
 

 

Primera proposta de traducció 

al català de l’òpera 

Les Troyens à Carthage 

Maria Porta Serramià 

Tutor: José Francisco Ruiz Casanova 

Seminari 108: Reflexió sobre la traducció 

 

Curs 2015-2016 





ABSTRACT 

Opera has always had a linguistic barrier due to the language in which the libretto is written and the 

one that speaks or knows the audience. Thus, translation has become crucial in order to break the 

above-mentioned barrier. The primary aim of this paper is to provide a Catalan translation of the 

French opera libretto Les Troyens à Carthage, the second part of the grand opéra Les Troyens, 

composed and written by Hector Berlioz in the nineteenth century. It should be noted that this is the 

first Catalan translation of this work. Translating opera libretti means that the translator has to face 

not only issues related to the translation itself (for instance, if its purpose is to provide a readable or 

singable translation), but also the fact that most operas are largely inspired by previous works, as 

this one, since it is mainly based on the second and fourth book of Virgil’s Aeneid. Therefore, the 

best Catalan translations of this classical book have been taken into account, as well as monolingual 

and bilingual dictionaries, specialised books on music, and translations of other Classics. This study 

includes three different parts: the first one mainly talks about the preliminary considerations 

concerning the author, the genre and the opera that is going to be translated; the second one presents 

the source text and the Catalan translation; the latter one gives some evaluation criteria related to 

the purpose of the translation that suits the most this paper, some difficulties that have arisen while 

translating this opera and how they have been solved. This paper concludes saying that the 

translator indeed has to do significant work related to a comprehensive documentation in order to 

provide an accurate translation. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La traducció en el gènere operístic ha permès trencar les barreres comunicatives entre la llengua en 

què estava escrit el llibret d’òpera i el públic receptor el qual, a través d’aquesta, es beneficia dels 

pensaments escrits pel compositor o llibretista. El paper del traductor, en aquest cas, no només 

haurà de tenir en compte la funció que realitzarà el text meta (és a dir, si la seva traducció té la 

finalitat de ser llegida, cantada, o visualitzada en mode de sobretítols durant la funció); també haurà 

de realitzar un treball de documentació molt exhaustiu sobre l’òpera per tal de no desviar-se del 

sentit original perquè, en molts casos, aquest tipus de composicions es basen en llibres escrits per 

altres autors, com és el cas que es troba en aquest treball. 

Com a músic, futura traductora i treballadora del Gran Teatre del Liceu, podria afirmar que sempre 

m’ha cridat l’atenció aquest gènere i la seva traducció. És per aquest motiu que la motivació 

d’aquest treball sorgeix de les ganes d’oferir una proposta de traducció per ser llegida d’un llibret 

d’òpera que avui dia encara no estava traduït al català, amb la finalitat de fer entendre de manera 

clara l’argument d’aquesta. El fet de plantejar-me aquest repte em va fer recordar que un dels autors 

que havia estudiat durant la meva carrera musical, Hector Berlioz, havia escrit una òpera la qual els 

llibres especialitzats en aquest gènere la consideren una de les seves obres mestres: Les Troyens. 

Basada principalment en els llibres II i IV de l’Eneida de Virgili, té dos arguments principals: la 

primera, la Prise de Troie, explica la caiguda de la ciutat de Troia en mans dels grecs; la segona, Les 

Troyens à Carthage, narra la història dels troians quan arriben fortuïtament a la ciutat de Cartago. 

Berlioz, després de fer diferents reestructuracions d’aquesta òpera per motius que s’explicaran en 

aquest treball, va arranjar les dues parts per tal que poguessin ser representades per separat. Avui 

dia, depenent de la política del teatre, Les Troyens s’ha representat les dues parts de manera 

separada en dies diferents, com va ser el cas, per exemple, del Gran Teatre de Gènova l’any 2015, o 

de manera íntegra, com va ser el cas del Palau de les Arts de València l’any 2009 (traduïda per 

Anselmo Alonso).  

Un cop considerada la gran extensió d’aquesta òpera i el fet que es poden representar en dues parts, 

vaig decidir traduir només Les Troyens à Carthage pel fet que va ser la primera que es va 

representar a un teatre i perquè aquesta engloba un pròleg el qual posa en context a l’espectador 

sobre l’argument de La Prise de Troie.  
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Aquest treball consta de quatre parts principals. A la primera, s’exposen una sèrie de consideracions 

prèvies a la traducció, fruit d’un treball de documentació sobre l’autor i el context en què va viure, 

el gènere de Les Troyens, la història i recepció d’aquesta i un breu resum sobre els actes de l’òpera. 

A la segona, s’exposa el llibret original i la proposta de traducció al costat, atès que aquest tipus de 

traduccions per ser llegides s’exposen d’aquesta manera. A la tercera, es comenten un seguit 

d’aspectes sobre la traducció, on s’inclou les maneres de traduir els llibrets, l’estructuració d’aquest, 

les convencions tipogràfiques que s’han seguit i els problemes principals de traducció que han 

sorgit en el moment de traduir l’òpera juntament amb la meva proposta. A la quarta, s’exposen les 

conclusions que s’han extret a partir de tot el conjunt del treball. 

La metodologia que s’ha dut a terme en aquest treball ha estat, en primer lloc, una documentació 

exhaustiva sobre l’autor, sobre el gènere i l’òpera en qüestió. En segon lloc, una lectura dels llibres 

II i IV de l’Eneida en català, amb els quals, tal com s’ha comentat anteriorment, Berlioz va basar 

Les Troyens. En tercer lloc, la traducció de Les Troyens à Carthage. Per últim, el comentari de 

traducció sobre la justificació del meu tipus de versió, de les convencions tipogràfiques que s’han 

utilitzat i de la defensa de la resolució dels problemes de traducció més rellevants d’aquesta òpera. 

En aquest últim punt també s’ha fet servir, en cas de divergència de traduccions, la que el traductor 

del Palau de les Arts, Anselmo Alonso, va fer a l’espanyol en mode de sobretítols per a la 

representació íntegra de l’òpera.  

En aquest treball es poden trobar dos objectius diferents. Per una banda, demostrar el grau de 

coneixement i documentació previs que ha de tenir un traductor per tal de realitzar una traducció 

respectuosa, documentada i fonamentada, la qual respecti l’essència última d’aquesta òpera. Per 

l’altra, oferir la primera traducció al català d’aquesta òpera, per tal de donar-la a conèixer a un 

públic receptor el qual, a través d’aquesta, pugui acostar-se no només a aquest autor sinó també al 

gènere operístic.
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2. CONSIDERACIONS PRÈVIES A LA TRADUCCIÓ 

2.1. Hector Berlioz  1

Hector Berlioz (1803 - 1869) va ser un compositor, escriptor, director d’orquestra, llibretista romàntic i 

membre de l’Acadèmia de les Arts de l’Institut francès del segle XIX. Juntament amb Giacomo 

Meyerbeer, és considerat un dels compositors més influents de la òpera francesa de l’època del 

Romanticisme. El moviment musical romàntic es veu intrínsecament lligat amb el moviment literari 

amb el mateix nom, ja que la música creada en aquest període tenia la finalitat d’emocionar a 

l’espectador a través de les seves melodies i, en el cas últim de les òperes, també amb els seus 

arguments. Berlioz, que tenia un gran interès per la literatura, va escriure les seves composicions a partir 

de Virgili, Shakespeare, Goethe i Byron. No obstant això, Berlioz no només va deixar una petjada en el 

terreny musical, sinó també en el literari, ja que va escriure moltes crítiques musicals, llibrets d’òpera, 

reflexions sobre teoria musical i una autobiografia, anomenada Mémoires.  

Va néixer a Cóte-Saint-André, França. Va començar a compondre i a cantar de manera autodidacta quan 

tenia dotze anys. Un dels amics del seu pare, el qual era professor de música, va donar-li classes de 

flauta i cant. No obstant això, el seu pare era un metge reconegut de l’època i volia també estudiés 

medicina. És per aquest motiu que va traslladar-se a París, a la facultat de medicina. Berlioz, en canvi, 

va veure aquesta oportunitat com una manera per poder freqüentar els ambients musicals i teatrals, 

sobretot als teatres d’òpera.  

Berlioz va ingressar al Conservatori de Música de París el 1826, on va estudiar composició.  L’any 1830 

va estrenar l’òpera La Simfonia fantàstica  al teatre Opéra, la qual l’audiència la va rebre amb molt 2

bones crítiques. Aquell mateix any també va guanyar el Premi de Roma amb la seva cantata 

Sardanapale. Aquest premi consistia en una beca de tres anys per ingressar al Col·legi Francès de 

 Aquesta part de la informació s’ha extret de l’autobiografia de Berlioz, Mémoires, de Guía universal de la ópera, de Roger 1

Alier, i de 100 coses que has de saber de l’òpera: Mites i llegendes de l’espectacle més gran de tots els temps, de David 
Puertas i Jaume Radigales Babí.
 El nom original francès és Épisode de la vie d’un artiste, symphonie fantastique en cinq parties, inspirat en la seva pròpia 2

vida i en Hamlet, de W. Shakespeare, però es coneix popularment amb aquest nom.
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Roma. Durant la seva estança a Itàlia, va compondre les obertures Roi Lear , Rob Roy , i va començar a 3 4

preparar la seqüela de La Simfonia Fantàstica, anomenada Lé retour à la vie .  5

Un cop va tornar a París el 1834, va començar a fer crítiques musicals als diaris parisencs Journal des 

Débats i Revue et Gazzete Musicale per tal de poder guanyar-se la vida (aquesta feina la va mantenir 

durant trenta anys). En els seus escrits, plasmava les seves reflexions sobre la composició operística i la 

seva concepció d’entendre la música (alguns d’aquests articles li serviran per, posteriorment, escriure els 

seus llibres Grand Traité d’Instrumentation et d’Orchestration Modernes i Les Soirées d’Orchestre, els 

anys 1844 i 1852 respectivament). 

El 1837 va estrenar el rèquiem Grandesse des morts, un encàrrec provinent directament de l’Estat. 

Aquest va tenir molt de ressò, no només a França sinó també a Anglaterra i Alemanya. L’any 1838 va 

estrenar Benvenuto Cellini , la qual va rebre moltes crítiques negatives per part de l’audiència parisenca. 6

Un any després va estrenar Romeo et Juliette , que tot i que va ser molt apreciada pel públic, només va 7

tenir tres representacions. 

Berlioz, cansat de les crítiques a les seves obres, va decidir fer diverses gires per Europa (sobretot a 

Anglaterra, Alemanya, Àustria, Hongria i Rússia) per dedicar-se a la direcció d’orquestra i, al mateix 

temps, donar a conèixer les seves obres. Durant el primer període de gires (1842-1848), va guanyar 

prestigi per Europa. Va tornar a París el 1846 per presentar l’òpera La Damnation de Faust , però 8

després de dues representacions, la van suspendre. 

Berlioz, endeutat, i enmig de la Revolució francesa del 1848, va decidir viure llargues temporades a 

Anglaterra, on va aconseguir feina com a director d’orquestra al teatre Drury Lane. En aquell mateix 

any va començar a escriure les seves Mémoires, una autobiografia molt àmplia i detallada (la qual no es 

va publicar fins al 1870, un any després de la seva mort). Va tornar a París el 1854 per presentar l’oratori 

L’enfance du Christ, l’audiència el va rebre amb molt bones crítiques, i Berlioz torna a recuperar 

prestigi a França. El 1856 va ser nomenat membre de l’Acadèmia de les Arts de l’Institut Francès.  

  Inspirat en King Lear, de W. Shakespeare.3

  Inspirat en la novel·la Rob Roy, de Sir Walter Scott.4

 Després de diverses modificacions, el 1855 va anomenar-la Lélio.5

 Inspirat en la vida del propi B. Cellini. 6

 Inspirat en Romeo and Juliet, de W. Shakespeare.7

 Inspirat en Faust, de J.W von Goethe.8
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Tot i així, quan va presentar l’òpera Les Troyens el 1858, els directors dels teatres es mostraven reticents 

a representar-la per por al fracàs que havia tingut Benvenutto Cellini i La Damnation de Faust i per les 

grans especificacions que necessitava l’obra. Berlioz, mentre no troba on representar la seva grand 

opéra (terme que s’explicarà més endavant), decideix escriure Beatrice et Bénédict , representada per 9

primer cop el 1862 a Baden-Baden, Alemanya.  

El compositor, després d’escriure aquesta última òpera, va decidir retirar-se com a compositor. El 1865 

va acabar les seves Mémoires. Després de fer diverses gires a Rússia, el 1869 va tornar al seu país natal, 

on va morir amb 66 anys a causa d’una malaltia neurodegenerativa. Un any després, el 1870, es van 

publicar les seves Mémoires, que van ajudar a donar a conèixer al compositor arreu del món.  

2.2.  La grand opéra  

Per tal de poder entendre a escala musical —i, posteriorment, l’estructura del llibret— l’òpera que 

s’analitzarà a continuació, Les Troyens, primerament cal fer uns breus apunts sobre el gènere que va 

dominar el Romanticisme francès del segle XIX: la grand opéra. Aquesta és considerada un subtipus 

d’òpera sorgit a França principis del segle XIX a conseqüència de l’evolució musical de la tragédie 

lyrique. . 10

Les grands opéras tenen cinc actes i combinen àries, recitatius, cors, i un interludi de ballet, representat 

entre el tercer i quart actes. Els arguments d’aquest gènere són adaptacions de la història clàssica o post-

clàssica, que inclouen conflictes bèl·lics o revolucionaris, i que sempre acaben amb un fatal desenllaç 

amorós. Són introduïdes amb una obertura instrumental solemne, juntament amb un pròleg que posava 

en context a l’espectador. Des d’un punt de vista musical, es caracteritzaven per tenir una gran quantitat 

de personatges, acompanyats per cors i un volum orquestral multitudinari. Des d’un punt de vista 

escènic, s’exigia una gran recreació d’exteriors per tal de causar el realisme més gran possible (Puertas i 

Radigales 2016: 26). 

 Inspirada en Molt soroll per no res, de W. Shakespeare.9

 També coneguda com a tragédie en musique, era un gènere musical emprat durant els segles XVII i XVIII, que consistia en 10

un poema dramàtic basat en la mitologia clàssica que, posteriorment, se li afegia la música (Girdlestone 1972: 3).
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2.3.  Les Troyens i Les Troyens à Carthage 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, Berlioz sempre va tenir una gran afició per la literatura. Des de 

petit va començar a tenir molt d’interès per Virgili, autor que el seu pare li havia introduït i fet estudiar 

des de petit. Sobretot es va quedar commocionat per algunes escenes de l’Eneida com, per exemple, el 

final tràgic de Dido a la pira:  

Combien de fois, expliquant devant mon père le quatrième livre de l'Énéide, n'ai-je pas senti ma poitrine 
se gonfler, ma voix s'altérer et se briser! […] Lorsque j'en fus à la scène où Didon expire sur son bûcher, 
entourée des présents que lui fit Énée […] à cette image sublime de Didon qui cherche aux cieux la 
lumière et gémit en la retrouvant, je fus pris d'un frissonnement nerveux, et, dans l'impossibilité de 
continuer, je m'arrêtai court. Ce fut une des occasions où j'appréciai le mieux l'ineffable bonté de mon 
père. Voyant combien j'étais embarrassé et confus d'une telle émotion, il feignit de ne la point apercevoir, 
et, se levant tout à coup, il ferma le livre en disant: «Assez, mon enfant, je suis fatigué!» (Berlioz 1870: 
9).

Berlioz va dirigir-se a Weimar l’any 1854 per assistir a una de les representacions de Benvenuto Cellini 

dirigides pel seu amic i compositor hongarès Franz Liszt. La princesa Carolyne zu Sayn-Wittgenstein —

companya sentimental de Lizt— va animar a Berlioz a compondre una òpera que demostrés l’admiració 

que Berlioz tenia cap a Virgili, basant-se en els llibres II i IV de l’Eneida:  

Me trouvant à Weimar quatre ans auparavant chez la princesse de Wittgenstein […], je fus amené à parler de 
mon admiration pour Virgile et de l'idée que je me faisais d'un grand opéra traité dans le système 
shakespearien, dont le deuxième et le quatrième livre de l'Énéide seraient le sujet […]  «En effet, répliqua la 
princesse, de votre passion pour Shakespeare unie à cet amour de l'antique, il doit résulter quelque chose de 
grandiose et de nouveau. Allons, il faut faire cet opéra, ce poëme lyrique; appelez-le et disposez-le comme il 
vous plaira. Il faut le commencer et le finir.» (Berlioz 1870: 484). 

Les paraules de la princesa van ser suficients perquè Berlioz es posés a compondre aquesta obra. 

D’aquesta manera, va compondre Les Troyens entre el maig de 1856 i el juny de 1858. Tenia dues parts, 

estructurada en cinc actes: la primera, anomenada La Prise de Troie, englobava els actes I i II; la segona, 

Les troyens à Carthage, comprenia els tres restants. Tenia una durada aproximada de cinc hores:  

  
[À Napoleon III] Sire, Je viens d’achever un grand opéra dont j’ai écrit les paroles et la musique. Malgré 
la hardiesse et la variété des moyens qui y sont employés, les ressources dont on dispose à Paris peuvent 
suffire à le représenter [le théatre de l’Opéra]. (Berlioz 1870, 470). 

Berlioz, a les seves Mémoires, va descriure detalladament la seva frustració a causa de la desaprovació 

de la seva obra per part de l’Opéra de París, l’únic escenari adequat per a la representació de la seva 

grand ópera. El director del teatre Opéra, Alphonse Royer, es mostrava reticent a representar-la perquè 

era massa llarga i cara de representar. Fins i tot l’emperador Napoleó III estava més interessat en l’òpera 
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Tannhäuser, de Richard Wagner, la qual va ser representada a l’Opéra en comptes que la de Berlioz. 

(Alier 2007: 88). Berlioz, per por que la seva composició mai fos representada, l’any 1863 va decidir 

presentar-la al Théâtre Lyrique de París, un teatre amb unes especificacions escèniques i musicals molt 

més reduïdes que l’Opéra. El director del teatre, León Carvalho, un cop va apreciar la gran extensió de 

l’òpera i les especificacions que necessitava, va acceptar a representar només la segona part: Les 

Troyens à Carthage.  

