finalment diu Nearco. 
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  sols a mon trist cor 

  donau i llevau 

  la força i el briu. (Va-se’n.) 

 

Escena 5a 

Deidamia, i Nearco. 

DEIDAMIA Nearco, jo tremol. Ah, aconsolau-me. 

NEARCO I com vos puc aconsolar, si estic més oprimit, més confús que vós? 

DEIDAMIA Déus clements, si innocents i purs són estats los meus afectes, dissipau esta tempes-

tat cruel. Vosaltres los inspirareu, protegiu-los vosaltres. Si culpa és l’amor, lo confés, 

he errat. Mes, gran és la mia excusa: Aquil·les he amat. 

   Qui pot dir que som culpable 

   míria sols el meu bé amable 

   i l’excusa del meu cor 

   de sa cara inferirà. 

 

  De sa cara en què, indulgent 

  tants de senyals de valor 

  i d’hermosura igualment 

  propici el cel posà. (Va-se’n.) 

 

Escena 6a 

Nearco sol. 

NEARCO De los teus afortunats cuidados ves ara, Nearco, ensuperbeix-te. Digues a Tetis que 

el feroç Aquil·les has sabut moderar. Alaba los astuts i atractius discursos, ostenta 

los suaves i agradables consells. Vet aquí perduts l’art i la precaució. Ulisses sol ha 

bastat per119 tot destruir-lo. Quin astro infeel, seguint la sua carrera. Fonc qui lo con-

duí a esta nostra ribera.120 

 
119 Ratllat il·legible després de per. 
120 Hi ha una gran creu. 
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  Cedesc a la sort 

  los triunfos extrems, 

  ja no som més fort 

  per contrastar. 

   

  Contrari és el vent, 

  les ones infeels; 

  ja no tenc més rems, 

  Ni veles, oh cels! 

  I ab sa gran corrent 

  M’emporta el mar. (Va-se’n.) 

 

Escena 7a 

Lloc deliciós del palàcio. 

Licomedes, Aquil·les, Teagenes ab numerosa comitiva. 

AQUIL·LES Ni121 la resposta encara Licomedes me concedeix? 

TEAGENES És ja desmasiat llarg, oh gran rei, el silenci. Les mies súpliques, les demandes 

d’Aquil·les satisfeis en fi. Què vos impedeix? És a cas la paraula que em donàreu? 

Ah, jo no som tan inconegut a mi mateix, que m’atrevèsquia oposar a un tan gran 

matrimoni. Sé quant el món deu d’aquí esperar, veig que s’ha format en el cel: tants 

de successos junts no ha mai unit la sort sens misteri. Què vos podria indignar? El 

amor? Però, i quan delicte és estat en un cor afable un amor innocent? El engany? 

Tetis la culpable fonc; ja està castigada. Ella d’un tal modo volia ocultar el fill a tota 

vista i lo ha descobert. Oh, quant del vínculo il·lustre la terra s’alegrarà! Qui tant de 

valor, tanta hermosura i tantes virtuts jamai ha vist unir! Quin cuidado no prendrà el 

cel122 de tals esposos, si igualment los dos deriven d’ell? Quina descendència no en 

podeu esperar, si héroes han estat, tant els avis d’Aquil·les, com de vós, Majestat? 

AQUIL·LES (A part.) Qui jamai en Teagenes hauria esperat el meu sustento? 

 
121 Ratllat il·legible després de ni. 
122 Ratllada un s després de cel. 
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LICOMEDES Aquil·les. Tant gran se fa sentir aquest nom en la mia ànima que usurpa el lloc a tot 

altre pensament. Què puc jo dir del desitjat matrimoni? El generós Teagenes lo 

aplaudeix, el cel lo vol, tu lo demanes: jo hi consent. Admir los estranys successos i 

ab respecte123 i amor del consell immortal la disposició ador. 

AQUIL·LES Ah, Licomedes… ah, Teagenes… anau, guardes, a la mia esposa, al meu bé apressu-

rar, prínceps, oh quant vos dec! Pare, senyor, com a un do tan amable, agraït me puc 

mostrar? 

LICOMEDES Ser pare d’un tal fill, és tot quant me pots dar. 

  Ara que ets fill meu, queda’t. 

  Burl el destino inimig 

  i el pes de la mia edad 

  sent molt disminuir. 

 

  Lo mateix qui a un arbre antic 

  una bona branca uneix, 

  el efecte descobreix 

  i prest la veu florir.124 

 

Escena 8a 

Ulisses, después Deidamia, después tots i dits. 

AQUIL·LES Ah, veniu, Ulisses, los meus successos ditxosos haveu per cas sabut? 

ULISSES Un bastant distint cuidado aquí me condueix. Rei excels, convé, que depositat tot 

vel, vos expòsia, en fi, tot el voler de la Grècia. Sapiau… 

LICOMEDES Ja tot m’és conegut. Separadament a les demandes respondré. 

AQUIL·LES (Anant a Deidamia, qui entra.) Mon estimada esposa, per fi has arribat. No te lo he dit? 

La sort no ha mudat d’aspecte? 

DEIDAMIA (Ajonellant-se.) A los vostros peus, mon rei, mon pare... 

 
123 Al manuscrit hi llegim repecte, ho hem corregit per respecte entenent que és un error. 
124 En el tercer vers hi ha un ratllat il·legible després de el. Entre el cinquè i el sisè vers hi ha tota una línia 
ratllada. 
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LICOMEDES (Alçant-la.) Alça’t. És inútil lo que me volies dir. Jo comprenc ja tot l’órde125 de la 

sort. Una gran disputa és precís compondre; a mi m’aspecta: oïu. Per usurpar tot 

l’imperi del cor d’Aquil·les, a competència peleen la glòria i l’amor. Aquest lo vol 

sols capaç de suaves afectes, i aquella tot guerreres indignacions. Injusts un i altra, 

demanen excessivament. I què seria, Ulisses, el nostro héroe, si respiràs sempre ira i 

furor? I en què pararia, oh ma filla, si sempre en cuidados d’amor se vés126 consumir-

se?127 Vàgia allí a on la trompeta excitadora lo crida; però ton espòs. Tórnia al teu 

costat; però cobert de trofeos. Ab el suave repòs eixúguia el seu suor. I ab el suor 

mateix fàcia al repòs honor. 

AQUIL·LES Esposa, Ulisses, què deis? 

DEIDAMIA Ab les paternals lleis justes, m’alivii. 

ULISSES Contenta admirarà la Grècia el savi decret. 

AQUIL·LES Ara res que desitjar em resta. 

LICOMEDES Oh, il·lustres esposos, vos unèsquia aquell llaç, que tant ha desitjau, i la glòria, i el 

amor tórnien quedar en pau. 

CORO  Mirau, amants ditxosos 

  Himeneu ja abaixa 

  encén la sua antorxa128 

  desplega el brillant vel. 

 

  Mirau que ve a portar-vos 

  les amables cadenes 

  per mà dels déus excelsos 

  formades en el cel. 

 

Fi. 

 
125 En el manuscrit hi veiem lórde, pot ser un error o pot ser que l’accent no sigui tal, sinó un apòstrof i que la l 
i la o hagin quedat lligades per efecte de l’escriptura manual. Fos com fos, entenem que és l’orde i així ho copiem.  
126 Vés: veiés. 
127 En el manuscrit no es veu bé el senyal, creiem que és d’interrogació. 
128 Segons la mitologia grega, Himeneu és el déu que presideix el seguici nupcial i l’antorxa és un dels seus 
símbols. 
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