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Una nova aportació documental sobre la Societat Maonesa (1778-
1785):  la traducció de la faula ovidiana de Píram i Tisbe per David 
Causse. 
 
 
per Xavier Patiño García. 
 
 
David Causse i la Societat Maonesa. 
      

Presentem en aquest article un document important per a la coneixença de la 

literatura catalana a Menorca durant el segle XVIII i, més concretament, de la Societat 

Maonesa, entitat cultural que, sota el lema de Studio et Amore, fou fundada per un grup 

de burgesos il·lustrats a Maó el 30 d’abril de 1778, en plena segona dominació anglesa 

de l’illa de Menorca. La formació d’una biblioteca, amb obres originals i traduccions 

d’obres clàssiques i contemporànies, el tractament de diferents temes sobre les ciències 

naturals, les ciències humanes i la gramàtica amb la llengua catalana com a llengua d’ús 

habitual, foren els principals objectius d’aquest conjunt de persones que, encapçalades 

per Joan Ramis i David Causse, tingueren el seu període d’esplendor entre 1778 i 1780.  

       A principis de la dècada dels 80, davant la impossibilitat del Comte de 

Floridablanca d’apoderar-se de Gibraltar, base d’operacions de corsaris que posaven els 

vaixells en contínues dificultats, les autoritats espanyoles decidiren conquerir Menorca i 

el vint-i-tres de juliol de 1781 sortia de Cadis una esquadra francoespanyola al 

capdavant de la qual estava el Duc de Crillón. Les hostilitats duraren fins al quatre de 

febrer de 1782 quan el Castell de Sant Felip es va rendir a les tropes aliades. 

L’imminent atac de les tropes francoespanyoles explica per què a partir de 1780 el ritme 

de treball de la Societat va anar decaient, tal com podem observar en la lectura del 

Registre1. Finalment el 1785 es van veure obligats a decretar la seva dissolució, ja sense 

la presència dels membres estrangers (David Causse, Otton Guillaume George de 

Cronhelm i Ernst Teophile Koepp) quan Menorca ja feia tres anys que es trobava 

totalment integrada en la corona espanyola dels Borbons, i després d’un intent frustrat 

                                                 
1 El Registre de la Societat Maonesa constitueix la base de l’article “Una sociedad de cultura, establecida 
en Mahón durante la segunda mitad del siglo XVIII”, publicat a la Revista de Menorca de l’any 1921,  
amb què Francesc Hernández Sanz estudià per primera vegada aquesta emblemàtica institució il·lustrada. 
Setanta anys més tard, fou localitzat a la Biblioteca Pública de Maó i publicat a Capcer 11 (Institut 
Menorquí d’Estudis, 1991) en una edició feta per Antoni-Joan Pons i Josefina Salord. 
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de convertir-la en una «Sociedad Económica de Amigos del País de la Plaza de 

Mahón»2.  

Pel que fa a  l’activitat creadora dels membres de la Societat Maonesa, fins ara 

només podíem comptar amb l’obra de Joan Soler i Sans Safira, versió poètica d’una 

“especulació” de The spectator de Joseph Addison3, llegida a la Societat el dia 4 de 

març de 17794. Ara, però, es pot donar a conèixer una nova obra d’aquest grup 

d’il·lustrats: la traducció de la coneguda història de Píram i Tisbe, obra original del 

poeta llatí Ovidi, que va dur a terme David Causse, un dels principals impulsors de la 

Societat Maonesa, i que va llegir en la sessió del dia 28 de gener de 1779. 

El text fou trobat en el fons bibliogràfic de la Sra Ana Riera Marquès, 

descendent del poeta menorquí Gumersind Riera que l’hi va deixar en morir. El llibre 

du per títol  Extractos literarios recogidos por Don Antonio Ramis y Ramis. Tomo II. El 

conjunt està sense numerar i en falten alguns fulls centrals, pocs en tot cas. Els primers 

fulls del llibre estan en blanc, però tenen les pàgines tallades i ordenades alfabèticament 

a manera d’agenda per tal de facilitar-ne la consulta, cosa que ens fa pensar en la 

possibilitat que, en un principi, fos concebut com el recercat Llibre en què, el 31 de 

gener de 1779, decidiren copiar tots els “escrits” presentats pels seus membres5. 