Per tal de mantenir l’estructura musical de la grand opéra, el compositor va redistribuir els dos últims 

actes de l’obra original. Per una banda, les dues escenes del quart acte original es van convertir en 

l’interludi i el segon acte. Per altra banda, les tres escenes que formaven part del cinquè acte les va 

convertir en tercer, quart i cinquè actes de Les Troyens à Carthage. Tot i així, el tercer acte original (el 

primer de Les Troyens à Carthage) el va deixar intacte. Va inserir una introducció musical (lamento) i va 

afegir un pròleg en forma de recitatiu per tal d’explicar els dos primers actes originals que engloben La 

Prise de Troie. No obstant això, a causa de la limitació de l’escenari i dels cantants, va haver de 

sacrificar algunes parts de l’obra original (algunes decisions les va prendre abans de l’estrena, i algunes, 

després de la primera representació):  

[Les Troyens à Carthage était] la deuxième partie du poème lyrique des Troyens, à l’aquelle 
j’ajoutai une introduction instrumentale (le Lamento) et un prologue (Berlioz 1870: 472) 

On a suprrimé dans les Troyens à Carthage, au Théâtre-Lyrique, tant pendant les études 
qu’après la première représentation, les morceaux suivants:  

1o L’entrée des constructeurs, 
2o Celle des matelots, 
3o Celle des laboureurs, 
4o L’intermède instrumental (chasse royale et orage) 
5o La scène et le due entre Anna et Narbal 
6o Le deuxième air de danse 
7o Les strophes d’Iopas, 
8o Le duo des sentinelles 
9o La chanson d’Hylas, 
10o Le grand due entre Énée et Didon: “Errante sur tes pas.” (Berlioz 1870: 476). 

Després d’aquestes mutilacions i redistribucions de l’obra, la segona part finalment es va presentar per 

primera vegada el 4 de novembre de 1863. Es van fer vint-i-una representacions, i va provocar una 

profunda impressió al públic receptor. Compositors com Giacomo Meyerbeer va assistir a fins a dotze 

representacions d’aquesta. Berlioz, a través de les Mémoires, explica la bona recepció de la seva obra:  
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À plusieurs représentations j'ai vu des gens pleurer. Souvent, pendant les deux mois qui 
suivirent la première apparition des Troyens, j'ai été arrêté dans les rues de Paris par des 
inconnus qui me demandaient la permission de me serrer la main et me remerciaient d'avoir 
produit cet ouvrage (Berlioz 1870: 476). 

La primera part no es va representar fins després de la seva mort, el desembre de l’any 1890. Es van 

representar les dues parts per separat en alemany i els dies 6 i 7 de desembre al Teatre de la Cort de 

Karlsruhe, Alemanya. Les Troyens es va representar per primer cop de forma íntegra i en francès a la 

Royal Opera House, Londres, l’any 1957. Posteriorment, el 1969 es van representar les dues parts al 

Scottish Opera de Glasgow i, en aquest mateix any, al Covent Garden de Londres (Alier 2007: 87). 

S’han fet més representacions en altres països com Suïssa, Alemanya, Anglaterra i els Estats Units, tant 

de les dues parts de manera separada com de la primera versió íntegra.  

A Espanya, s’ha representat sis cops de manera íntegra l’any 2009 al Palau de les Arts Reina Sofía de 

València, la qual va tenir molt bona crítica per part de l’audiència. El traductor del Palau de les Arts, 

Anselmo Alonso, només en va fer la versió de sobretítols en espanyol. Algunes decisions de la seva 

versió de traducció es tindran en compte a l’apartat 4.3. d’aquest treball.  

2.4. Resum argumental per actes de Les Troyens à Carthage 

a) Acte I: L’acció de l’òpera comença a Cartago, deu anys després de la guerra de Troia. Als jardins del 

palau de Dido (reina dels tiris), tot el poble celebra la prosperitat de la seva ciutat. Dido, no obstant 

això, està preocupada perquè té por de Iarbes, el rei de Numídia, perquè es vol casar amb ella. Però 

la reina, viuda del seu marit i rei Siqueu, no vol tornar-se a casar. Anna, la seva germana, li recorda 

que Cartago necessita un nou rei. Mentrestant, Iopes, el poeta de la reina, li anuncia que els nàufrags 

d’una flota desconeguda li imploren refugi. Dido els accepta i parla amb Ascani, fill d’Eneas (heroi 

troià, fill d’Afrodita i Anquises). Ascani li explica les desgràcies per les quals ha passat la seva 

civilització (la guerra de Troia) i que volen dirigir-se a la regió del Laci. En aquell moment, Narbal, 

ministre de Dido, li diu que Iarbes s’acosta amb el seu exèrcit, però els tiris no tenen armes 

suficients per combatre-hi. Eneas proposa a Dido de lluitar en contra de Iarbes. Dido ho accepta i els 

tiris i els troians marxen per repel·lir Iarbes. 

b) Acte II: Després d’haver vençut Iarbes, es reuneixen tots, tiris i troians, als jardins de Dido per 

celebrar-ho. Dido li pregunta a Enees si sap alguna cosa d’Andròmaca (viuda d’Hèctor, rei de 

Troia). Eneas li respon que Pirros (rei d’Epir) la va capturar i Andròmaca, a voluntat, es va casar 
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amb ell. Dido, després de sentir-ho, obre el seu cor a Eneas. Mentre es produeix l’escena d’amor 

entre Dido i Enees, Mercuri apareix i, amb el seu caduceu, toca l’escut d’Enees tres cops mentre 

crida la paraula Laci per tal de recordar-li el destí que li és encomanat.  

c) Acte III: Els espectres de Príam (rei de Troia), Cassandra (princesa de Troia) Corebos (promès de 

Casandra), Hèctor (príncep troià), tots morts a la guerra de Troia, apareixen davant Eneas per 

recordar-li el destí que li és encomanat. Eneas obeeix i ordena al seu poble que es prepari per 

marxar abans de l’alba. 

d) Acte IV:  Dido, quan s’assabenta que Eneas vol marxar, envia a Narbal i Anna perquè li implorin 

que no ho faci. El poble veu que els troians marxen per mar i Iopes ho informa a Dido. La reina 

maleeix a Enees i demana als tiris que enfonsin les seves naus. 

e) Acte V: Als jardins del palau de Dido han construït una pira per cremar els objectes d’Enees. Dido, 

destrossada pel dolor que Enees li ha causat, i després de llençar les pertinences d’Enees, es fereix 

amb l’espasa del líder troià. Abans de morir, confessa que un nou heroi, anomenat Hanníbal, venjarà 

la seva mort i tot el seu poble. Finalment, quan Dido mor, s’aprecia a la llunyania el nou fundat 

Capitoli de Roma.  
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3. TRADUCCIÓ 

LES TROYENS À CARTHAGE 

DEUXIÈME PARTIE  DU POÈME 11

LYRIQUE DES TROYENS 

Lamento musical —Légende et marche troyennes. 

PROLOGUE 

La première toile d’avant-scène est levée. —Une 
seconde toile d’avant-scène est baissée, représentant  
une vue de Troie en flammes. —Un Rapsode, en 
costume grec, récite seul sur le devant du théâtre. —Le 
choeur des Rapsodes invisibles chante derrière le 
second rideau.  

APRÈS LE LAMENTO EXÉCUTÉ PAR 
L’ORCHESTRE. 

LE RAPSODE récitant (parlé). 
Après dix ans de guerre et d’un siège inutile, 
Les Grecs désespérant de renverser la ville 
De Priam, renonçant à venger Ménélas, 
Feignirent de partir en implorant Pallas; 
Laissant sur le rivage 
Comme un pieux hommage 
Offert à la déesse irrité, un cheval 
De bois, immense, colossal. 
Cette oeuvre étrange, incroyable, inouïe, 
D’hommes armés était remplie. 
Les prêtres et le peuple et le roi des Troyens, 

Trompés par l’artifice 

D’un des soldats d’Ulysse 

ELS TROIANS A CARTAGO 

SEGONA PART  DEL POEMA LÍRIC 12

TROIÀ 

(Lamento musical. Llegenda i marxa troianes)  

PRÒLEG 

S’aixeca el primer teló de l’escenari. El segon teló està 
abaixat i representa una vista de Troia en flames. Un 
rapsode, amb vestit grec, recita sol a primera línia de 
l’escenari. El cor de rapsodes invisibles canta rere el 
segon teló.  

(Després del lamento de l’orquestra) 

EL RAPSODE, recitatiu:  
Després de deu anys de guerra i d’un setge inútil, 
els grecs, veient impossible derruir la ciutat  
de Príam, i renunciant a venjar-se de Menelau, 
fingiren la seva fugida tot implorant Pal·las. 
Deixaren enrere a la riba, 
com un homenatge piadós 
ofert a l’enutjada deessa, un cavall 
de fusta grandiós, colossal.  
Aquesta obra estranya, increïble, inaudita,  
estigué repleta d’homes armats. 
Els sacerdots, el poble i el rei de Troia, 

enganyats per aquell artifici 
d’un dels soldats d’Ulisses,  

 La première forme un opéra en trois actes: La Prise de Troie. 11

 La primera part forma una òpera en tres actes: La Presa de Troia.12
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Abandonné, disait-il, par les siens, 

Dans leurs murs aussitôt voulurent introduire 

La redoutable offrande avec dévotion, 

En pompe la conduire 

Au temple d’Ilion. 

En vain Cassandre l’inspirée, 
La noble soeur d’Hector, de la foule égarée 

Veut-elle ouvrir les yeux, 

Tous la traitent de folle, aveuglés par les dieux.  

“Abattons les remparts! couvrons de fleurs la voie!” 

S’écriaient les guerriers. “Formez cortège, enfants, 

Et que jusque dans Troie 

La trompette et la lyre accompagnent vos chants.” 

Avant qu’un funèbre silence 

Fût venu succéder aux accents triomphaux 

De ce peuple en démence, 

Ecoutez de quels sons frémirent les échos.  

MARCHE TROYENNE DANS LE MODE 
TRIOMPHAL 

LE CHOEUR DES RAPSODES, derrière la toile. 
Du roi des dieux, ô fille aimée, 
Du casque et de la lance armée. 
Sage guerrière aux regards doux,  
À nos destins sois favorable,  
Rends Ilion inébranlable. 
Belle Pallas, protège-nous. 
Entends nos voix, vierge sublime, 
Aux sons des flûtes de Dindyme  13

Se mêler au plus haut des airs. 
Que la trompette phrygienne 
Unie à la lyre troyenne 
Te porte nos pieux concerts. 
Souriante guirlande, 
À l’entour de l’offrande 
Dansez, heureux enfants, 

abandonat, segons ell, pels seus,  

aviat volgueren introduir als seus murs 

la formidable ofrena; amb devoció 

i amb pompa la portaren  

cap al temple d’Ílion.  

En va, Cassandra la profetessa, 
noble germana d’Hèctor, volgué obrir els ulls 

a la multitud desconcertada; 

tots, encegats pels Déus, la tractaren de boja.  

“Derroquem les muralles! Cobrim el camí de flors!”, 

exclamaren els guerrers. “Minyons, desfileu,  

i que fins a Troia 

la trompeta i la lira acompanyin els vostres cants”. 

Abans que un silenci sepulcral 

vingués a succeir els cants triomfals  

d’aquest poble en decadència, 

escolteu quins sons estremiren els ecos. 

(Marxa troiana amb mode triomfal) 

EL COR DE RAPSODES, rere el teló: 
Filla estimada del rei dels déus, 
amb casc i llança armada, 
sàvia guerrera de mirada dolça, 
sigueu favorable al nostre destí, 
fes d’Ílion una ciutat invencible. 
Bella Pal·las, protegiu-nos. 
Escolteu les nostres veus, verge sublim; 
els sons de les flautes de Díndim  14

es barregen amb les àries més nobles. 
Que la trompeta frígia, 
unida amb la lira troiana, 
us porti els nostres piadosos concerts. 
Com una riallera garlanda  
al voltant de l’ofrena, 
balleu, joiosos minyons, 

 Montagne de Phrygie.13

 Muntanya de Frígia.14
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Semez sur la ramée 
La neige parfumée 
Des muguet du printemps. 

LE RAPSODE récitant (parlé). 
Aux flancs du monstre alors des rumeurs s’élevèrent… 
Les chants à l’instant s’arrêtèrent… 
Mais reprirent bientôt en sons plus éclatants. 

LE CHOEUR DE RAPSODES 
Fiers sommets de Pergame 
D’un joyeuse flamme 
Rayonnez triomphants! 

(Le bruit des voix et des instruments diminue peu à 
peu et s’éteint.) 

LE RAPSODE récitant (parlé). 
Portant la mort et la ruine,  
Enfin la fatale machine  15

Franchit les murs sacrés… 
Et Cassandre éperdue, 
Elevant vers la nue 
Ses grands yeux éplorés, 
S’écria: “C’en est fait! Le destin tient sa proie! 
Soeur d’Hector, va mourir sous les débris de Troie!” 

(Le Rapsode sort. —Fragment symphonique. —Court 
silence. —La toile se lève.) 

sembreu el camí 
amb la neu perfumada 
dels tords primaverals. 

EL RAPSODE, recitatiu: 
A banda i banda del monstre sorgiren rumors... 
El cant s’aturà a l'instant... 
Però aviat es reprengué amb notes més brillants. 

EL COR DE RAPSODES 
Pics orgullosos de Pèrgam, 
d’una flama alegre, 
irradieu triomfals! 

(El soroll de les veus i dels instruments disminueix 
gradualment i s’apaga) 

EL RAPSODE, recitatiu: 
Portant la mort i la desgràcia, 
finalment, la màquina  fatal 16

franquejà els murs sagrats... 
I Cassandra, angoixada, 
elevant al cel  
els seus ulls plorosos, 
exclamà: “Ja està fet! El destí ha atrapat la seva presa! 
La germana d'Hèctor morirà sota les ruïnes de Troia!”. 

(El Rapsode surt. Fragment simfònic. Pausa curta. 
S’aixeca el teló) 

 Scandit fatalis machina muros. (Virgile.)15

 “Franqueja la màquina fatal els nostres murs” (cito per la traducció de Miquel Dolç de l’Eneida de Virgili de la Fundació 16

Bernat Metge, vol. I, llibre II, v. 236, p. 170)
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ACTE PREMIER 

Une vaste salle de verdure du palais de Didon à 
Carthage. Sur l’un des côtés s’élève un trône entouré 
des trophées de l’agriculture, du commerce et des arts; 
sur l’autre côté et au fond un amphithéâtre en gradins, 
sur lequel une innombrable multitude est assisse, au 
lever de la toile. —Le premier choeur doit être chanté 
par la troupe chorale ordinaire du théâtre seulement. —
Le choeur général sera exécuté au contraire par tous les 
choristes supplémentaires, homes, femmes et enfants, 
placés sur les gradins avec les choristes du théâtre.  

SCÈNE PREMIÈRE 

CHOEUR D’UNE PARTIE DU PEUPLE 
CARTHAGINOIS 

De Carthage les cieux semblent bénir la fête! 
Vit-on jamais un jour pareil 
Après si terrible tempête? 
Quel doux zéphyr! notre brûlant soleil  
De ses rayons calme la violence; 
À son aspect la plaine immense 
Tressaille de joie: il s'avance 
Illuminant le sourire vermeil  
De la nature à son réveil. 

(Entre Didon avec sa suite. A son entrée tout le peuple  
assis sur les gradins de l'amphithéâtre se lève en 
agitant des voiles de diverses couleurs, des palmes, des  
fleurs. Didon va s'asseoir sur son trône ayant sa soeur à 
sa droite et Narbal à sa gauche; quelques soldats les 
entourent.) 

PRIMER ACTE 

S’exposa un gran jardí frondós del palau de Dido a 
Cartago. A un costat, s’aixeca un tron envoltat de 
trofeus agrícoles, comercials i artístics. Al fons, a 
l’altre costat, s’exposa un amfiteatre amb grades, en el 
qual una gran multitud està asseguda quan s’aixeca el 
teló. El primer cor estarà format pel cor ordinari del 
teatre. En canvi, el cor general, per tots els cantants 
complementaris, homes, dones i nens, els quals es 
col·locaran a les grades, juntament amb el cor del 
teatre.  

Escena I 

COR D’UNA PART DEL POBLE CARTAGINÈS 

Sembla que el cel de Cartago beneeix la festa!  

Algun cop s’ha vist un dia semblant a aquest, 

després d’una tempesta tan terrible? 

Quina brisa més dolça! El nostre Sol abrasador 

calma, amb els seus raigs, la violència; 

amb la seva llum, la gran plana 

s’estremeix d’alegria: avança 

mentre il·lumina el somriure vermell 

del despertar de la natura. 

(Dido entra al seu seguici. Quan entra, tot el poble 
assegut a les grades de l’amfiteatre s’aixeca i belluga 
vels de colors diferents, palmes i flors. Dido s’asseu al 
seu tron. Té la seva germana a la dreta, i Narbal, a 
l’esquerra. Alguns soldats els envolten) 

13



SCÈNE II 

DIDON, ANNA, NARBAL, LE CHOEUR 

CHOEUR GÉNÉRAL, chant national. 
Gloire à Didon, notre reine chérie! 
Reine par la beauté, la grâce, le génie, 
Reine par la faveur des dieux,  
Et reine par l’amour de ses sujets heureux! 

(Le peuple agite des palmes et jette des fleurs.) 

DIDON, debout, du hant de son trône. 
RÉCITATIF. 
Nous avons vu finir sept ans à peine,  
depuis le jour où, pour tromper la haine 
du tyran  meurtrier de mon auguste époux, 17

J’ai dû fuir avec vous, 
de Tyr à la rive africaine. 
Et déjà nous voyons Carthage s’élever, 
ses campagnes fleurir, sa flotte s’achever! 

Déjà des bords lointains où s'éveille l'aurore 
Vous rapportez, laboureurs de la mer, 
Le blé, le vin et la laine et le fer, 
Et les produits des arts qui nous manquent encore. 

AIR. 
Chers Tyriens, tant de nobles travaux 
Ont enivré mon coeur d'un orgueil légitime! 
Mais ne vous lassez pas, suivez la voix sublime 
Du Dieu qui vous appelle à des efforts nouveaux! 
Donnez encore un exemple à la terre; 

Grands dans la paix, devenez dans la guerre 

Un peuple de héros. 

Escena II 

DIDO, ANNA, NARBAL, EL COR  

COR GENERAL, cant nacional: 
Glòria a Dido, reina estimada! 
Reina per la bellesa, la gràcia, la saviesa; 
reina pel favor dels déus, 
i reina per l’amor dels seus joiosos súbdits.  

(El poble belluga les palmes i llança flors) 

DIDO, dempeus, a dalt del seu tron 
(Recitatiu) 
Gairebé han passat set anys 
des del dia en què, per defugir de l’odi 
de l’assassí tirà  del meu august marit,  18

vaig haver de fugir amb tots vosaltres 
des de Tir fins a la costa africana. 
I ara veiem com Cartago erigeix,  
les seves campanyes prosperen, la seva flota excel·leix! 

