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Conté tres publicacions periòdiques dels temps de la II República: Almanac de les Lletres, Rosa dels Vents
i L’Autonomista: Diari federalista republicà que durant els anys 1936-1937  van contribuir a la
divulgació de la poesia de Leopardi en català. 
La caiguda de la República i les bombes de la guerra civil van coincidir també a Madrid amb la lectura
de Leopardi per part del poeta Luis Cernuda, que recordarà en la seva biografia:  
“En las noches de invierno de 1936 a 1937, oyendo el cañoneo en la ciudad universitaria, en Madrid, 
leía a Leopardi”. El llibre era una edició de la versió dels Canti publicada per 
Miguel Romero Martínez el 1929.

A la recepció del Zibaldone a Catalunya, es dedica la secció final on es pot veure la pàgina on l’escriptor
Josep Pla es pronuncia sobre el seu caràcter fonamental (1955): 
“Potser els tres llibres que d’entrada m’impressionaren més i que en el curs de la vida he tingut
més sovint a les mans amb un interés més permanent han estat el Tractat teológico-polític de Spinoza, 
les Cartes provincials de Pascal i el Zibaldone de Leopardi. Són tres esforços dialèctics, escrits amb 
una força mental jove i potent –prodigiosament jove i potent, amb una capacitat 
d’argumentació tibant i viva.”

L’any 1937, en ocasió del primer centenari de la mort
del poeta (Nàpols 1837), coincidint de ple amb la fase

més cruenta de la Guerra Civil a Espanya, i els 
bombardejos de l’aviació mussoliniana, es van editar 

2 llibres de Leopardi a Barcelona. 
Els Pensaments, reedició de la versió d’Albert Aldrich 

(1912) dins de la Col•leció Rosa dels Vents  amb un 
pròleg d’Agustí Esclasans. 

L'opuscle Primer centenari de Giacomo Leopardi 
1798-1837, una elegant edició bilingüe patrocinada pel 

Casal de la Cultura amb un pròleg d’Alfons Maseres a la 
dedicatòria de la qual associava la veu del poeta al dolor

universal i al dolor provocat per la guerra en curs, 
“en aquests moments de lluita contra els moviments 

opressors volem glorificar, alhora que la figura del poeta, 
l’esperit essencial dels pobles lliures”.

L’any següent sortia la primera traducció catalana
completa dels Canti, deguda al mateix Alfons Maseres. 
En el pròleg reiterava el benefici que suposava per al 
poble llegir el poeta de Recanati en aquells moments 
tràgics, perquè “Leopardi és un dels poetes més 
commovedors que han existit. La seva lírica és una
de les més sinceres i de les més profundes; potser 
el seu pessimisme essencial deixa un pòsit massa amarg
a l’ànima. Així i tot és convenient d’escoltar la seva veu 
i de sentir els seus planys. Res no es fecund com el dolor. 
I si sabem ésser atents a la veu dels poetes dolorosos, 
la nostra humanitat, el sentit de l’amor universal, 
només hi podem sortir guanyant”. 

El filòsof barcelonì Rafael Argullol, autor de la primera i més important antologia del Zibaldone al nostre païs 
(1985) tanca la secció. Destaquem del seu assaig Leopardi infelicidad y titanismo aquesta frase: “De los poetas 
del siglo XIX Giacomo Leopardi es, tal vez el que presenta en términos más absolutos la soledad de la 
condición humana”. 

TERCERA VITRINA

A les VITRINES EXTERIORS s’hi pot veure una representació de l’obra leopardiana en català i castellà presidida 
per “L’infinit” en la recent traducció de Narcís Comadira. Una mostra de com en els nostres dies l’ interès i el 
ressò de Leopardi continua ben viu a Catalunya.
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  L'INFINIT - Giacomo Leopardi (Traducció: Narcís Comadira)

Sempre he estimat aquest turó desert
i aquesta barda que de tanta part

de l'últim horitzó l'esguard em priva.
Però, assegut i contemplant, immensos
espais més enllà d'ella i sobrehumans

silencis i una quietud fondíssima jo al pensament fingeixo. 
I, per molt poc, el cor no se m'esglaia. 

I, com el vent sento mormolejar entre les bardisses, 
el silenci infinit a aquesta veu vaig comparant: 

l'etern em revé, i les èpoques mortes, 
i la d'ara, vivent, i el so que fa. 

Així en aquesta immensitat se'm nega el pensament:
i naufragar m'és dolç en aquest mar.

Cants, Giacomo Leopardi, trad. Narcís Comadira, 
Empúries i Ed. 62, Barcelona, 2004, p. 123