Tanmateix, el contingut del manuscrit, divers, ho desdiu: hi trobem composicions en 

castellà, francès i algunes en llatí i català. Predominen les històries de Papes, els relats 

històrics presos de diferents fonts i també moltes notícies extretes de la Gaceta de 

Madrid. Pràcticament al bell mig del llibre, trobem la traducció en vers al català de la 

faula de Píram i Tisbe d’Ovidi. El nom complet és Píramo i Tisbe. Fàbula traduïda del 

llatí de Publi Ovidi Naso. Metamorfosis. Llibre IV. Met II. L’autor de la traducció és 

David Causse el nom del qual apareix en la rúbrica al final del poema amb l’incís 

“Presentat a la Sociedat. Maó 28 de gener de 1779”. L’obra abraça tres fulls i mig 

escrits per ambdues cares, amb una cal·ligrafia bastant clara i fàcil de llegir. 
                                                 
2 Vegeu Antoni-Joan Pons (1991), “Joan Ramis i els primers anys de la conquesta espanyola de Menorca 
(1781-1793)”, dins Miscel·lània Jordi Carbonell/1, Estudis de llengua i literatura catalanes, XXII, 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 97-132.  
3 Apareguda per primer cop a la Revista de Menorca  de l’any 1931 en un article de Francesc Hernández 
Sanz, i inclosa posteriorment a Capcer 5 (Institut Menorquí d’Estudis 1987) al volum Cultura i societat a 
Menorca (2). Cal remarcar que el text fou publicat a l’obra alemanaya de C.F.H. Lindenmann Descripció 
geogràfica i estadística de l’illa de Menorca. Leipzig. A la lliberia de Weygand. 1786. ps. 131 a 141. 
Lindenmann ens presenta l’obra en català, “transcrita pel Sr. Cause [sic]”, p. 129. Després s’hi pot llegir 
la traducció en alemany. Vegeu l’edició bilingüe (facsímil de l’original alemany i traducció actual 
catalana) de l’obra de Linndemann (2002), Menorca: Institut Menorquí d’Estudis.  
4 C.f. Hernández, Francesc Revista de Menorca (1931) i Pons, Antoni-Joan –  Salord, Josefina. op. cit. p. 
118, Resolució 134. 
5 Resolució 113. Cf. Pons, Antoni- Joan- Salord, Josefina. op.cit. p. 112. 
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Sobre l’autor de la traducció, podem aportar en aquest article dades molt 

significatives. Pertanyia al grup estranger de la Societat Maonesa, juntament amb Ernst 

Teophile Koepp i Otton Guillaume de Cronhelm. Hem descobert que està enterrat en 

l’antic cementiri anglès no catòlic de Liorna, ciutat de la Toscana que va tenir molta 

relació comercial i cultural amb Menorca al llarg del segle XVIII. Podem consultar la 

llista de persones enterrades en el següent enllaç 

http://leghornmerchants.wordpress.com/2009/11/07/burials-at-the-old-english-

cemetery-of-livorno/ . Hi figuren dues persones més amb el cognom Causse, 

segurament el seu pare i la seva germana, Pierre Causse (1711-1782) i Madeleine 

Causse (morta el 1790), casada amb Frederick Wienholt. Ens hem posat en contacte 

amb el Sr Matteo Giunti, creador de la pàgina web anteriorment citada, i estudiós 

afeccionat sobre l’antic cementiri anglès de Liorna i ens ha enviat, molt amablement, la 

fotografia amb la inscripció de la tomba, que diu el següent “David Causse/ Merchant/ 

native of Nimes/ died March 2 1810/ aged 62 years/”. (“David Causse/ Comerciant/ 

nascut a Nimes/ mort el 2 de març de 1810/ a l’edat de 62 anys”). Totes aquestes dades 

acaben de confirmar el que ja apuntaven Pons i Salord, que suposaven que havia nascut 

entre els anys quaranta i seixanta del segle XVIII6. I també el que apuntava l’historiador 

Andreu Murillo: “No és molt aclarida la seva nacionalitat; de tota manera, sembla que 

podia ser francès. Tenia una ferma amistat amb el capità Joan Roca, el qual, en el seu 

testament (08.07.1819) es fa càrrec d’un deute d’en Causse (el nomena com a Sr. 

Causa) per valor de 440 peces de vuit, amb l’advocat Gabriel Seguí i Valls i amb Mr. 

Samuel Gordon, anglès absent; es tractava d’un residu de negocis per valor de 1000 

peces de vuit sobre un o més corsaris. Diu que Causse morí el 1810, no diu on, i que el 

20 d’agost de 1800 havia signat el reconeixement del deute”7. Així, Murillo ens dóna 

encertadament la data de la seva mort (1810) i, possiblement, el seu ofici, comerciant.  

 Les paraules del hannoverià Lindenmann del 1786 també refermen la 

nacionalitat francesa i la seva dedicació al comerç: “Aquesta obra [es refereix a Safira] 

ha estat transcrita pel Sr Cause [sic] un refugiat francès i un dels meus millors amics a 

Menorca. Ultra aquests, el Sr. Ramis és un gran amic meu, [...]. Així mateix aquests dos 

homes m’han fet arribar les dades i les fonts més interessants pel que fa referència al 

comerç menorquí en aquests llibre. Per això en veig obligat a manifestar-los el meu 
                                                 
6 cf. Pons, Antoni-Joan –  Salord, Josefina. op. cit. p. 21 i nota 22. 
7 Vegeu Murillo, Andreu (1993),  “Notes per afegir a una aproximació al segle XVIII de Menorca”, dins 
Miscel·lània Jordi Carbonell/6, Estudis de llengua i literatura catalanes, XXVII, Barcelona: Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat,  111-126. 
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agraïment etern de part de tots els lectors alemanys” 8. Per tant, no resta cap dubte que 