Des de les fronteres llunyanes, allà on s’aixeca l’alba, 
homes del mar, vosaltres porteu 
el blat, el vi, la llana, el ferro 
i els productes artístics que encara ens manquen. 

(Ària) 
Estimats tiris, tan nobles treballs 
han embriagat el meu cor de legítim orgull! 
Però no us canseu, seguiu la veu sublim 
de Déu que us crida a fer nous esforços! 
Doneu un cop més un exemple a la terra: 

grans en la pau, sigueu en guerra 

un poble d’herois. 

 Pygmalion, qui fit assassiner Sichée.17

 Pigmalió, qui va fer assassinar Siqueu, marit de Dido.18

14



Le farouche Iarbas veut m'imposer la chaîne 
D'un hymen odieux; 
Son insolence est vaine. 
Le soin de ma défense est à vous  
comme aux dieux. 

LE PEUPLE 
Gloire à Didon, notre reine chérie! 
Chacun de nous est prêt à lui donner sa vie. 
Tous nous la défendrons. 
Nous bravons d'Iarbas l'insolence et la rage, 
Et nous repousserons 
Jusqu'au fond des déserts ce Numide sauvage! 

DIDON 
Chers Tyriens! oui, vos nobles travaux, 
Ont enivré mon coeur d’un orgueil légitime 
Soyez heureux et fiers! suivez la voix sublime 
Du Dieu qui vous appelle à des efforts nouveaux. 
Cette belle journée, 
Qui dans vos souvenirs doit rester à jamais, 
À couronner les oeuvres de la paix 
Fut par moi destinée. 
Approchez, constructeurs, 
Matelots, laboureurs; 
Recevez de ma main la juste récompense 
Due au travail qui donne la puissance 
Et la vie aux Etats. 

(Les ouvriers constructeurs s’avancent, et Didon 
présente à leur chef une équerre d’argent et une hache. 
—Après eux viennent les matelots. Didon leur donne 
deux avirons d’ivoire. —Viennent enfin les laboureurs. 

La reine déposant une couronne de fleurs et d’épis sur 

le front du vieillard qui les conduit, lui donne une 
faucille d’or et s’écrie:) 

Peuple! tous les honneurs 
Pour le plus grand des arts,  
L'art qui nourrit les hommes! 

El feroç Iarbes vol lligar-me 
a un matrimoni horrible, 
però la seva insolència és vana.  
La meva defensa està tant a les vostres mans 
com a la dels déus. 

EL POBLE 
Glòria a Dido! Reina estimada! 
Som prests per donar la vida per ella. 
Tots la defensarem. 
Desafiarem la insolència i la ira de Iarbes, 
 i repel·lirem 
fins als fons dels deserts aquest númida salvatge! 

DIDO 
Estimats tiris! Sí, els vostres nobles treballs 
han embriagat el meu cor de legítim orgull! 
Sigueu feliços i orgullosos! Seguiu la veu sublim 
de déu que us insta a lluitar de nou.  
Aquest bell dia, 
que ha de romandre per sempre en la memòria,  
el dedico a premiar 
les obres de pau. 
Acosteu-vos, constructors, 
mariners, agricultors; 
rebeu, per part meva, la justa recompensa 
pel vostre treball, el qual dóna poder 
i vida a la pàtria.  

(Els constructors avancen i Dido dóna al seu líder una 
esquadra de plata i una destral. Seguidament, 
s’acosten els mariners. Dido els dóna dos rems d’ivori. 
Per últim, s’acosten els agricultors. La reina col·loca 
una corona de flors i espigues al front de l’ancià que 
els lidera i li dóna una falç d’or. La reina exclama:) 

Poble! Tots els honors  
per al més gran dels treballs: 
el de nodrir els homes! 
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LE PEUPLE. 

Vivent les laboureurs! nous sommes 

Leurs fils reconnaissants; ils nous donnent le pain! 

DIDON, à part. 

Ô Cérès! l’avenir de Carthage est certain! 

CHOEUR GÉNÉRAL. 

Gloire à Didon, notre reine chérie! 

Chacun de nous est prêt à lui donner sa vie. 

Prouvons-lui notre amour par des gages nouveaux. 

Colons, marins, formons un peuple de héros! 

(Le peuple, conduit par Narbal, défile en cortège 

devant le trône de Didon et sort)  

SCÈNE III 

Un appartement du palais de Didon. 

  

ANNA, DIDON 

DIDON. RÉCITATIF. 

Les chants joyeux, l'aspect de cette noble fête, 

Ont fait rentrer la paix en mon coeur agité. 

Je respire, ma soeur, oui, ma joie est parfaite, 

Je retrouve le calme et la sérénité. 

DUO. 

ANNA. 

Reine d'un jeune empire 

Qui chaque jour s'élève florissant, 

Reine adorée et que le monde admire, 

Quelle crainte avait pu vous troubler un instant? 

EL POBLE 

Llarga vida als agricultors! 

Estem agraïts a qui ens dóna el pa! 

DIDO, a part: 

Oh, Ceres! El futur de Cartago és segur! 

COR GENERAL 

Glòria a Dido, reina estimada! 

Som prests per donar la vida per ella.  

Demostrem-li el nostre amor per les noves promeses. 

Conqueridors i mariners: formem un poble d’herois! 

(El poble, dirigit per Narbal, desfila davant del tron de 

Dido i marxa) 

Escena III 

Un departament del palau de Dido. 

ANNA, DIDO 

DIDO, recitatiu: 

Els cants alegres i aquesta noble festa 

retornen la pau al meu cor inquiet. 

Respiro, germana meva, estic plena d’alegria, 

retrobo la calma i la serenitat.  

(Duo) 

ANNA 

Reina d’un jove imperi 

que dia rere dia prospera. 

Reina adorada a la que tots admiren, 

quin temor us pot pertorbar? 
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DIDON. 
Une étrange tristesse, 
Sans causes, tu le sais, vient parfois m'accabler. 
Mes efforts restent vains contre cette faiblesse, 
Je sens transir mon sein qu'un ennui vague oppresse, 
Et mon visage en feu sous mes larmes brûler... 

ANNA. 
Vous aimerez, ma soeur… 

DIDON. 
Non, toute ardeur nouvelle 
Est interdite à mon coeur sans retour. 

ANNA. 
Vous aimerez, ma soeur… 

DIDON. 
Non, la veuve fidèle 
Doit éteindre son âme et détester l’amour. 

ANNA. 
Didon, vous êtes reine, et trop jeune, et trop belle, 
Pour ne plus obéir à cette douce loi; 
Carthage veut un roi. 

DIDON, montrant à son doigt l'anneau de Sichée. 
Puissent mon peuple et les dieux me maudire, 
Si je quittais jamais cet anneau consacré! 

ANNA. 
Un tel serment fait naître le sourire 
De la belle Vénus; sur le livre sacré 
Les dieux refusent de l’inscrire. 

DIDO 
Una estranya tristesa 
sense causa aparent, ja ho saps, a vegades em trasbalsa. 
Els meus esforços són en va davant d’aquesta feblesa. 
Sento en el meu cor un lleu malestar, 
i de la meva cara surten llàgrimes ardents… 

ANNA 
Estareu enamorada, germana… 

DIDO 
No, tota nova flama 
està prohibida al meu cor. 

ANNA 
Estareu enamorada, germana… 

DIDO 
No, la viuda fidel 
ha d’apagar el seu desig i odiar l’amor. 

ANNA 
Dido, sou una reina massa jove i bella 
per deixar d’obeir la dolça llei: 
Cartago vol un rei.  

DIDO, mostrant l’anell de Siqueu: 
Que el meu poble i els déus em maleeixin 
si alguna vegada abandono aquest anell consagrat! 

ANNA 
Tal jurament fa somriure 
a la bella Venus; els déus  
es neguen a escriure-ho al llibre sagrat. 
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ENSEMBLE. 

DIDON. 
Sa voix fait naître dans mon sein 

La dangereuse ivresse; 

Déjà dans ma faiblesse 

Contre un espoir confus je me débats en vain.  

Sichée! ô mon époux, pardonne 

À cet instant d’involontaire erreur,  

Et que ton souvenir chasse loin de mon coeur, 

Ce trouble qui l’étonne. 

ANNA. 

Ma voix fait naître dans son sein 
Des rêves de tendresse; 
Déjà dans sa faiblesse, 
Au doux espoir d'aimer elle résiste en vain. 

DIDON 
Sichée! Ô mon époux, pardonne 
A cet instant d'involontaire erreur, 
Et que ton souvenir chasse loin de mon coeur 
Ce trouble qui l’étonne. 

SCÈNE IV 

IOPAS, DIDON 

IOPAS. 

Echappés à grand peine à la mer en fureur, 
Reine, les députés d'une flotte inconnue 

D'être admis devant vous implorent la faveur. 

(Juntes) 

DIDO 
La seva veu fa néixer al meu pit 

una embriaguesa perillosa. 

En va lluita la meva feblesa 

en contra d’una esperança confusa. 

Siqueu! Espòs meu, perdona’m 

aquest moment de debilitat; 

que el teu record s’emporti ben lluny  

el torbament que confon el meu cor. 

ANNA 

La meva veu fa néixer al seu pit 

somnis de tendresa. 

En va lluita la seva feblesa 
en contra d’una esperança d’estimar.  

DIDO 

Siqueu! Espòs meu, perdona’m 
aquest moment de debilitat; 
que el teu record s’emporti ben lluny 
el torbament que confon el meu cor.  

Escena IV 

IOPES, DIDO 

IOPES 

Reina, els nàufrags d’una flota desconeguda,  

salvats amb penes i treballs del furiós mar, 

us imploren el favor de ser admesos. 
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DIDON. 
La porte du palais n'est jamais défendue 
À de tels suppliants. 

(Sur un signe de la reine, Iopas sort.) 

AIR. 
Errante sur les mers, 
Ne fus-je pas aussi, de rivage en rivage,  
Emportée au sein de l'orage 
Jouet des flots amers! 
Hélas, des coups du sort je sais la violence 
Sur ceux qu'il frappe. Au malheur compatir 
Est facile pour nous. Qui connut la souffrance 
Ne pourrait voir en vain souffrir. 

SCÈNE V 

La salle de verdure. 

On entend la marche troyenne dans un mode triste. 
ÉNÉE, sous un déguisement de marin, PANTHÉE, 
ASCAGNE, CHEFS TROYENS, portant des présents, 
IOPAS, DIDON, ANNA. 

RÉCITATIF. 
DIDON, à part. 
J'éprouve une soudaine et vive impatience 
De les voir, et je crains en secret leur présence. 

(Elle montre sur son trône.) 

ASCAGNE, s’inclinant devant la reine. 
Auguste reine, un peuple errant et malheureux 
Pour quelques jours vous demande un asile. 
Je dépose à vos pieds les présents précieux, 
Débris de sa grandeur, que, par ma main débile 
Au nom de Jupiter, vous offre un chef pieux.  

DIDO 
La porta del palau mai tancarà 
davant d’aquestes súpliques. 

(Amb un gest de la reina, Iopes surt) 

(Ària) 
Errant pels mars, 
jo també vaig anar de riba en riba, 
arrossegada per la tempesta 
com un joguet del cruel onatge. 
Per desgràcia, sé que els vents del destí 
bufen sobre a qui s’adreça. Ens és fàcil compadir  
les desgràcies. Qui coneix el patiment 
no pot veure patir en va. 

Escena V 

El jardí frondós. 

Se sent la marxa troiana amb un mode trist. Entren 
Eneas disfressat de mariner, Pàntou, Ascani, líders 
troians que porten presents, Iopes, Dido i Anna. 

DIDO, a part 
(Recitatiu) 
Sento una sobtada i viva impaciència 
per veure'ls, però temo en secret la seva presència. 

(S’asseu al tron) 

ASCANI, inclinant-se davant la reina: 
Augusta reina, un poble errant i desafortunat 
us demana refugi per uns dies. 
Poso als vostres peus aquests regals preciosos,  
símbols de la grandesa d’un devot líder que,  
en nom de Júpiter, us ofereix a través de la meva feble mà. 
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DIDON 
De ce chef, bel enfant, dis-moi le nom, la race? 

ASCAGNE 
Ô reine, sur nos pas une sanglante trace 
Des monts de la Phrygie a marqué les chemins 
Jusqu'à la mer. Ce sceptre d'Ilion, 

(Il offre un à un les présents.)  

Fille du roi Priam, d'Hécube la couronne, 
Et ce voile léger d'Hélène où l'or rayonne, 
Doivent vous dire assez que nous sommes Troyens. 

DIDON 
Troyens! 

ASCAGNE 
Notre chef est Énée, 
Je suis son fils. 

DIDON 
Étrange destinée! 

PANTHÉE, s’avançant 
Obéissant au souverain des dieux 
Ce héros cherche l'Italie, 
Où le sort lui promet un trépas glorieux  
Et le bonheur de rendre aux siens une patrie. 

DIDON 
Qui n'admire ce prince, ami du grand Hector? 
Qui de son nom fameux n'est ignorant encore? 
Carthage en est remplie. 
Dites-lui que mon port ouvert à ses vaisseaux 
L'attend. Qu'il vienne, qu'il oublie 
Avec vous à ma cour ses pénibles travaux. 

DIDO 
Jove, diga’m el nom i la nació d’aquest líder. 

ASCANI 
Reina, sobre els nostres passos, un rastre de sang 
ha marcat els nostres camins des dels monts de Frígia 
fins al mar. Filla del rei Príam,  

(Li ofereix un per un els presents) 

aquest ceptre d’Ílion, aquesta corona d’Hècuba 
i aquest vel brillant d’or d’Hèlena 
us hauria de dir clarament que som troians. 

DIDO 
Troians! 

ASCANI 
El nostre líder és Eneas, 
jo sóc el seu fill. 

DIDO 
Quin destí més estrany! 

PÀNTOU, avançant-se:  
Tot obeint el rei dels déus, 
aquest heroi busca la regió del Laci,  
on el destí li ha promès una mort gloriosa 
i l’alegria de donar una pàtria als seus. 

DIDO 
Qui no admira aquest príncep, amic del gran Hèctor? 
Qui no coneix encara el seu famós nom? 
A Cartago el coneix tothom. 
Diga-li que el meu port espera  
les seves naus; que vingui, i que oblidi 
amb tots vosaltres les penes a la meva cort. 
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SCÈNE VI 

NARBAL, LES MÊMES. 

FINAL. 

NARBAL. 
J'ose à peine annoncer la terrible nouvelle! 

DIDON. 
Qu’arrive-t-il? 

NARBAL. 
Le Numide rebelle, 
Le féroce Iarbas 
Avec d'innombrables soldats 
S'avance vers Carthage; 
Et la troupe sauvage 
Egorge nos troupeaux 
Et dévaste nos champs. Mais des malheurs nouveaux 
Menacent la ville elle-même: 
À nos jeunes guerriers dont l'ardeur est extrême 
Les armes vont manquer. 

DIDON. 
Que dites-vous, Narbal? 

NARBAL. 
Que nous allons tenter un combat inégal. 

ÉNÉE, s'avançant après avoir laissé tomber son 
déguisement de matelot. Il porte un brillant 
costume et la cuirasse, mais sans casque ni bouclier. 

Reine, je suis Énée! 

Ma flotte sur vos bords par les vents entraînée 

A de rudes travaux fut par moi destinée; 

Permettez aux Troyens de combattre avec vous! 

Escena VI 

NARBAL, ELS MATEIXOS 

FINAL 

NARBAL 
Gairebé no m’atreveixo a anunciar la terrible notícia! 

DIDO 
Qui ve? 

NARBAL 
El númida rebel,  
el feroç Iarbes,  
amb incomptables soldats 
avança per Cartago; 
la seva tropa salvatge 
degolla els nostres ramats 
i arrasa els nostres camps. Però nous mals 
posen en perill aquesta ciutat: 
els nostres joves guerrers, marcats per l’ardor, 
els manquen armes. 

DIDO 
Però, Narbal, què dieu? 

NARBAL 
Que participarem en un combat desigual. 

ENEAS, acostant-se després de deixar caure la seva 
disfressa de mariner. Porta un vestit brillant i una 
cuirassa, sense casc ni escut: 
Reina, sóc Eneas! 
La meva flota, impulsada pels vents fins a la vostra costa, 

ha fet treballs molt durs per a mi. 

Permeti als troians combatre al vostre costat.  
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DIDON 
J'accepte avec orgueil une telle alliance! 
Énée armé pour ma défense! 
Les dieux se déclarent pour nous. 

(À part, à Anna) 

Ô ma soeur, qu'il est fier, ce fils de la déesse, 
Et qu'on voit sur son front de grâce et de noblesse! 

ÉNÉE, PANTHÉE, NARBAL, IOPAS 
ASCAGNE, DIDON, ANNA, TROYENS 
ENSEMBLE. 
Sur cette horde immonde d'Africains, 
Marchez/Marchons Troyens et Tyriens, 
Volez/Volons à la victoire ensemble! 
Comme le sable emporté par les vents 
Chassez/Chassons dans ses déserts brûlants 
Le Numide éperdu; qu'il tremble. 
C'est le dieu Mars qui vous/nous rassemble, 
C'est le fils de Vénus qui vous/nous guide aux combats! 

Exterminez/ exterminons la noire armée, 
Et que demain la renommée 
Proclame au loin la honte et la mort d'Iarbas! 

(Pendant la fin de ce morceau, on apporte ses armes 
à Énée. Il met rapidement son casque, passe à son 
bras son vaste bouclier et saisit ses javelots.)  

ÉNÉE, à PANTHÉE 
Annonce à nos Troyens l'entreprise nouvelle 
Où la gloire les appelle.  

(Panthée sort.)  

Reine, bientôt du barbare odieux 
Vous serez délivrée. A vos soins généreux 
J'abandonne mon fils. 

DIDO 
Accepto amb orgull la vostra aliança! 
Eneas lluitant al meu favor! 
Els déus s’apiaden de nosaltres. 

(A part, a Anna:) 

Germana, que n’és, de gentil, el fill de la deessa:  
quanta gràcia i noblesa desprèn el seu rostre! 

ENEAS, PÀNTOU, NARBAL, IOPES, ASCANI, DIDO, 
ANNA, TROIANS 
(Junts) 
En contra d’aquesta tribu immunda d’africans, 
marxeu/marxem, troians i tiris,  
voleu/volem junts cap a la victòria! 
Com la sorra arrossegada pel vent, 
repel·lireu/repel·lirem en els deserts ardents 
el númida salvatge. Que tremoli. 
El déu Mart us/ens reuneix, 
el fill de Venus us/ens guia als combats! 
Extermineu/exterminem el negre exèrcit,  
i que demà la fama  
proclami arreu la deshonra i la mort de Iarbes! 

(Al final d’aquesta escena, porten les armes a Eneas, 
el qual es posa ràpidament el seu casc, passa l’escut 
pels seus braços i agafa les javelines) 

ENEAS, a Pàntou: 
Anuncia als nostres troians la nova empresa, 
on la glòria els crida. 

(Pàntou surt) 

Reina, aviat sereu lliure 
d’aquell salvatge atroç. A la vostra atenció, 
deixo el meu fill. 
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DIDON 
De mon amour de mère 
Pour lui ne doutez pas. 

ÉNÉE, à ASCAGNE 
Viens embrasser ton père. 
D'autres t'enseigneront, enfant, l'art d'être heureux; 
Je ne t'apprendrai, moi, que la vertu guerrière 
Et le respect des dieux; 
Mais révère en ton coeur et garde en ta mémoire 
Et d'Énée et d'Hector les exemples de gloire. 

(Il l'embrasse en le couvrant tout entier de ses armes. 
Ascagne pleure sans répondre. Pendant cette scène, le 
peuple de Carthage accourt de toutes parts  
demandant des armes. —Quelques hommes seulement 
sont armés régulièrement, les autres portent des faux, 
des haches, des frondes.) 

CHOEUR GÉNÉRAL ET TOUS LES PERSONNAGES 
SANS ASCAGNE.  

ENSEMBLE. 

Sur cette horde immonde d'Africains, 
Marchez/Marchons Troyens et Tyriens, 
Volez/Volons à la victoire ensemble! 
Comme le sable emporté par les vents 
Chassez/Chassons dans ses déserts brûlants 
Le Numide éperdu; qu'il tremble. 
C'est le dieu Mars qui vous/nous rassemble, 
C'est le fils de Vénus qui vous/nous guide aux combats! 

Exterminez/Exterminons la noire armée, 
Et que demain la renommée 
Proclame au loin la honte et la mort d’Iarbas! 

(À la fin du choeur, le jeune Ascagne essuie tout à 

coup ses larmes et s’élançant auprès des guerriers 

troyens, s’écrie avec eux: 

DIDO 
Del meu amor de mare 
per ell, no en dubteu. 

ENEAS, a Ascani: 
Vine a abraçar el teu pare.  
Fill meu, altres t’ensenyaran l’art de ser feliç; 
Jo no t’he ensenyat més que la virtut de la guerra 
i el respecte als déus. 
Però venera en el teu cor i guarda en la memòria 
els exemples gloriosos d’Eneas i d’Hèctor. 

(Eneas l’abraça tot cobrint-lo amb les seves armes. 
Ascani plora, sense respondre-li. Mentrestant, el poble 
de Cartago acudeix de totes parts i demana armes. 
Només alguns homes estan armats adequadament; els 
altres sostenen falçs, destrals i fones.) 

COR GENERAL I TOTS ELS PERSONATGES SENSE 
ASCANI 
(Junts) 
En contra d’aquesta tribu immunda d’africans, 
marxeu/marxem, troians i tiris,  
voleu/volem junts cap a la victòria! 
Com la sorra arrossegada pel vent, 
repel·lireu/repel·lirem en els deserts ardents 
el númida salvatge. Que tremoli. 
El déu Mart us/ens reuneix, 
el fill de Venus us/ens guia als combats! 
Extermineu/exterminem el negre exèrcit,  
i que demà la fama  
proclami arreu la deshonra i la mort de Iarbes! 

(Quan el cor acaba, el jove Ascani s’eixuga les 

llàgrimes. Tot col·locant-se amb els guerrers troians, 

crida amb ells:)  
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Exterminez la noire armée, 
Et que demain la renommée 
Proclame au loin la honte et la mort d’Iarbas! 

INTERMÈDE SYMPHONIQUE 

CHASSE ROYALE ET ORAGE 

Une forêt d'Afrique au matin. Au fond, un rocher très 
élevé. Au bas et à gauche du rocher, l'ouverture d'une 
grotte. Un petit ruisseau coule le long du rocher et va  
se perdre dans un bassin naturel bordé de joncs et de 
roseaux. Deux naïades se laissent entrevoir un instant 
et disparaissent; puis on les voit nager dans le bassin. 
Chasse royale. Des fanfares de trompe retentissent au 
loin dans la forêt. Les naïades effrayées se cachent 
dans les roseaux. On voit passer des chasseurs tyriens, 
Ascagne traverse le théâtre à la course.Le ciel 
s'obscurcit, la pluie tombe. Orage grandissant. Bientôt 
la tempête devient terrible, torrents de pluie, grêle, 
éclaires et tonnerre. Appels réitérés des trompes de 
chasse au milieu du tumulte des éléments. Les 
chasseurs se dispersent dans toutes les directions; en 
dernier lieu on voit paraître Didon vêtue en Diane 
chasseresse, l'arc à la main, le carquois sur l'épaule, et 
Énée en costume demi-guerrier. Ils entrent dans la 
grotte. Aussitôt les nymphes des bois paraissent, les 
cheveux épars, au sommet du rocher, et vont et 
viennent en courant, en poussant des cris et faisant des 
gestes désordonnés. Au milieu de leurs clameurs, on 
distingue de temps en temps le mot: Italie! Le ruisseau 
grossit et devient une bruyante cascade. Plusieurs 
autres chutes d'eau se forment sur divers points du 
rocher et mêlent leur bruit au fracas de la tempête. Les 
Satyres et les Sylvains exécutent avec les Faunes des 
danses grotesques dans l'obscurité. La foudre frappe un 
arbre, le brise et l'enflamme. Les débris de l'arbre 
tombent sur la scène. Les Satyres, Faunes et Sylvains 
ramassent les branches enflammées, dansent en les 
tenant à la main, puis disparaissent avec les nymphes 
dans les profondeurs de la forêt. La tempête se calme. 

Extermineu el negre exèrcit, 
i que dema la fama 
proclami arreu la deshonra i la mort de Iarbes! 

INTERLUDI SIMFÒNIC: 

CAÇA REIAL I TEMPESTA 

Un bosc d’Àfrica, al matí. Al fons, hi ha un enorme 
penyal i, a l'esquerra d’aquest, l’entrada d’una cova. 
Un rierol corre a través del penyal i mor en un estany 
natural rodejat de joncs i de canyes. Dues nàiades es 
deixen entreveure un moment i desapareixen; després, 
es veuen nedant per l’estany. Caça reial. La música de 
les trompes ressona a la llunyania del bosc. Les 
nàiades, espantades, s’amaguen entre les canyes. Es 
veuen passar els caçadors tiris. Ascani travessa el 
teatre al galop. El cel s’enfosqueix i plou. Creix una 
gran tempesta, la qual aviat s’intensifica amb pluges 
torrencials, calamarsa, llamps i trons. Les trompes de 
caça sonen reiteradament enmig del clima tumultuós. 
Els caçadors es dispersen en totes direccions. 
Finalment, es pot veure a Dido vestida de Diana la 
caçadora, amb l’arc a la mà i les fletxes a l’esquena, i 
a Eneas mig vestit de guerrer. Quan entren a la cova, 
les nàiades del bosc apareixen al cim del penyal. 
Porten els cabells despentinats i corren amunt i avall 
mentre criden i fan gestos desordenats. Enmig dels 
seus clams, es pot distingir de tant en tant la paraula 
Laci. El torrent creix i es transforma en una cascada 
sorollosa. Altres cascades d’aigua sorgeixen de 
diferents punts del penyal, el soroll de les quals es 
barreja amb l’estrèpit de la tempesta. Els sàtirs i els 
silvans ballen grotescament amb els faunes. Un raig 
cau sobre un arbre, el trenca i l’incendia. Els 
fragments de l’arbre cauen a l’escenari. Els sàtirs, els 
faunes i els silvans, sense parar de ballar, recullen les 
branques ardents i les sostenen amb la mà; després, 
juntament amb les nàiades, desapareixen en les  

profunditats del bosc. La tempesta s’esvaeix.  
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SEGON DEUXIÈME 

Les jardins de Didon sur le bord de la mer.  Le 
soleil se couche.  

SCÈNE PREMIÈRE 

Les courtisans tyriens, les chefs troyens se répandent 
dans les jardins. Bientôt après entrent DIDON, ÉNÉE, 
PANTHÉE, IOPAS, ASCAGNE. Marche pour l’entrée 
de la reine, sur le thème du chant national: “Gloire à 
Didon”. Didon assiste à la fête sur une estrade, ayant 
Enée et Narbal auprès d’elle. —Ballet—. Danses 
d’esclaves nubiennes, d’almées d’Égypte, etc. À la fin 
du ballet, la reine descend de l’estrade et va s’étendre à 
l’avant-scène sur un lit de repos, de manière à 
présenter son profil gauche au spectateur. Enée debout 
d’abord, vient, après le chant d’Iopas, s’asseoir à ses 
pieds en face d’elle, Ascagne appuyé sur son arc et 
semblable à une statue de l’Amour se tient debout au 
côté gauche de la reine. Anna inclinée appuie son 
coude sur le dossier du lit de Didon. Auprès Anna, 
Narbal et Iopas debout.  

(Après la danse.) 

DIDON, languissamment. 
Assez, ma soeur, je ne souffre qu'à peine 
Cette fête importune… 

(Sur un signe d'Anna les danseurs se retirent.) 

Iopas, chante-nous, 
Sur un mode simple et doux, 
Ton poème des champs. 

IOPAS. 
A l'ordre de la reine 
J’obéis. 

SEGON ACTE 

Els jardins de Dido a la vora del mar. El Sol es pon. 

Escena I 

Els servents tiris i els líders troians s’espargeixen pels 
jardins. Just després entren Dido, Eneas, Pàntou, 
Iopes i Ascani. Marxa per a l’entrada de la reina sobre 
el tema de l’himne nacional, Glòria a Dido. La reina 
assisteix a la festa en una estrada. Té Eneas i Narbal 
al seu costat. Interludi de ballet amb danses d’esclaves 
nubianes i de ballarines egípcies, La reina, quan 
acaba el ballet, baixa de l’estrada i s’estira en un 
divan, mostrant el seu perfil esquerre a l’espectador. 
Primerament, Eneas roman dret, però després del cant 
de Iopes, s’asseu davant de Dido, als seus peus. Ascani 
es recolza sobre el seu arc, com si fos una estàtua de 
Cupido, es troba a l’esquerra de la reina. Anna, 
reclinada, es recolza al respatller del divan de Dido. 
Narbal i Iopes estan dempeus, rere l’Anna.  

(Després del ballet) 

DIDO, lànguidament: 
Prou, germana, ja n’he tingut prou, 
d’aquesta festa inoportuna… 

(Anna fa retirar les ballarines amb un gest) 

Iopes, canta'ns 
amb senzillesa i dolçor 
el teu poema pastoral.  

IOPES 
Obeeixo 
l’ordre de la reina. 
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(Un harpiste thébain vient se placer a côté du poète et 
accompagne son chant. Le costume du harpiste est le 
costume religieux Égyptien.) 

Féconde Cérès,  
Quand à nos guérets 
Tu rends leur parure 
De fraîche verdure, 
Que d'heureux tu fais! 
Du vieux laboureur 
Du jeune pasteur, 
La reconnaissance 
Bénit l'abondance 
Que tu leur promets. 
Le timide oiseau, 
Le folâtre agneau, 
Des vents de la plaine 
La suave haleine, 
Chantent tes bienfaits. 

DIDON, l’interrompant. 
Pardonne, Iopas, ta voix même, 
En mon inquiétude extrême, 
Ne peut ce soir me captiver... 

ÉNÉE, allant s'asseoir aux pieds de Didon. 
Chère Didon! 

DIDON. 
Énée, ah! Daignez achever 
Le récit commencé de votre long voyage 
Et des malheurs de Troie. Apprenez-moi le sort 
De la belle Andromaque… 

ÉNÉE. 
Hélas! En esclavage 
Réduite par Pyrrhus , elle implorait la mort; 19

Mais l'amour obstiné de ce prince pour elle 

(Un arpista tebà es col·loca al costat del poeta i 
acompanya el seu cant. L’arpista va vestit com un 

sacerdot egipci)  

Fecunda Ceres: 
quan adornes  
els nostres guarets 
de fresca verdor, 
que feliços que ens fas! 
La gratitud  
del vell graner 
i del jove pastor 
beneeixen l’abundància 
que els atorgues.  
El tímid ocell, 
el juganer anyell, 
els vents de la plana 
i la suau brisa: 
tots lloen les teves virtuts. 

DIDO, interrompent-lo: 
Perdona, Iopes, la teva veu 
és incapaç de captivar la inquietud 
que m’envaeix aquesta nit…  

ENEAS, asseient-se als peus de Dido: 
Estimada Dido! 

DIDO 
Eneas! Digneu-vos a acabar 
el relat que vau començar sobre el vostre llarg viatge 
i les desgràcies de Troia. Confieu-me el destí 
de la bella Andròmaca… 

ENEAS 
Desgraciadament, Pirros   20

la va fer esclava i ella implorava la mort; 
però l’amor perseverant del príncep  

 Pyrrhus Neoptoleme, fils d’Achille, qui, lors de la prise de Troie, égorgea Príam.19

 Pirros, també conegut com a Neoptòlem, era fill d’Aquil·les; després de la presa de Troia, va degollar Príam i va prendre 20

captiva a Andròmaca (Parramon i Blasco 1996: 24).
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Su enfin la rendre infidèle 
Aux plus chers souvenirs… Après de longs refus, 
Elle épousa Pyrrhus. 

DIDON. 
Quoi! la veuve d’Hector! 

ÉNÉE. 
Sur le trône d'Epire 
Elle est ainsi montée… 

QUINTETTE 

DIDON. 
Ô pudeur!… 

(À part.) 

Tout conspire 
À vaincre mes remords et mon coeur est absous. 
Andromaque épouser l'assassin de son père, 
Le fils du meurtrier de son illustre époux!… 

ÉNÉE. 
Elle aime son vainqueur, l'assassin de son père, 
Le fils du meurtrier de son illustre époux. 

ANNA, montrant Ascagne. 
Voyez, Narbal, la main légère 
De cet enfant, semblable à Cupidon, 
Ravir doucement à Didon 
L'anneau qu'elle révère. 

IOPAS ET NARBAL. 
Voyez, Narbal/Je vois la main légère, 
De cet enfant, semblable à Cupidon, 
Ravir doucement à Didon 
L'anneau qu'elle révère. 

DIDON, rêvant. 
Le fils du meurtrier de son illustre époux!...  

finalment va rendir la infidel 
als records més càlids. Després de molts rebuigs,  
es va casar amb ell. 

DIDO 
Què? La viuda d’Hèctor! 

ENEAS 
Des d’ençà que s’asseu 
al tron de l’Epir. 

(Quintet) 

DIDO 
Quina vergonya… 

(A part) 

Tot conspira 
per vèncer els meus remordiments i absoldre el meu cor. 
Andròmaca s’ha casat amb el fill de l'assassí 
del seu pare i del seu il·lustre marit!  21

ENEAS 
Ella estima el seu vencedor, el fill de l’assassí  
del seu pare i del seu il·lustre marit. 

ANNA, assenyalant Ascani: 
Veu, Narbal, com aquest noi 
semblant a Cupido, amb la seva mà 
treu dolçament a Dido 
l’anell que venera. 

IOPES I NARBAL 
Veu, Narbal /veig, com aquest noi 
semblant a Cupido, amb la seva mà 
treu dolçament a Dido 
l’anell que venera. 

DIDO, somiant: 
El fill de l'assassí del seu il·lustre marit! 

 Hi ha un error de l’autor a l'original. Aquil·les va ser qui va matar el pare i l’espòs d’Andròmaca. A l’original, en canvi, 21

s’ha escrit al segon vers d'aquesta estrofa (i en els posteriors) que es casa amb Aquil·es (Parramon i Blasco 1996: 29).
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Oui, tout conspire,  
À vaincre mes remords et mon coeur est absous. 

ÉNÉE. 
Didon soupire… 
Les remords fut et son coeur est absous!… 

(Pendant ce morceau d’ensemble, Didon ayant le bras 
gauche posé sur l'épaule d'Ascagne, de façon que sa 
main pend devant la poitrine de l'enfant, celui-ci retire 
en souriant du doigt de la reine l'anneau de Sichée, que 
Didon lui reprend ensuite d'un air distrait et qu'elle 
oublie sur le lit de repos en se levant.)  

Mais bannissons ces tristes souvenirs… 
Nuit splendide et charmante! 

(Il se lève.) 

Venez, chère Didon, respirer les soupirs 
De cette brise caressante. 

(Didon se lève à son tour.)  

SEPTUOR AVEC CHOEUR 

DIDON, ÉNÉE, ASCAGNE, ANNA, NARBAL, 
PANTHÉE ET LE CHOEUR.  
ENSEMBLE. 
Tout n'est que paix et charme autour de nous! 
La nuit étend son voile et la mer endormie 
Murmure en sommeillant les accords les plus doux. 

(Pendant ce morceau ensemble tous les personnages, 
excepté Énée et Didon, se retirent peu à peu vers le 
fond du théâtre, et finissent par disparaître.) 

Sí, tot conspira 
per vèncer els meus remordiments i absoldre el meu cor. 

ENEAS 
Dido sospira… 
Han fugit els seus remordiments i ha absolt el seu cor! 

(Durant aquesta escena conjunta, Dido té el braç 
esquerre sobre l’espatlla d’Ascani, de manera que la 
seva mà penja sobre el pit del noi. Ascani, somrient, li 
treu del dit l’anell de Siqueu, però Dido el recupera 
amb un aire distret i l’oblida al divan quan s’aixeca.) 

Deixeu-nos fer-vos oblidar aquests records tristos… 
Quina nit tan esplèndida i encantadora! 

(S’aixeca) 

Veniu, estimada Dido, respireu els sospirs 
d’aquesta brisa encisadora! 

(Dido s’aixeca al seu torn) 

(Septet i cor) 

DIDO, ENEAS, ASCANI, ANNA, NARBAL, PÀNTOU I EL 
COR 

(Junts) 
Només ens envolten la pau i la gràcia! 
La nit estén el seu vel i el mar adormit 
murmura dolces harmonies en el seu repòs. 

(Durant aquesta escena conjunta, tots els personatges, 
excepte Eneas i Dido, es retiren a poc a poc cap al 
fons del teatre fins que desapareixen.) 
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SCÈNE II 

Clair de lune. 

DIDON, ÉNÉE. 
DUO. 
Nuit d'ivresse et d'extase infinie! 
Blonde Phoebé, grands astres de sa cour, 
Versez sur nous votre lueur bénie; 
Fleurs des cieux, souriez à l'immortel amour! 

DIDON. 
Par une telle nuit, le front ceint de cytise, 
Votre mère Vénus suivit le bel Anchise 
Aux bosquets de l’Ida. 

ÉNÉE. 
Par une telle nuit, fou d'amour et de joie, 
Troilus  vint attendre aux pieds des murs de Troie 22

La belle Cressida . 23

ENSEMBLE. 
Nuit d'ivresse et d'extase infinie! 
Blonde Phoebé, grands astres de sa cour, 
Versez sur nous votre lueur bénie; 
Fleurs des cieux, souriez à l'immortel amour! 

ÉNÉE. 
Par une telle nuit, la pudique Diane 
Laissa tomber enfin son voile diaphane 
Aux yeux d’Endymion. 

DIDON. 
Par une telle nuit, le fils de Cythérée 
Accueillit froidement la tendresse enivrée 
De la reine Didon! 

Escena II 

A la llum de la lluna. 

DIDO, ENEAS 
(Duo) 
Èbria nit, d’èxtasi plena! 
Daurada Febe i grans estrelles de la seva cort,  
brilleu sobre nosaltres la vostra llum beneïda; 
flors del cel, somrieu a l’amor immortal!  

DIDO 
En una nit com aquesta, Venus, la vostra mare,  
coronada amb laburns d’or, va seguir el bell Anquises  
fins al bosquets del mont Ida.  

ENEAS 
En una nit com aquesta, Troilos,   24

boig d’amor i alegria, va arribar als murs de Troia 
per esperar la bella Cressida.  25

DIDO I ENEAS 
Èbria nit, d’èxtasi plena! 
Daurada Febe i grans estrelles de la seva cort,  
brilleu sobre nosaltres la vostra llum beneïda; 
flors del cel, somrieu a l’amor immortal!  

ENEAS 
En una nit com aquesta, la casta Diana 
finalment va abocar el seu vel diàfan 
als ulls d’Endimió. 

DIDO 
En una nit com aquesta, el fill de Citera 
va acollir fredament la tendresa embriagadora  
de la reina Dido! 

 Troilus, frère d’Hector.22

 Cressida, fille de Calches, aimée de Troilus.23

  Germà d’Hèctor.24

 Filla de Calcas (endeví grec), amant de Troilos.25
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ÉNÉE. 
Et dans la même nuit hélas! l'injuste reine, 
Accusant son amant, obtint de lui sans peine 
Le plus tendre pardon. 

(Ils marchent vers le fond du théâtre en se tenant 
embrassés, puis ils disparaissent en chantant.) 

ENSEMBLE. 
Nuit d'ivresse et d'extase infinie! 
Blonde Phoebé, grands astres de sa cour, 
Versez sur nous votre lueur bénie; 
Fleurs des cieux, souriez à l'immortel amour! 

SCÈNE III 

Au moment où les deux amants qu'on ne voit plus 
finissent leur duo dans la coulisse, MERCURE paraît 
subitement dans un rayon de la lune, non loin d'une 
colonne tronquée où sont appendues les armes d'Énée. 
S'approchant de la colonne il frappe de son caducée 
trois coups sur le bouclier qui rend un son lugubre et 
prolongé. Puis le Dieu répète d’une voix grave: Italie! 
Italie! Italie! et disparaît.  

ENEAS 
I en aquesta mateixa nit, la injusta reina  
va acusar el seu amant, obtenint fàcilment 
el més tendre dels perdons.  

(Marxen abraçats cap al fons del teatre i desapareixen 
mentre canten:) 

DIDO I ENEAS 
Èbria nit, d’èxtasi plena! 
Daurada Febe i grans estrelles de la seva cort,  
brilleu sobre nosaltres la vostra llum beneïda; 
flors del cel, somrieu a l’amor immortal! 

Escena II 

Quan els dos amants, els quals ja no es veuen, acaben 
el seu duo a la part posterior de l'escenari, Mercuri 
apareix de sobte en un raig de llum de la lluna, al 
costat d’una columna trencada en la qual pengen les 
armes d’Eneas. S’acosta a la columna i, amb el seu 
caduceu, colpeja tres vegades l’escut, que ressona 
lúgubrement i prolongadament. A continuació, el déu 
repeteix amb veu solemne: “Laci! Laci! Laci!” i 
desapareix. 
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ACTE TROISIÈME 

Le bord de la mer couvert de tentes troyennes. On 
voit les vaisseaux troyens dans le port. Il fait nuit. 
Un jeune matelot phrygien chante en se balançant 
au haut du mât d'un navire. Deux sentinelles 
montent la garde devant les tentes au fond de la 
scène. 

SCÈNE PREMIÈRE  

HYLAS, DEUX SOLDATS. 

HYLAS. 
Vallon sonore, 
Où dès l'aurore 
Je m'en allais chantant, hélas! 
Sous tes grands bois chantera-t-il encore, 
Le pauvre Hylas?... 
Berce mollement sur ton sein sublime, 
Ô puissante mer, l'enfant de Dindyme! 
Fraîche ramée, 
Retraite aimée 
Contre les feux du jour, hélas! 
Quand rendras-tu ton ombre parfumée 
Au pauvre Hylas?... 
Berce mollement sur ton sein sublime, 
Ô puissante mer, l'enfant de Dindyme! 
Humble chaumière, 
Où de ma mère 
Je reçus les adieux, hélas! 
Reverra-t-il ton heureuse misère, 
Le pauvre Hylas?… 

PREMIER SOLDAT. 
Il rêve à son pays… 

TERCER ACTE 

La vora del mar, ple de tendes troianes. Es poden 
veure les naus troianes atracades al port. Es fa de nit. 
Un jove mariner frigi canta mentre es balanceja dalt 
d’un navili. Dos sentinelles estan de guàrdia davant 
les tendes, al fons de l’escena.  

Escena I 

HILAS, DOS SOLDATS 

HILAS 
Vall ressonant, 
on des de l’alba  
me n’hi vaig cantant! 
Sota els teus grans arbres tornarà a cantar 
el pobre Hilas? 
Poderós mar, bressa lentament 
en el teu si sublim el fill de Díndim. 
Fresc fullatge, 
refugi estimat 
contra els focs diürns.  
Quan donaràs la teva ombra fragant 
al pobre Hilas? 
Poderós mar, bressa lentament 
en el teu si sublim el fill de Díndim.  
Humil cabanya, 
on em vaig acomiadar 
de la meva mare. 
Algun dia rebrà la teva misèria 
el pobre Hilas? 

PRIMER SOLDAT 
Somia la seva terra… 
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DEUXIÈME SOLDAT. 
Qu'il ne reverra pas. 

HYLAS. 
Berce mollement sur ton sein sublime,  
Ô puissante mer, l'enfant... 

(Il s'endort.)  

SCÈNE II 

Entrent PANTHÉE et LES CHEFS TROYENS, puis 
LES OMBRES.  

PANTHÉE. 
RÉCITATIF.  
Préparez tout, il faut partir enfin. 
Énée en vain 
Voit avec désespoir l'angoisse de la reine, 
La gloire et le devoir sauront briser sa chaîne,  
Et son cœur sera fort au moment des adieux. 

LES CHEFS. 
Chaque jour voit grandir la colère des dieux. 
Des signes effrayants déjà nous avertissent; 
La mer, les monts, les bois profonds gémissent; 
Sous d'invisibles coups nos armes retentissent; 
Comme dans Troie en la fatale nuit, 
Hector, dont l'œil courroucé luit, 
En armes apparaît; un chœur d'ombres le suit; 
Et ces morts irrités 
La nuit dernière encore ont crié trois fois… 

LES OMBRES INVISIBLES. 
Italie! Italie!… 

PANTHÉE et LES CHEFS. 
Dieux vengeurs! c'est leur voix!... 
Nous avons trop longtemps bravé l'ordre céleste; 
Quittons sans plus tarder ce rivage funeste! 

SEGON SOLDAT 
La qual no veurà mai més. 

HILAS 
Poderós mar, bressa lentament 
en el teu si sublim, el fill…. 

(S’adorm) 

Escena II 

PÀNTOU, ELS LÍDERS TROIANS I LES OMBRES 

PÀNTOU 
(Recitatiu) 
Prepareu-ho tot, és hora de marxar.  
Eneas, en va 
contempla desesperat l’angoixa de la reina. 
La glòria i el deure trencaran les seves cadenes 
i el seu cor serà fort a l’hora dels adéus.  

ELS LÍDERS 
Cada dia que passa, veu créixer la còlera dels déus. 
Ja ens han advertit amb senyals aterridors: 
el mar, les muntanyes i els boscos llòbrecs gemeguen; 
les nostres armes ressonen amb cops invisibles. 
Igual que a Troia en aquella nit fatídica,  
Hèctor, amb mirada irada,  
apareix armat, i un seguici d’ombres l’acompanyen; 
aquests morts enutjats 
ahir a la nit van cridar tres cops: 

LES OMBRES INVISIBLES 
Laci! Laci! Laci! 

PÀNTOU I ELS LÍDERS 

Déus venjatius! Són les seves veus! 
Hem desobeït massa temps l’ordre del cel. 
Abandonem d’una vegada aquesta costa funesta! 
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À demain! à demain! 
Préparons tout, il faut partir enfin. 

(Ils entrent dans les tentes.)  

SCÈNE III 

DEUX SOLDATS. 

(Les deux soldats en sentinelle marchent, l'un de droite 
à gauche, l'autre de gauche o droite. Ils s'arrêtent de 
temps en temps l'un près de l'autre vers le milieu du 
théâtre.)  

PREMIER SOLDAT. 
Par Bacchus! ils sont fous avec leur Italie!... 
Je n'ai rien entendu. 

DEUXIÈME SOLDAT. 
Ni moi. 

PREMIER SOLDAT. 
La belle vie, 
Pourtant, qu'on mène ici! 

DEUXIÈME SOLDAT. 
Dans plus d'une maison 
Nous trouvons et bon vin et grasse venaison. 

PREMIER SOLDAT. 
À ma belle Carthaginoise, 
Je puis déjà parler phénicien. 

ENSEMBLE. 

La femme n'est point rude ici pour l’étranger! 

PREMIER SOLDAT. 
Et l'on nous veut faire changer 
Ces douceurs contre un long voyage! 

Demà! Demà! 
Prepareu-ho tot, és hora de marxar. 

(Entren a les seves tendes) 

Escena III 

DOS SOLDATS 

Els dos sentinelles marxen, un de dreta a esquerra i 
l’altre d’esquerra a dreta. S’aturen de tant en tant un a 
prop de l’altre pel centre de l’escenari. 

PRIMER SOLDAT 
Per Bacus! Estan bojos amb el seu Laci! 
No he entès res de res. 

SEGON SOLDAT 
Ni jo. 

PRIMER SOLDAT 
I pensar en la bona vida 
que tenim aquí! 

SEGON SOLDAT 
En més d’una casa, 
hi trobem bon vi i carn de caça. 

PRIMER SOLDAT 
Jo, que he après a parlar fenici 
per la meva dona cartaginesa. 

PRIMER SOLDAT I SEGON SOLDAT 
Les dones d’aquí no rebutgen els estrangers! 

PRIMER SOLDAT 
I ens volen fer canviar 
aquestes preciositats per un llarg viatge! 
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DEUXIÈME SOLDAT. 
Les caresses de l'orage! 

PREMIER SOLDAT. 
La faim. 

DEUXIÈME SOLDAT. 
La soif. 

PREMIER SOLDAT. 
Vingt maux d’enfer! 

DEUXIÈME SOLDAT. 
Et tous les ennuis de la mer! 

PREMIER SOLDAT. 
Pour cette Italie… 

DEUXIÈME SOLDAT. 
Où nous devons jouir du fruit de nos travaux... 

ENSEMBLE. 
En nous faisant rompre les os… 

PREMIER SOLDAT. 
Maudite folie! 

DEUXIÈME SOLDAT. 
Encor pâtir! 

PREMIER SOLDAT. 
Notre lot est l’obéissance.  

DEUXIÈME SOLDAT. 
Silence! 
Je vois Énée à grands pas accourir… 

(Les deux sentinelles s'éloignent et disparaissent.)  

SEGON SOLDAT 
Les carícies de la tempesta! 

PRIMER SOLDAT 
La fam. 

SEGON SOLDAT 
La set. 

PRIMER SOLDAT 
Mil i un calvaris! 

SEGON SOLDAT 
I tots els contratemps del mar! 

PRIMER SOLDAT 
Per aquest Laci… 

SEGON SOLDAT 
On haurem de gaudir del fruit dels nostres treballs… 

PRIMER I SEGON SODAT 
Fins que ens trenquem els ossos… 

PRIMER SOLDAT 
Maleïda bogeria! 

SEGON SOLDAT 
A patir una altra vegada! 

PRIMER SOLDAT 
El nostre destí és obeir. 

SEGON SOLDAT 
Silenci! 
Eneas ve corrents cap a nosaltres… 

(Els dos sentinelles s’allunyen i desapareixen) 
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SCÈNE IV 

RÉCITATIF MÉSURÉ. 
ÉNÉE, s’avançant dans une grande agitation. 
Inutiles regrets!... je dois quitter Carthage! 
Didon le sait... son effroi, sa stupeur 
En l'apprenant, ont brisé mon courage... 
Mais je le dois... il le faut!… ô douleur! 
Non, je ne puis oublier la pâleur 
Frappant de mort son beau visage, 
Son silence obstiné, ses yeux 
Fixes et pleins d'un feu sombre... 
En vain ai-je parlé des prodiges sans nombre 
Me rappelant l'ordre des dieux; 
Invoqué la grandeur de ma sainte entreprise, 
L'avenir de mon fils et le sort des Troyens, 
La triomphale mort par les destins promise, 
Pour couronner ma gloire aux champs ausoniens… 
Rien n'a pu la toucher; sans vaincre son silence 
J'ai fui de son regard la terrible éloquence. 

AIR. 
Ah! quand viendra l'instant des suprêmes adieux, 
Heure d'angoisse et de larmes baignée, 
Comment subir l'aspect affreux 
De cette douleur indignée?... 
Lutter contre moi-même et contre toi, Didon! 
En déchirant ton cœur implorer mon pardon! 
En serai-je capable?... En un dernier naufrage, 
Ah! puissé-je périr, si je quittais Carthage 
Sans te revoir pourtant!... 
Sans la voir? lâcheté! 
Mépris des droits sacrés de l'hospitalité! 
Non, non, reine adorée, 
Ame sublime et par moi déchirée, 
Bienfaitrice des miens; je veux te revoir, 
Une dernière fois presser tes mains tremblantes, 
Arroser tes genoux de mes larmes brûlantes, 
Dussé-je être brisé par un tel désespoir. 

Escena IV 

ENEAS, entrant, molt nerviós 
(Recitatiu lent) 
Remordiments inútils… He de marxar de Cartago! 
Dido ho sap… La seva por, el seu estupor 
en saber-ho, em trenca el valor… 
Però he de fer-ho… És el meu deure! Quin dolor! 
No, no puc oblidar la pal·lidesa mortal 
del seu bell rostre, 
el seu silenci obstinat, el foc ombrívol 
de la seva mirada fixa… 
En va li he parlat de les innombrables proeses 
que els déus m’han encomanat: 
invocat per la magnitud de la meva sagrada empresa, 
pel futur del meu fill, pel destí dels troians,  
per la meva mort triomfal que el destí m’ha promès 
per coronar la meva glòria als camps d’Ausònia… 
Res l’ha pogut commoure; sense vèncer el seu silenci, 
he evitat la terrible eloqüència de la seva mirada. 

(Ària) 
Quan arribi el moment de l’últim adéu,  
hora d’angoixa i banyada de llàgrimes,  
com suportaré l’aspecte espantós 
d’aquest dolor indigne? 
He de lluitar en contra meu i vostra, Dido,  
i demanar perdó per trencar-vos el cor! 
Seré capaç de fer-ho? Em podria morir en un naufragi 
si marxés de Cartago 
sense tornar-vos a veure! 
Sense tornar-la veure? Covard! 
Quin menyspreu a les lleis sagrades de l’hospitalitat! 
No, no, venerada reina, 
ànima sublim per mi esquinçada,  
benefactora dels meus; us vull tornar a veure 
per agafar per últim cop les vostres mans tremoloses,  
i amarar-vos els genolls amb les meves llàgrimes ardents. 

Dec estar destrossat per tal desesperació. 
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SCÈNE V 

ÉNÉE, QUATRE SPECTRES INVISIBLES. 

LES SPECTRES. 
Énée!…  

ÉNÉE 
Encor ses voix! 

(Les quatre spectres voilés paraissent successivement, 
l'un à l'entrée des coulisses à gauche du spectateur 

l'autre à l'entrée des coulisses à droite, les deux autres 

au fond du théâtre. Au-dessus de la tête de chacun d'eux 

brille une couronne de petites flammes pâles.)  

ÉNÉE, apercevant le premier. 
De la sombre demeure, 
Messager menaçant, qui donc t'a fait sortir?… 

LE PREMIER SPECTRE. 
Ta faiblesse et ta gloire... 

ÉNÉE. 
Ah! Je voudrais mourir! 

LE PREMIER SPECTRE. 
Plus de retards! 

LE DEUXIÈME SPECTRE, non encore visible. 
Pas un jour! 

LES TROISIÈME ET QUATRIÈME SPECTRES, 
non encore visibles. 
Pas une heure! 

Escena V 

ENEAS, QUATRE ESPECTRES INVISIBLES 

ELS ESPECTRES 
Eneas! 

ENEAS 
Un altre cop les seves veus! 

(Els quatre espectres apareixen successivament. Dos es 
col·loquen a banda i banda de la boca de l’escenari; 
els altres dos, al fons de l’escenari. Tots ells porten al 
cap una corona brillant, amb petites flames pàl·lides) 

ENEAS, percebent el primer: 
Missatger amenaçador, 
qui t’ha fet sortir de la teva ombrívola casa? 

EL PRIMER ESPECTRE 
La teva feblesa i la teva glòria… 

ENEAS 
Vull morir! 

EL PRIMER ESPECTRE 
No t’encantis! 

EL SEGON ESPECTRE, encara invisible: 
Ni un dia més! 

EL TERCER I QUART ESPECTRES, encara invisibles: 
Ni una hora més! 
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LE PREMIER SPECTRE, levant son voile devant 
les yeux d’Énée. 
Je suis Priam!… il faut vivre et partir! 

(Sa couronne s'éteint, il disparaît. —Énée, s'élançant  
éperdu vers le côté droit de la scène y rencontre le 
deuxième spectre.) 

LE DEUXIÈME SPECTRE, levant son voile. 
Je suis Chorèbe!  26

Il faut partir et vaincre! 

(Sa couronne s'éteint, il disparaît. —Énée, reculant 
vers le fond du théâtre y rencontre les deux autres 
spectres. Cassandre a le bras gauche appuyé sur 
l'épaule d'Hector. Hector est armé de pied en cap.)  

ÉNÉE, les reconnaissant au moment où ils se 
dévoilent. 
Hector! dieux de l'Erébe!... 
Cassandre!... 

LES SPECTRES DE CASSANDRE ET 
D’HECTOR. 
Il faut vaincre et fonder!... 

(Leurs couronnes s’éteignent; ils disparaissent.)  

ENÉE. 
Je dois céder 
à vos ordres impitoyables! 
J'obéis, j'obéis, spectres inexorables! 
Je suis barbare, ingrat; vous l'ordonnez, grands dieux! 
Et j'immole Didon, en détournant les yeux! 

(Passant devant les tentes.) 

EL PRIMER ESPECTRE, aixecant el seu vel davant els 
ulls d’Eneas: 
Sóc jo, Príam! Has de marxar i seguir vivint! 

(La seva corona de flames s’extingeix i l’espectre 
desapareix. Eneas, angoixat, es dirigeix a la part dreta 
de l’escenari, on troba el segon espectre)  

EL SEGON ESPECTRE, traient-se el vel: 
Sóc jo, Corebos!  27

Has de marxar i vèncer!  

(La seva corona de flames s’extingeix i l’espectre 
desapareix. Eneas es dirigeix cap al fons de l’escenari, 
on troba els altres dos espectres. Cassandra té el braç 
esquerre recolzat a l’espatlla d’Hèctor, el qual va 
armat de cap a peus)  

ENEAS, reconeixent-los quan es treuen els vels: 
Hèctor! Déu de l’Èreb!  
Cassandra! 

ELS ESPECTRES DE CASSANDRA I HÈCTOR 
Has de vèncer i fundar! 

(Les seves corones de flames s’extingeixen; els 
espectres desapareixen) 

ENEAS 
He de cedir 
a les vostres ordres implacables! 
Obeeixo, obeeixo, espectres inexorables! 
Grans déus, m’obligueu a ser un brut ingrat, 
Sacrifico a Dido evitant la seva mirada! 

(Passant per davant les tendes) 

 Chorèbe, jeune prince d’Asie, fiancé de Cassandre, qui mourut en la défendant pendant l’incendie de Troie.26

 Corebos, jove príncep d’Àsia, promès de Cassandra, qui va morir mentre la defensava durant l’incendi de Troia.27
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Debout, Troyens, éveillez-vous, alerte! 
Le vent est bon, la mer nous est ouverte! 
Eveillez-vous! 
Il faut partir avant le lever du soleil! 

SCÈNE VI 

LES TROYENS sortant des tentes. 
Alerte!... entendez-vous, amis, la voix d’Énée?... 

ÉNÉE, à un chef. 
Va, cours, porte cet ordre à l'oreille étonnée 
D'Ascagne: Qu'il se lève et qu'il se rende à bord! 
Avant le jour il faut quitter le port. 
Ma tâche, jusqu'au bout, grands dieux, sera remplie. 
Alerte, amis! profitons des instants! 
Coupez les câbles, il est temps! 
En mer! en mer! Italie! Italie! 

ÉNÉE, se tournant du côté du palois de Didon. 
À toi mon âme! Adieu! digne de ton pardon, 
Je pars, noble Didon! 
L'impatient destin m'appelle; 
Pour la mort des héros, je te suis infidèle. 

(Tous se précipitent hors de la scène dans diverses 
directions, comme pour faire des préparatifs de départ. 
On voit les vaisseaux commencer à se mettre en 
mouvement. Eclairs et tonnerre lointain. Les matelots 
crient de nouveau: Italie! La marche troyenne reteint. 
Ascagne arrive conduit par un chef troyen. Énée, resté 
un instant immobile, semble se ranimer à ces clameurs 
guerrières et monte sur un vaisseau. Le soleil se lève.) 

Dempeus, troians, desperteu-vos, alerta! 
El vent és favorable, el mar ens crida! 
Desperteu-vos!  
Hem de sortir abans de l’alba! 

Escena VI 

ELS TROIANS, sortint de les tendes: 
Alerta! Amics, escolteu la veu d’Eneas? 

ENEAS, a un líder: 
Va, de pressa, retransmet aquesta ordre a l’oïda atònita 
d’Ascani, que s’aixequi i que pugi a bord! 
Hem de llevar les àncores abans de l’alba. 
Grans déus, la meva tasca finalment s’acomplirà.  
Alerta, amics! No perdem més temps! 
Talleu les amarres, és el moment! 
Al mar! Al mar! Laci! Laci! 

ENEAS, girant-se cap al palau de Dido: 
Per sempre vostre! Adéu! Digne del vostre perdó, 
me’n vaig, noble Dido! 
El destí impacient em crida; 
per la mort dels herois us sóc infidel. 

(Tots es precipiten fora de l’escena en diferents 
direccions per preparar-ho tot per marxar. Les naus 
comencen a posar-se en moviment. Hi ha llamps i 
trons a la llunyania. Els mariners criden de nou: 
“Laci!”. La marxa troiana s’atura. Ascani arriba, 
dirigit per un líder troià. Eneas roman un moment 
immòbil, però s’anima amb el clam dels guerrers i 
puja en una nau. Surt el Sol) 
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ACTE QUATRIÈME 

Un appartement de Didon. 

SCÈNE PREMIÈRE. 

DIDON, ANNA, NARBAL. 

DIDON. 
Va, ma sœur, l'implorer, 
De mon âme abattue 
L'orgueil a fui. Va! ce départ me tue 
Et je le vois se préparer. 

ANNA. 
Hélas! moi seule fus coupable, 
En vous encourageant à former d'autres nœuds. 
Peut-on lutter contre les dieux?... 
Son départ est inévitable… 
Et pourtant il vous aime. 

DIDON. 

Il m'aime! non! non! son cœur est glacé! 
Ah! je connais l'amour, et si Jupiter même 
M'eût défendu d'aimer, mon amour insensé 
De Jupiter braverait l'anathème. 
Mais va, ma sœur, allez, Narbal, le supplier 
Pour qu'il m'accorde encore 
Quelques jours seulement. Humblement je l'implore: 
Ce que j'ai fait pour lui, pourra-t-il l'oublier, 
Et repoussera-t-il cette instance suprême 
De vous, sage Narbal, de toi, ma sœur, qu'il aime?… 

QUART ACTE 

Una habitació de Dido. 

Escena I 

DIDO, ANNA 

DIDO 
Vés a implorar-li, germana. 
L’orgull ha abandonat 
la meva ànima desesperada. Vés-hi! La seva partença 
em mata i el veig preparant-se.  

ANNA 
Quina desgràcia! He sigut l’única culpable 
d’encoratjar-vos a crear nous llaços.  
Podem impugnar la voluntat dels déus? 
La seva partença és inevitable… 
Tot i així, us estima. 

DIDO 

Estimar-me? No, no, el seu cor és de pedra! 
Sé què és estimar, i fins i tot si el mateix Júpiter 
m’ho hagués prohibit, la meva passió ardent 
s’hauria enfrontat a la seva maledicció.  
Però vés-hi, germana, aneu-hi, Narbal, pregueu-li  
que em concedeixi 
només uns dies més. Humilment li ho prego. 
Potser s’oblidarà de tot el que he fet per a ell.  
Però refusarà l’autoritat suprema 
de vós, savi Narbal, i de tu, germana a qui estima? 
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SCÈNE II 

DIDON, ANNA, NARBAL, IOPAS. 

LE CHOEUR, au loin derrière le théâtre. 
En mer, voyez! Six vaisseaux! Sept! Neuf! Dix! 

IOPAS, entrant. 
Les Troyens sont partis! 

DIDON.  
Qu’entends-je? 

IOPAS. 
Avant l'aurore 
Leur flotte était en mer, on l'aperçoit encore! 

DIDON. 
Dieux immortels! Il part! Armez-vous, Tyriens! 
Carthaginois, courez, poursuivez les Troyens! 
Courbez-vous sur les rames, 
Lancez des flammes, 
Volez sur les eaux, 
Que la ville entière... 
Que dis-je?... impuissante fureur! 
Subis ton sort et désespère, 
Dévore ta douleur, 
Ô malheureuse! 

(Court silence.) 

Et voilà donc la foi de cette âme pieuse! 
J'offrais un trône!... Ah! je devais alors 
Exterminer la race vagabonde 
De ces maudits, et disperser sur l'onde 
Les débris de leurs corps! 
C'est alors qu'il fallait prévoir leur perfidie, 
Livrer leur flotte à l'incendie, 
Et me venger d'Énée et lui servir enfin 
Les membres de son fils en un hideux festin! 

Escena II 

DIDO, ANNA, NARBAL, IOPES 

EL COR,  a la llunyania, rere l’escenari: 
Mireu al mar! Sis naus! Set! Nou! Deu! 

IOPES, entrant: 
Els troians han marxat! 

DIDO 
Què sento? 

IOPES 
Abans de l’alba 
les seves naus ja eren al mar. Encara es poden veure! 

DIDO 
Déus immortals! Eneas marxa! Tiris, a les armes! 
Cartaginesos, de pressa, perseguiu els troians! 
Esforceu-vos amb els rems,  
llanceu flames, 
voleu sobre els ocells, 
que la ciutat sencera… 
Però, què dic? Ira inútil! 
Patiré el seu destí i la seva desesperació. 
Consumiré el seu dolor. 
Dona infeliç! 

(Pausa curta) 

I així és com paga la fidelitat d’aquesta ànima piadosa! 
Li vaig oferir un tron… Hauria d’haver 
exterminat la raça errant 
d’aquests maleïts, i dispersar per les ones 
les restes dels seus cossos! 
Hauria d’haver previst la seva traïció, 
calat foc a la seva flota, 

i venjat d’Eneas tot servint-li 

les extremitats del seu fill en un banquet macabre! 
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Aidez-moi, dieux des enfers! l'Olympe est inflexible!... 
Aidez-moi ! que par vous mon cœur soit enflammé 
D'une haine terrible 
Pour ce fugitif que j'aimai! 
Du prêtre de Pluton, qu'on réclame l'office! 
Pour apaiser mes douloureux transports, 
À l'instant même offrons un sacrifice 
Aux sombres déités de l'empire des morts! 
Qu'on élève un bûcher; que les dons du perfide 
Et ceux que je lui fis, 
Dans la flamme livide, 
Souvenirs détestés, disparaissent!... Sortez! 

NARBAL, à Anna 
Son regard m’épouvante, ô pricesse, restez! 

DIDON. 
Anna, suivez Narbal.  

ANNA. 
Que ma sœur me pardonne! 

DIDON. 
Je suis reine et j'ordonne; 
Laissez-moi seule, Anna. 

(Tous sortent.) 

SCÈNE III 

DIDON, seule. 

(Didon parcourt la scène en s'arrachant les cheveux , 28

se frappant la poitrine et poussant des cris inarticulés. 
Puis elle s’arrête brusquement.) 

Ajudeu-me, deus de l’inframón! L’Olimp és inflexible! 
Ajudeu-me! Que insufleu en el meu cor 
un odi terrible 
per a aquest fugitiu de qui em vaig enamorar. 
Sacerdot de Plutó, reclamo el vostre ofici 
per calmar les meves doloroses passions.  
Que ara mateix s’ofereixi un sacrifici 
a les ombres divines del regne dels morts! 
Que preparin la pira! Que les promeses d’aquell traïdor 
i les que jo li he fet es consumeixin 
a la flama lívida! 
Detestats records … Sortiu!  

NARBAL, a Anna: 
La seva mirada m’espanta. Reina, descanseu! 

DIDO 
Anna, acompanya a Narbal. 

ANNA 
Perdoneu-me, germana! 

DIDO 
Sóc reina i ho ordeno. 
Deixa’m sola, Anna. 

(Tots surten) 

Escena III 

DIDO SOLA 

(Dido recorre l’escenari arrancant-se els cabells , es 29

colpeja el pit i llança crits inarticulats. Seguidament, 
s’atura bruscament) 

 Flaventesque abscissa comas. (Virgile.)28

 “[Es colpejà amb la mà el pit gentil] i s’arrabassà els rossos cabells” (Virgili, vol. II, llibre IV, v. 590, p. 54)29
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RÉCITATIF MESURÉ. 
Je vais mourir... 
Dans ma douleur immense submergée 
Et mourir non vengée!... 
Mourons pourtant! Oui, puise-t-il frémir 
À la lueur lointaine de la flamme de mon bûcher! 
S'il reste dans son âme quelque chose d'humain, 
Peut-être il pleurera sur mon affreux destin. 
Lui, me pleurer!… 

(Avec un retour de tendresse.) 

Énée!… Énée! 
Oh! mon âme te suit!… 
À son amour enchaînée, 
Esclave, elle l’emporte en l’éternelle nuit… 
Vénus! rends-moi ton fils!... Inutile prière 
D'un cœur qui se déchire!... A la mort tout entière 
Didon n'attend plus rien que de la mort. 

AIR. 
Adieu, fière cité, qu'un généreux effort 
Si promptement éleva florissante; 
Ma tendre sœur qui me suivis errante, 
Adieu, mon peuple, adieu; adieu, rivage vénéré, 
Toi qui jadis m'accueillis suppliante; 
Adieu, beau ciel d'Afrique, astres que j'admirai 
Aux nuits d'ivresse et d'extase infinie; 
Je ne vous verrai plus, ma carrière est finie!... 

(Elle sort à pas lents.) 

(Recitatiu lent) 
Em moriré… 
Ofegada en un immens dolor, 
moriré sense ser venjada! 
Deixeu-me morir, doncs! Sí, potser s’estremeix  
en veure la llum llunyana de la meva pira! 
Si encara resta alguna cosa humana en la seva ànima,  
potser plorarà pel meu terrible destí. 
Plorarà per mi! 

(Amb lleugera tendresa) 

Eneas… Eneas! 
La meva ànima us segueix; 
encadenada al vostre amor 
com una esclava, us l’emporteu cap a la nit eterna… 
Venus! Retorneu-me el vostre fill! Inútil pregària 
d’un cor trencat… Fins a l’últim moment,  
Dido no espera res més que la mort.  

(Ària) 
Adéu, orgullosa ciutat, la qual l’esforç comunal 
va fer-la construir i florir tan ràpid; 
adéu, germana que em va seguir cegament; 
adéu al meu poble, adéu; adéu, costa venerada, 
que vas donar la benvinguda a les meves súpliques; 
adéu, preciós cel africà, astres que vaig admirar 
a les nits èbries, d’èxtasi plenes; 
no us veuré mai més, el meu viatge ha acabat!  

(Surt a pas lent) 
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ACTE CINQUIÈME 

La scène change et représente une partie des 
jardins de Didon, sur le bord de la mer.  
Un vaste bûcher est élevé; on y monte par des 
gradins latéraux. Sur la plate-forme du bûcher sont 
placés un lit, une toge, un casque, une épée avec son 
baudrier, et un buste d’Énée. 

SCÈNE PREMIÈRE 

Entrent les Prêtres de Pluton, revêtus de costumes 

funèbres; ils viennent processionnellement se grouper 

auprès de deux autels où brillent des flammes 

verdâtres, puis Anna, Narbal, et enfin Didon voilée et 
couronné le feuillage. Pendant la première partie du 

choeur des prêtres, Anna, s'approchant de sa sœur, lui 

dénoue sa chevelure et lui ôte le cothurne de son pied 

gauche.  30

CHOEUR DE PRÊTRES DE PLUTON 
Dieux de l'oubli, dieux du Ténare,  
Au cœur blessé rendez la force et le repos! 
Des profondeurs du noir Tartare 
Entendez-nous, Hécate, Erèbe, et toi Chaos! 

ANNA et NARBAL, étendant le bras droit du côté 
de la mer. 
S'il faut enfin qu'Énée aborde en Italie, 
Qu'il y trouve un obscur trépas! 
Que le peuple latin à l'ombrien s'allie 

CINQUÈ ACTE 

L’escena canvia i representa una part dels jardins de 
Dido, a la vora del mar. S’ha construït una gran pira, 
amb una plataforma. S’hi accedeix a través de les 
grades laterals. A sobre de la plataforma hi ha un llit, 
una toga, un casc, una espasa amb baldric i un bust 
d’Eneas. 

Escena I 

Entren els sacerdots de Plutó amb vestits fúnebres; 
vénen en processó i s’agrupen al costat de dos altars 
en els quals brillen flames verdoses. Seguidament, 
entren Anna, Narbal i finalment Dido, la qual porta un 
vel i una corona de fulles. Durant la primera part del 
cor dels sacerdots, Anna s’acosta a la seva germana, li 
deixa anar els cabells i li treu la sandàlia del seu peu 
esquerre.  31

EL COR DE SACERDOTS DE PLUTÓ 
Déus de l’oblit, déus del Tènaron,  
doneu la força i el repòs a aquest cor ferit,  
Des de les profunditats del negre Tàrtar,  
Hècate, Èreb i Caos, escolteu-nos.  

ANNA I NARBAL, estirant el braç dret cap al mar: 

Si està prescrit que Eneas ha d’anar al Laci, 
que hi tingui una mort obscura! 
Que el poble llatí s’aliï amb els umbres  

 Unum exuta pedem vinclis. (Virgile.) 30

Nuda pedem, nudis humeris infusa capillos. (Ovide.) 
Canidiam, pedibus nudis passoque capillo. (Horace.) 
C’était une partie du cérémonial dans les sacrifices aux dieux infernaux.

 “Tret un peu del calçat” (Virgili, vol. II, llibre IV, v. 518, p. 50) 31

 “Nua de peus i els cabells desguarnits a lloure per les espatlles”. (cito per la traducció d’A. M. Trepat i A. Saavedra de Les         
Metamorfosis d’Ovidi Nasó de la Fundació Bernat Metge, vol. II, llibre VII, v. 183, p. 31) 
 “[Canídia], amb els peus nus i amb els cabells pansits”. (cito per la traducció de L. Riber, revisada per I. Ribas de Sàtires i 
Epístoles de Q. Horaci de la Fundació Bernat Metge, llibre I, sàtira VIII, v. 24, p. 30). 
Era una part de la cerimònia dels sacrificis als déus de l’infamón.
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Pour arrêter ses pas! 
Percé d'un trait vulgaire en la mêlée ardente, 
Qu'il reste abandonné sur l'arène sanglante, 
Pour servir de pâture aux dévorants oiseaux! 
Entendez-nous, Hécate, Erèbe, et toi Chaos! 

CHOEUR DE PRÊTRES DE PLUTON 
Dieux de l'oubli, dieux du Ténare,  
Au cœur blessé rendez la force et le repos! 
Des profondeurs du noir Tartare 
Entendez-nous, Hécate, Erèbe, et toi Chaos! 

DIDON, parlant comme en songe. 
Pluton... semble m'être propice... 
En ce cruel instant... Narbal... ma soeur... 
C'en est fait... achevons le pieux sacrifice… 
Je sens rentrer le calme... dans mon coeur. 

(Deux prêtres portant le premier autel s'avancent de 
de droite à gauche, deux autres portant le second 
s’avancent de gauche à droit et font en se croisant ainsi 
le tour du bûcher. Didon, le pied gauche nu, les 
cheveux épars, après avoir déposé sur l'un des autels sa 
couronne de feuillage, le suit d'un pas saccadé. Pendant 
ce mouvement processionnel, Anna est à genoux à 
droite de la scène et Narbal à gauche. Entre eux le 
grand prêtre de Pluton, debout, étend, en la tenant des 
deux mains, la fourche plutonique vers le bûcher. 
Enfin, saisie d'une énergie convulsive, Didon monte 
rapidement  les degrés du bûcher. Parvenue au 32

sommet, elle saisit la toge d'Énée, détache le voile 
brodé d'or qui couvre sa tête, et les jetant l'une et 
l'autre sur le bûcher, elle dit: ) 

D'un malheureux amour, funestes gages, 
Dans la flamme emportez avec vous mes chagrins! 

per aturar els seus passos! 
Que l’abandonin a la sorra sangonosa, 
travessat amb una fletxa en el camp de batalla, 
per servir de carronya als ocells devoradors.  
Hècate, Èreb i Caos, escolteu-nos. 

EL COR DE SACERDOTS DE PLUTÓ 
Déus de l’oblit, déus del Tènaron,  
doneu la força i el repòs a aquest cor ferit.  
Des de les profunditats del negre Tàrtar,  
Hècate, Èreb i Caos, escolteu-nos.  

DIDO, com si parlés en somnis: 
Plutó… Sembla que m’ets propici… 
En aquest cruel moment… Narbal… Germana… 
S’ha acabat… Acabem el piadós sacrifici… 
Noto que la pau… Retorna al meu cor. 

(Els dos sacerdots que porten el primer altar avancen 
de dreta a esquerra; els dos altres, els quals porten el 
segon altar, avancen d’esquerra a dreta, de manera 
que els quatre es creuen davant de la pira. Dido, amb 
el peu esquerre descalç i els cabells deslligats, després 
de col·locar la seva corona de fulles en un dels altars, 
els segueix decididament. Durant aquesta processó, 
Anna està de genolls a la dreta de l’escenari; Narbal, 
a l’esquerra. Enmig d’ells hi ha dempeus el gran 
sacerdot de Plutó, esperant mentre aguanta amb 
ambdues mans la seva torxa a prop de la pira. 
Finalment Dido, decidida, puja ràpidament  els 33

esglaons de la pira. Quan arriba a dalt, agafa la toga 
d’Eneas, es treu el vel d’or que li cobreix el cap, i 
mentre llença ambdues coses a la pira, diu:) 

Funestes peces d’un amor desgraciat,  
que la flama s’emporti amb vosaltres les meves penes! 

 Conscendit furibunda rogos. (Virgile.)32

 “Puja furibunda els alts esglaons” (Virgili, vol. II, llibre IV, v. 646, p. 56)33
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(Elle considère les armes d’Énée…se prosterne sur le 
lit qu'elle embrasse avec des sanglots convulsifs, et 
prenant l’épée :) 

Mon souvenir vivra parmi les âges.  34

Mon peuple accomplira d'héroïques destins. 
Un jour sur la terre africaine, 
Il naîtra de ma cendre un glorieux vengeur... 
J'entends déjà sonner son nom vainqueur. 
Annibal! Annibal! d'orgueil mon âme est pleine! 
Plus de souvenirs amers! 
C'est ainsi qu'il convient de descendre aux enfers! 

(Elle tire l'épée du fourreau, se frappe et tombe  
sur le lit.)  

TOUS.  
Ah! au secours! au secours! la reine s'est frappée! 

CHOEUR, derrière la scène et accourant. 
Quels cris! ah! dans son sang trempée 
La reine meurt!… est-il vrai?… jour d’horreur! 

(Les femmes de la reine, les officiers du palais 
accourent. Anna s’enlace sur le bûcheur, presse 
convulsivement sa soeur dans ses bras, étanche le sang 
de sa blessure.) 

DIDON, se relevant appuyé sur son coude et 
regardant le ciel. 
Ah! 

ANNA. 
Ma soeur!… 

DIDON, retombant. 
Ah!… 

(Observa les armes d’Eneas i es prosterna davant el 
llit, el qual abraça mentre sanglota convulsivament; 
quan agafa l’espasa, diu:) 

El meu record viurà per sempre.  35

El meu poble acomplirà destins heroics. 
Un dia, sobre la terra africana, 
naixerà de les meves cendres un gloriós venjador… 
Ja sento el nom del meu victoriós. 
Hanníbal! Hanníbal! La meva ànima s’omple d’orgull! 
Ja n’hi ha prou, de records amargs! 
És així com Eneas descendirà a l’inframón! 

(Desenfunda l’espasa de la beina, es clava l’espasa i 
cau al llit) 

TOTS 
Socors! Socors! La reina s’ha apunyalat! 

EL COR, rere l’escena, corrents: 
Quins crits! La reina mor 
banyada amb la seva sang! És veritat? Dia horrorós! 

(Les dones de la reina i els oficials del palau hi 
acudeixen corrents. Anna abraça la seva germana a la 
pira, contenint la sang de la ferida.) 

DIDO, recolzant-se sobre el seu colze i alçant la vista 
al cel: 
Ah! 

ANNA 
Germana! 

DIDO, retorçant-se: 
Ah! 

 Les anciens croyaient que les mourants, quelques instants avant leur mort, acquéraient la connaissance de l’avenir.34

 Els antics creien que moments abans de la seva mort adquirien el coneixement del futur.35
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ANNA. 
C’est moi, c’est ta soeur qui t’appelle!… 

DIDON, se relevant à demi. 
Ah! Des destins ennemis... implacable fureur... 
Carthage périra!…Rome… Rome… immortelle! 

(Elle meurt. —Anna tombe évanouie à côté d’elle. Au 
moment où Didon s’écrie: Rome! apparait dans une 
gloire lointaine, au-dessus du bûcheur, le Capitole 
romain au fronton duquel brille ce mot: Rome. Devant 
le Capitole défilent des légions et un empereur entouré 
d'une cour de poètes et d'artistes. Pendant cette 
apothéose, invisible aux Carthaginois, on entend au 
loin la marche troyenne transmise aux Romains par la 
tradition et devenue leur chant de triomphe. En même 
temps, à l’avant-scène, le peuple Carthaginois lance 
son imprécation, premier cri de guerre punique, 
contrastant par sa fureur avec la solennité triomphale.) 

CHOEUR, pendant l’apothéose. 
Au pied de ce bûcher qu’arrose un sang royal,  
Lions-nous tous par un serment fatal: 
Haine éternelle à la race d'Énée! 
Qu'une guerre acharnée 
Précipite à jamais nos fils contre ses fils! 
Que par nos vaisseaux assaillis 
Leurs vaisseaux dans la mer profonde 
Périssent abîmés! que sur la terre et l'onde 
Nos derniers descendants, contre eux toujours armés, 
De leur massacre, un jour, épouvantent le monde! 

ANNA 
Sóc jo, la teva germana! 

DIDO, mig aixecant-se: 
Ah! Els destins adversos… Implacable furor… 
Cartago morirà! Roma… Roma… Immortal! 

(Dido mor. Anna es desmaia al seu costat. Quan Dido 
exclama Roma!, apareix a la llunyania, per sobre de la 
pira, el Capitoli de Roma, a la façana del qual brilla 
la paraula Roma. Davant del Capitoli desfilen legions, 
i un emperador està envoltat d’una cort de poetes i 
artistes. Durant aquesta apoteosi, invisible per als 
cartaginesos, s’escolta a la llunyania la marxa troiana 
transmesa als romans per tradició, la qual es 
converteix en el seu cant triomfal. Al mateix temps, al 
prosceni, el poble cartaginès llença una maledicció, 
significant el primer crit de la Primera Guerra Púnica, 
per contrastar la seva fúria amb la solemnitat de la 
marxa triomfal.) 

EL COR, durant l’apoteosi:  
En aquesta pira, impregnada de sang reial, 
aliem-nos per un jurament ineludible:  
l’odi etern a la raça d’Eneas! 
Que una guerra acarnissada 
enfronti els nostres fills i els seus fills per sempre! 
Que les nostres naus assaltades 
enfonsin per sempre els seus vaixells 
a les profunditats del mar! Que per terra i mar 
els nostres descendents, sempre armats en contra d’ells, 

un dia horroritzin el món amb la seva massacre!  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4. COMENTARIS SOBRE LA TRADUCCIÓ 

4.1. El llibret: maneres diferents de traduir-lo 

Abans de comentar la proposta de traducció de l’òpera i els diferents problemes que aquesta ha 

comportat a l’hora de traduir-la, cal fer uns breus apunts sobre el mateix llibret i les maneres diferents en 

què pot ser traduït. Els llibrets d’òpera, tal com apunta Vega Cernuda (2012: 13), pertanyen al gènere 

dramàtic-musical, en el qual també s’inclouen els llibres de sarsueles i operetes, els textos d’oratòria i 

els textos de lieder. En aquests casos, s’hi troba un argument que el compositor o llibretista prèviament 

concebia per tal que acompanyés la composició musical. Per tant, s’ha de tenir en compte que aquest 

tipus de textos, com a gènere d’art escènic, són “part íntegra i decisiva de l’espectacle dramàtic-

musical” (Vega Cernuda, 2012: 18). 

El paper de la traducció ha estat present en els teatres com a eina de solució per trencar barreres 

comunicatives entre la llengua del públic i la llengua escrita de l’òpera. Orero i Matamala (2008: 

262-264) i Vega Cernuda (2012: 13-27) avaluen les maneres diferents de traduir aquests textos 

dramàtic-musicals, depenent de la funció última que tinguin: 

a) Text traduït per ser llegit: segons Vega Cernuda (2012: 20) és una pràctica molt habitual en la qual 

normalment es presenten els llibrets en versió original i traduïda a la mateixa pàgina, amb la finalitat 

que el lector i oient de l’òpera pugui seguir l’argument abans o durant la representació. La funció 

última d’aquest tipus de traducció és la de transmetre la informació de manera clara per tal que el 

lector entengui el sentit del text original. Otero i Matamala (2008:263) apunten que aquest tipus de 

traduccions estan pensades exclusivament per ser llegides i, per tant, es converteixen en traduccions 

literàries. També apunten que, en aquests casos, es tendeix a prioritzar el contingut abans que la 

forma, perquè la seva finalitat última, tal com s’ha esmentat anteriorment, és la de transmetre el 

sentit del llibret.  

b) Text traduït per ser cantat: tal com apunten Orero i Matamala (2008:263-264), els textos traduïts 

pensats per ser cantats s’han d’adaptar a la musicalitat, la mètrica i el ritme imposats pel gènere 

musical. Conseqüentment, s’hauran de fer canvis en el text traduït per tal d’encabir-los dins del text 

original. A més, el traductor, en aquest cas, no només ha de tenir coneixements musicals, sinó també 

ha de mantenir el sentiment poètic, la mètrica, el ritme i la rima i, sempre que sigui possible, el 
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registre i vocabulari utilitzats a l’època en què el text va ser escrit. Tal com apunta Vega Cernuda 

(2012:18), aquest tipus de traducció pot portar a alteracions del sentit original per tal d’encabir el 

text traduït a la música. Tot i així, també remarca que aquest tipus de pràctica actualment no és la 

més habitual.  

c) Text per ser llegit en mode de sobretítols: Orero i Matamala (2008: 264) raonen, a través de 

diferents autors, els avantatges de la pràctica de sobretítols, la qual permet a l’audiència llegir la 

“traducció” de l’argument de l’obra al mateix temps a través d’una pantalla col·locada a sobre de 

l’escenari o, en els casos en què els seients del teatre tinguin visió reduïda o nul·la, en altres punts 

del teatre.  S’ha escrit anteriorment traducció entre cometes perquè els sobretítols constitueixen 36

només un resum de l’obra, ja que aquest tipus de text va supeditat al temps de la música i del text 

original dels cantants. Per tant, s’ha de tenir en compte que el text traduït ha de romandre a la 

pantalla el temps suficient perquè el públic el pugui llegir sense problemes, i ha de presentar-se 

sempre al mateix temps en què es canta l’original (Vega Cernuda 2012: 21). 

Tot i els diferents debats que hi ha hagut durant els segles a favor i en contra de la traducció operística 

—i, en el cas d’estar-hi a favor, sobre quina és la millor manera de traduir-los—, avui dia la política que 

majoritàriament segueixen els grans teatres d’òpera a Europa és la de representar les òperes en versió 

original  i oferir la traducció per ser llegida en forma de llibre o en forma de sobretítols mentre es 37

representa la funció (Vega Cernuda 2012: 20). Moltes institucions espanyoles com el Teatre Real de 

Madrid, el Gran Teatre del Liceu o el Palau de les Arts Reina Sofía de València, entre altres, publiquen 

els llibrets originals amb les traduccions per donar a conèixer les obres que representen (Vega Cernuda 

2012: 15). Aquestes obres no només van dirigides al públic el qual assistirà a la funció en qüestió, sinó 

també per a tot aquell que estigui interessat en aquest gènere i vulgui conèixer les obres i els arguments 

del compositor o llibretista. 

No obstant això, i sigui quina sigui la manera de representar el text traduït, el traductor sempre haurà de 

tenir en compte els referents escènics a l’hora de fer la seva traducció, ja que la posada en escena 

determinarà en molts casos la manera de traduir el text meta (Vega Cernuda 2012: 21). A més, el 

traductor haurà de fixar-se en el tipus de text, el caràcter que té el text en si (oral, líric, o narracions 

 El Gran Teatre del Liceu, per exemple, col·loca les pantalles als seients del davant.36

 Hi ha algunes excepcions, com la English National Opera, la qual decideix representar totes les obres traduïdes a l’anglès 37

(Orero 1998: 214).
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sintètiques), l’expressivitat del text, de l’estat diacrònic lingüístic i cultural de la llengua, i dels registres 

utilitzats en aquella llengua. (Vega Cernuda 2012: 27). 

Després de valorar totes les maneres que hi ha per traduir els textos dramàtic-musicals esmentades 

anteriorment, i donades les circumstàncies en què cada teatre d’òpera realitza i resumeix de manera 

diferent els sobretítols d’una òpera segons la pantalla que tinguin, a Les Troyens à Carthage s’ha ofert 

una traducció per ser llegida, literària, documentada i clara, per tal que el lector pugui comprendre el 

sentit últim d’aquesta òpera abans, durant o després de la seva representació. També s’ha tingut en 

compte l’escenificació de l’obra per tal de traduir d’acord amb les característiques escèniques que 

exigeix aquesta òpera.  

4.2. Estructuració del llibret i convencions tipogràfiques 

Tal com s’ha pogut apreciar anteriorment a l’apartat de la traducció, el text de l’òpera Les Troyens à 

Carthage és un poema escrit en vers lliure, rimat al final de vers. Està estructurat externament per un 

pròleg, cinc actes, dinou escenes i un interludi simfònic —situat entre el primer i segon actes—. El text 

fa servir una sèrie d’elements interns (acotacions de temps i acció, acotacions sobre els personatges, 

acotacions de recitatius i àries, noms dels personatges) que s’han tingut en compte també en la 

traducció.  

Per tal de mantenir la cohesió de tots els elements tipogràfics al text meta, s’ha agafat com a model la 

proposta de convencions tipogràfiques dels textos teatrals esmentats al llibre Ortotipografia, de Josep 

Maria Pujol i Joan Solà. En aquesta proposta de traducció i a partir d’aquest llibre s’han pres les 

decisions següents: 

  

a) Ús de la cursiva: s’ha utilitzat en tres supòsits diferents. Primerament, per marcar les acotacions de 

temps i acció (aquelles que posen a l’espectador/lector en context), les quals es troben al principi de 

cada acte; a continuació del nom del personatge i abans que aquest reciti el seu diàleg, per indicar si 

s’adreça a un altre personatge, de quina manera ho fa, o què fa mentre realitza la seva intervenció; 

entremig o a la fi dels diàlegs per aclarir aspectes fonamentals de l’obra (recitatius, àries, duos, etc), 

o facilitar la comprensió i el context de l’acció (per exemple, accions que es duen a terme entre els 

diàlegs d’una mateixa persona) (Pujol i Solà 2011: 356). Aquest últim cas és l’únic que s’ha escrit 

entre parèntesis. 
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b) Ús de la versaleta: s’ha utilitzat per tal de marcar els noms dels personatges abans de la seva 

intervenció, en una línia a part. Cal remarcar que els noms dels personatges que escrits enmig de les 

acotacions no s’han escrit en versaleta, però s’han mantingut en cursiva. (Pujol i Solà 2011: 356). 

c) Ús de la negreta: en aquest cas, s’ha pres la decisió d’utilitzar la negreta per marcar els diferents 

actes, pròlegs i interludis (escrits en majúscula) i les escenes (escrites en minúscula) per diferenciar 

de manera clara l’estructura externa del llibret. A més, s’han marcat en negreta els noms dels 

personatges (a part de la versaleta, com s’ha comentat anteriorment) abans de la seva intervenció i a 

la introducció de l’escena.  

4.3. Problemes de traducció 

Per tal de tractar els problemes i les solucions de traducció proposades per a aquesta òpera, també es 

tindrà en compte la proposta de traducció en mode de sobretítols en espanyol del traductor del Palau de 

les Arts, Anselmo Alonso, en cas que hi hagi una divergència notable de solucions de traducció. Tal com 

s’ha esmentat anteriorment, Alonso va fer la versió íntegra de Les Troyens, és a dir, les dues parts 

inèdites de l’òpera. Per tant, només es tindran en compte els tres últims actes els quals engloben la 

segona part de l’obra. A més, també cal recordar que hi haurà alguns casos en què no es podrà tenir en 

compte la versió espanyola, ja que alguns problemes de traducció es troben en les acotacions, o en el 

pròleg de l’òpera, o en els afegitons que va fer Berlioz exclusivament per Les troyens à Carthage. 

Els problemes de traducció s’han classificat segons la categoria morfològica del problema. Es mostraran 

exemples de les diferents solucions de traducció de la manera següent: el text original es mostrarà en 

rodona; el català, en cursiva; i, en cas que hi hagi la solució espanyola, en negreta. 

4.3.1. Qüestions lèxiques 

a) Interjeccions ô, hélas, i ah: aquestes tres interjeccions són molt utilitzades a la llengua literària 

francesa (tal com s’ha pogut apreciar a la traducció, hi apareixen en nombroses ocasions). Depenent 

del context on es troben, poden expressar un sentiment o un altre. La primera invoca a algú o exalta 

alguna cosa; la segona pot expressar pena, dolor o queixa; la tercera, sorpresa, alegria o fins i tot 

dolor. A vegades, aquestes tres interjeccions poden portar problemes alhora de la seva traducció, ja 

que el seu ús, tal com s’ha esmentat anteriorment, és molt més freqüent en francès que en català.  
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En el cas de la interjecció ô: s’ha decidit ometre sempre i quan el personatge no es dirigís a una 

divinitat, per tal de no sobrecarregar el text meta, ja que no és tan comú utilitzar la interjecció 

oh com un vocatiu en català:  

  En cas d’adreçar-se a una divinitat: 

   DIDON, à part. 

   Ô Cérès! L’avenir de Carthage est certain! 
   Oh, Ceres! El futur de Cartago és segur!  

   

  En cas de no adreçar-se a una divinitat: 

  DIDON 

   Sichée! Ô mon époux, pardonne 

   A cet instant d'involontaire erreur. 
  Siqueu! Espòs meu, perdona’m 
  aquest moment de debilitat. 

En el cas de la interjecció hélas: s’ha decidit ometre sempre i quan no tingués un sentit rellevant 

en el diàleg, ja que aquesta interjecció s’ha fet servir molts cops com a crossa o com a manera 

per rimar el text, i no com a interjecció en si: 

  

Un exemple en què hélas té un sentit rellevant: 

 ÉNÉE. 

 Hélas! En esclavage 

 Réduite par Pyrrhus, elle implorait la mort; 
   Desgraciadament, Pirros  
   la va fer esclava i ella implorava la mort; 

  Un exemple en què hélas no té un sentit rellevant: 

   HYLAS. 

  […] Fraîche ramée, 

   Retraite aimée 
 Contre les feux du jour, hélas! 
 Quand rendras-tu ton ombre parfumée 
 Au pauvre Hylas?… 

   Fresc fullatge, 
   refugi estimat 
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   contra els focs diürns.  
   Quan donaràs la teva ombra fragant 
   al pobre Hilas? 

  
 En el cas de la interjecció ah: s’ha pres la mateixa decisió que la interjecció hélas: s’ha omès 

 sempre i quan no tingués una funció rellevant al diàleg. Per exemple, un cop Dido s’ha ferit 

 amb l’espasa d’Enees i gemega de dolor sí que s’ha traduït la interjecció: 

   DIDON, se relevant appuyé sur son coude et regardant le ciel. 

   Ah! 

   Ah! 

  

  Però si aquesta no tenia rellevància en el diàleg, s’ha omès a la traducció: 

   DIDON. 

   Il m'aime! non! non! son cœur est glacé! 
   Ah! je connais l'amour, et si Jupiter même 
   M'eût défendu d'aimer, mon amour insensé 
   De Jupiter braverait l’anathème. 

Estimar-me? No, no, el seu cor és de pedra! 
Sé què és estimar, i fins i tot si el mateix Júpiter 
m’ho hagués prohibit, la meva passió ardent 
s’hauria enfrontat a la seva maledicció.  

b) Antropònims: es pot afirmar que, per norma general, els noms dels personatges no se solen traduir a 

la llengua meta si no hi ha una raó de pes per ser traduïts (sigui perquè tenen un missatge clau per 

entendre l’argument de l’obra, sigui que sempre s’han traduït per tradició). En aquest cas, els noms 

dels personatges que surten a Les Troyens à Carthage són mitològics i sempre s’han traduït per 

tradició. És per aquest motiu que totes les divinitats i altres personatges grecs i romans s’han traduït 

a la versió catalana.  

c) Topònims i anacronismes: hi ha alguns topònims que han generat problemes de traducció perquè 

actualment ja no existeixen, perquè no tenen un equivalent al català, o perquè s’han utilitzat en un 

context històric el qual no era l’adequat (és a dir, són anacronismes).  

Dindyme: tal com apunta Berlioz a la seva òpera en una nota al peu, Dindyme era un mont de 

Frígia el qual, actualment, no té aquest nom (s’anomena Murat Dağı i està situada a Turquia). 
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Es van buscar diferents textos d’Horaci i Virgili traduïts al català i veure si en algun d’ells 

s’havia fet una proposta de traducció d’aquest topònim. Finalment, al volum I d’Odes i epodes 

d’Horaci publicat per la Fundació Bernat Metge l’any 1978, el traductor Josep Vergés ho va 

traduir per Díndim. Per tant, s’ha ofert la mateixa solució de traducció per aquest topònim.  

  LE CHOEUR DES RAPSODES, derrière la toile. 

 […] Entends nos voix, vierge sublime, 
   Aux sons des flûtes de Dindyme 
   Se mêler au plus haut des airs. 
   Escolta les nostres veus, verge sublim, 

  els sons de les flautes del Díndim 
   es barregen amb les àries més nobles. 

Ausoniens: aquest és un adjectiu que Virgili utilitzava amb freqüència per referir-se a Itàlia. Tal 

com s’ha explicat a l’exemple anterior, s’ha buscat a les traduccions catalanes dels volums de 

l’Eneida de Virgili publicades per la Fundació Bernat Metge. En aquest cas, s’ha trobat que el 

traductor Miquel Dolç al llibre IV de l’Eneida ho va traduir per d’Ausònia. És per aquest motiu 

que s’ha seguit la mateixa solució de traducció: 

      ÉNÉE, s’avançant dans une grande agitation. 
               […]    Invoqué la grandeur de ma sainte entreprise, 
      L'avenir de mon fils et le sort des Troyens, 
    La triomphale mort par les destins promise, 
       Pour couronner ma gloire aux champs ausoniens… 
               Invocat per la grandesa de la meva sagrada empresa, 

  el futur del meu fill i el destí dels troians,  
  la meva mort triomfal que el destí m’ha promès 
  per coronar la meva glòria als camps d’Ausònia… 

Troie i troyens: Berlioz, seguint el model de Virgili, fa servir diferents maneres per referir-se a la 

ciutat de Troia i als troians. Berlioz anomena a la ciutat de Troia com Pèrgam, Ílion i Frígia. 

Berlioz també anomena frigis als troians. 

Italie: aquest anacronisme s’ha canviat per Laci perquè així era com s’anomenava la regió on 

Eneas tenia la missió encomanada pels déus. A la traducció catalana del volum IV de l’Eneida 

també s’anomena d’aquesta manera. Per tant, s’ha optat per aquesta solució de traducció. A la 

proposta del Palau de les Arts, però, s’ha mantingut el terme Itàlia, quan es podria haver optat 

per Lacio: 
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 PANTHÉE, s’avançant. 
 Obéissant au souverain des dieux 
 Ce héros cherche l'Italie, 
 Où le sort lui promet un trépas glorieux  
 Et le bonheur de rendre aux siens une patrie. 
 Tot obeint el rei dels déus, 
 aquest heroi busca la regió del Laci,  
 on el destí li ha promès una mort gloriosa 
 i l’alegria de donar una pàtria als seus. 
 Obedeciendo al rey de los dioses ese héroe va en busca de Italia, 

donde la suerte le promete una muerte gloriosa 

y la dicha de devolverle a los suyos una patria. (Alonso 2009: Acte III)

Colons: Berlioz va fer servir el substantiu colons amb el sentit de conqueridors. És per aquest 

motiu que al text meta s’ha obviat aquest anacronisme i s’ha utilitzat l’opció esmentada 

anteriorment. Tot i així, a la proposta en castellà s’ha mantingut l’anacronisme:   

  CHOEUR GÉNÉRAL. 

  […] Prouvons-lui notre amour par des gages nouveaux. 

   Colons, marins, formons un peuple de héros! 
  […] Demostrem-li el nostre amor per les noves promeses. 

  Conqueridors i mariners: formem un poble d’herois! 
  ¡Demostrémosle nuestro amor con nuevas pruebas!    

  Colonos, marineros, ¡formemos pueblo de héroes! (Alonso 2009: Acte III)

 Pays: Aquest anacronisme, en aquest cas, s’ha canviat pel terme terra, el qual té el mateix 

 sentit.  

   PREMIER SOLDAT. 

Il rêve à son pays… 
 Somia la seva terra… 

d) Paraules intraduïbles: en aquest cas, el substantiu almées no té traducció al català. Les almées, tal 

com explica el diccionari Larousse, eren tipus de ballarines de l’antic Egipte. Per tant, s’ha traduït 

per ballarines egípcies:  

  —Ballet—. Danses d’esclaves nubiennes, d’almées d’Égypte. 

  Interludi de ballet amb danses d’esclaves nubianes i de ballarines egípcies. 
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4.3.2. Qüestions gramaticals 

a) La traducció del pronom on: la traducció del pronom on porta moltes vegades problemes de 

traducció. Depenent del context, s’ha traduït amb el reflexiu es més un verb en tercera persona, en 

tercera persona del plural sense especificar el subjecte, o en primera persona del plural:  

  

 Exemple del primer tipus de solució: 

  Deux naïades se laissent entrevoir un instant et disparaissent; puis on les voit  
  nager dans le bassin. 
  Dues nàiades es deixen entreveure un moment i desapareixen; després, es veuen  
  nedant per l’estany. 

  

 Exemple del segon tipus de solució:  

  Pendant la fin de ce morceau, on apporte ses armes à Énée.  

  Al final d’aquesta escena, porten les armes a Enees. 
  

 Exemple del tercer tipus de solució: 

  PREMIER SOLDAT. 
   La belle vie, 
   Pourtant, qu'on mène ici! 
   I pensar en la bona vida 
   que tenim aquí! 

b) El tractament de vous i tu: aquests tractaments, en el cas d’aquest text, queden condicionats pel 

personatge i a qui s’adreça en funció del seu estatus social (per exemple, Dido, Enees o les 

divinitats) o el rang que aquest ocupa a la cort (s’ha de dir, però, que en alguns casos Berlioz canvia 

els tractaments entre personatges, s’ha suposat que és per falta de revisió). Tot i així, la utilització de 

vós o tu a la proposta de traducció segueix aquesta idea de marcar les distàncies socials entre 

personatges, la qual no es més que el reflex d’una societat estratificada en classes socials. S’ha 

decidit utilitzar la forma vós, la qual és genuïna en la llengua catalana. A la versió espanyola, tot i 

així, no s’ha fet una distinció entre els dos tractaments francesos. 
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 Un exemple del tractament tu: quan Dido dóna ordres al poeta de la cort, Iopes: 

     DIDON, languissamment. 

 Iopas, chante-nous, 

 Sur un mode simple et doux, 
 Ton poème des champs. 
 Iopes, canta’ns 
 amb senzillesa i dolçor 
 el teu poema pastoral. 
 Iopas, cántanos 
 en un tono dulce y sencillo,  

   tu poema de los campos. (Alonso 2009: Acte IV)

 Un exemple de tractament amb la forma vós: la germana de Dido, Anna, per tal de   

 mantenir el tracte de respecte i estatus de reina: 

    ANNA 

              Didon, vous êtes reine, et trop jeune, et trop belle, 
    Pour ne plus obéir à cette douce loi; 
   Carthage veut un roi. 
   Dido, sou una reina massa jove i bella 
   com per deixar d’obeir la dolça llei: 
   Cartago vol un rei.  

               Dido, eres reina, demasiado joven y bella 
para no obedecer a esa dulce ley  

      Cartago quiere un rey. (Alonso 2009: Acte III)

4.3.3. Qüestions sintàctiques  

a) Les construccions détachées: aquest tipus de construccions són molt comunes a la llengua francesa, 

les quals anteposen complements de l’oració abans del seu subjecte. A la proposta de traducció, 

sempre que s’ha trobat necessari, s’ha canviat l’ordre original de l’oració francesa per seguir l’ordre 

canònic de les oracions catalanes amb la finalitat de fer-les més entenedores. Normalment, aquest 

fet s’ha aconseguit mitjançant el canvi d’ordre de versos. Aquest criteri s’ha seguit quan l’oració, 

amb el complement dislocat, quedava ambigua o estranya en català. En castellà no s’ha canviat 

l’ordre canònic, cosa que pot comportar certes ambigüitats: 
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 Un exemple de manteniment de l’ordre sintàctic: 

 DIDON, récitatif 

   […]    Déjà des bords lointains où s'éveille l'aurore 

  Vous rapportez, laboureurs de la mer, 
  Le blé, le vin et la laine et le fer, 
  Et les produits des arts qui nous manquent encore. 

   Des de les fronteres llunyanes, allà on s’aixeca l’alba, 
   homes del mar, vosaltres porteu 
   el blat, el vi, la llana, el ferro 
   i els productes artístics que encara ens manquen. 

 Un exemple de reestructuració de l’ordre sintàctic a la proposta de traducció:  

 IOPAS 

 Echappés à grand peine, à la mer en fureur, 
 Reine, les députés d'une flotte inconnue 
  admis devant vous implorent la faveur. 

              Reina, els nàufrags d’una flota desconeguda,  
             salvats amb penes i treballs del furiós mar, 
                 us imploren el favor de ser admesos. 

 Salvados con terrible penalidad del furioso mar, 

reina, los enviados  
 de una desconocida flota 

imploran el favor 
 de ser admitidos ante vos. (Alonso 2009: Acte III) 

b) Verbs en passat simple o passat perifràstic: en francès, la conjugació dels verbs en passat simple és 

molt comuna en la llengua literària. Tot i així, en català, avui dia s’utilitza més el passat perifràstic que 

el simple per tal d’aconseguir un estil més planer. 

S’ha decidit mantenir el passat simple només en el pròleg, ja que l’interpreta un rapsode (és a dir, un 

recitador de poemes de l’antiga Grècia), el qual explica el setge i la Guerra de Troia deu anys abans dels 

fets que s’expliquen en aquesta òpera. D’aquesta manera, s’aconsegueix un estil més formal i 

d’antiguitat per explicar els esdeveniments passats:  

 LE RAPSODE récitant (parlé). 

 Aux flancs du monstre alors des rumeurs s’élevèrent… 
 Les chants à l’instant s’arrêtèrent… 
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 Mais reprirent bientôt en sons plus éclatants. 
 A banda i banda del mostre sorgiren rumors... 
 El cant s’aturà a l'instant... 
 Però aviat es reprengué amb notes més brillants. 

  

No obstant això,durant la resta de l’òpera, s’ha utilitzat el passat perifràstic per tal d’aconseguir, com 

s’ha dit anteriorment, un estil més planer: 

  DIDON, RÉCITATIF MÉSURÉ 
 […] Adieu, mon peuple, adieu; adieu, rivage vénéré, 

   Toi qui jadis m'accueillis suppliante; 
   Adéu al meu poble, adéu; adéu, costa venerada, 

  que vas donar la benvinguda a les meves súpliques; 

4.3.4. Intertextualitat  

La referència a les obres de Virgili és present durant tot el text, ja que, tal com s’ha esmentat 

anteriorment, Les Troyens à Carthage és una representació operística dels llibres II i IV del poema èpic 

Eneida. Aquestes intertextualitats a vegades es troben marcades a través de notes al peu de pàgina, on 

Berlioz marca els vers literalment extret de l’obra clàssica, i al costat en marca l’autor. En algun 

moment concret també cita a Horaci per les Sàtires i Epístoles i a Ovidi per Les Metamorfosis. S’ha 

triat, en aquests casos, buscar i citar la traducció catalana de la Fundació Bernat Metge, juntament amb 

el seu traductor:  

   Nuda pedem, nudis humeris infusa capillos. (Ovide.) 

“Nua de peus i els cabells desguarnits a lloure per les espatlles”. (cito per la traducció 
d’A. M. Trepat i A. Saavedra de Les Metamorfosis d’Ovidi Nasó de la Fundació Bernat 
Metge, vol. II, llibre VII, v. 183, p. 31). 

També cal remarcar el fet que Berlioz també afegeix notes al peu per fer algun tipus de puntualització, 

per exemple, per explicar un terme o a quin personatge mitològic es refereix en un vers. En aquests 

casos, s’ha optat per traduir-los com si fossin part de l’obra: 

  
  Pygmalion, qui fit assassiner Sichée. 
  Pigmalió, qui va fer assassinar Siqueu, marit de Dido. 
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4.3.5 Qüestions de puntuació 

L’únic aspecte rellevant que caldria comentar en aquest punt és que el text francès tendeix a utilitzar els 

punts suspensius després d’un signe d’exclamació o interrogació. En aquests casos, els tres punts 

suspensius s’han eliminat al text meta, ja que en català no són combinables. 

   PANTHÉE et LES CHEFS. 

   Dieux vengeurs! c'est leur voix!... 

   Nous avons trop longtemps bravé l'ordre céleste. 
   Déus venjatius! Són les seves veus! 
   Hem desobeït massa temps l’ordre del cel. 
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5. CONCLUSIÓ 

Puc afirmar, a través d’aquest treball, que la feina d’un traductor no és gens fàcil. Com s’ha pogut 

comprovar anteriorment, el fet de traduir no només implica realitzar l’encàrrec de traducció en si, sinó 

també una feina exhaustiva de documentació prèvia i de reflexió en el moment de traduir per tal d’oferir 

una traducció respectuosa i documentada de l’obra original.  

Per tant, es pot dir que s’han complert els objectius que des d’un primer moment em vaig plantejar amb 

aquest treball. Tal com s’ha dit anteriorment, la feina del traductor no és només la de traduir, sinó que 

també ha de fer un treball de documentació de l’autor, del gènere, de l’obra, de les finalitats que pot 

tenir arribar a tenir la seva traducció dins d’aquest gènere dramàtic-musical. També he pogut oferir una 

proposta al català de tota l’òpera, la qual encara no estava traduïda fins al dia d’avui, per tal de donar a 

conèixer aquest autor i una òpera que, a parer meu, encara no ha aconseguit el reconeixement que es 

mereix. A més d’oferir aquesta proposta, també s’ha pogut mostrar, a tall de breu anàlisi, els aspectes 

més rellevants que he tingut en compte en el moment de realitzar aquesta traducció.  

D’aquesta manera, amb aquest treball no només he pogut posar en pràctica tots els coneixements que he 

adquirit durant aquests quatre anys del grau, sinó també he pogut reflexionar sobre la traducció en 

aquest àmbit operístic que, personalment, crec que és un dels menys estudiats en el món de la 

traductologia.  

Per últim, m’agradaria constatar que, gràcies a la motivació que m’ha portat a dur a terme aquest treball, 

em plantejo realitzar la proposta inèdita al català de la primera part d’aquesta òpera, La Prise de Troie. 

Potser, en un futur, la podrem veure representada al Gran Teatre del Liceu, o si més no, els músics, 

melòmans, o tota persona que en vulgui saber més, podrà tenir a l’abast una traducció de la primera part 

fiable, respectuosa i documentada, seguint les pautes utilitzades en aquest treball. 
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