David Causse tenia nacionalitat francesa i es dedicava al comerç. La condició de 

refugiat que li atribueix Lindenmann i el seu naixement a Nimes, ciutat francesa bastió 

del protestantisme durant el segle XVIII, així com el fet de no trobar-se present en el 

moment de la dissolució de la Societat i que fos enterrat en un cementiri no catòlic ens 

fa pensar que possiblement Causse no fos de confessió catòlica, la qual cosa el va 

obligar a marxar de Menorca amb l’adveniment de les tropes francoespanyoles. Les 

paraules de Lindenmann també confirmen que, juntament amb Joan Ramis, se’l 

consideri l’alma mater de la Societat Maonesa, tal com ho testimonien tant les seves 

cinquanta assistències a les reunions que finalitzen el dia 23 de gener de 1780, com la 

majoria de les activitats “registrades” de la Societat. El seu nom, com el de la resta de 

membres estrangers, no apareix el dia de la decisió de dissolució de la Sociedat, el 17 de 

març de 1785 (Resolució 179). Segons el Registre, va contribuir a la Societat amb set 

llibres el dia 28 de maig de 1778: “III [David Causse] ha regalat a la Sociedat los llibres 

següents: Poesies de P. de Cerceau; Siecle Politique de Louis XIV et pieces de Voltaire, 

Maupertuis etc.; De Republica Hebraorum de Cunaeus; Histoire du Charles XII de 

Voltaire; Chef d’oevrue d’un inconnu del Dr Chrisostome Matanasius, Broché, Les 

Saisons et Contes i Seasons de Thompson”9. Referma el seu paper capdavanter dins la 

primera generació del grup il·lustrat menorquí el fet que fou ell l’encarregat d’anar a 

buscar i de pagar el segell de la Societat (Resolució 20) en data de 28 de maig de 1778, 

el qual en data de 4 de juny va ser-li reemborsat (Resolució 23)10. A més a més, segons 

la Resolució 150 de 2 de maig de 1779  es reben de Marsella “per medi de David 

Causse, los llibres sigüents: Sprit des Ana, 2 vol.; Vie des anciens Orateurs Grecs, 2 

vol.; Bienfaisance Francaise, 2 vol.; Histoire du Ciel, 2 vol.; Catulle, Tibulle et 

fragments de Gallus avec la Traduction, 2 vol.; Histoire des Sarrasins, traduite de 

l’Anglais, d’ Ockley, 2 vol.; Vie de l’Empereur Julien, 1 vol. i Principes de Littérature 

de l’Abbé Bateux, 5 vol”.11 Amb aquests exemples, volem remarcar el paper 

importantíssim que va tenir Causse en la gestió de la Societat.  

La seva participació més creadora consistí en la traducció, juntament amb Pere 

Ramis i Pere Creus, dels tres primers plecs d’una obra titulada Principis de les arts i les 

ciències necessaris a una persona d’educació de Joseph Collins, jutge advocat de la 
                                                 
8 Cf. Lindenmann op. cit. ps. 129-130. 
9 Resolució 17. Cf. Pons, Antoni-Joan –  Salord, Josefina. op. cit. p.78 
10 Cf. Pons, Antoni-Joan –  Salord, Josefina. op. cit. p.79. 
11 Cf. Pons, Antoni-Joan –  Salord, Josefina. op. cit. ps. 122-123. 
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guarnició anglesa i comissari de revistes (Resolucions 61,62 i 95). El dia 5 de novembre 

d’aquell any reberen la visita del Sr. Collins (Resolució 96). I el dia 20 de desembre li 

retornaren els plecs (Resolució 106). També realitzà un “Discurs sobre la filantropia”, 

llegit el 28 de febrer de 1779 (Resolució 131), i la mencionada traducció d’Ovidi, 

objecte d’aquest article. Perquè una de les finalitats de la Societat Maonesa, pròpia de la 

mentalitat il·lustrada que els caracterizava, fou la de traduir obres tant clàssiques com 

contemporànies. El Registre de la Sociedat comptabilitza set traduccions fetes pels 

membres corresponents, segons decisió presa el dia 13 de desembre de 1778 en la 

Resolució 105, una de les més extenses del Registre, i molt reglada pel que fa als torns i 

a les obligacions dels traductors. D’aquesta resolució fem un petit extracte: “ Resolt que 

cada sis setmanes se llegirà en les assemblees una composició o traducció de un de los 

membres (...)”. En l’apartat número 3, apareix un dels punts més importants: “La 

composició o traducció haurà de ser sempre en menorquí (...)” Aquesta decisió és 

matisada el dia 21 de febrer de 1779 : “ No obstant lo dispost en la resolució 105, paràg. 

3, s’ha resolt que les composicions o traduccions obligades o voluntàries s’hauran de fer 

en menorquí mentres sia possible i, quant no, en alguna altra llengua entesa de la major 

part de los membres”, resolució 124. Queda, així, ben palès el valor i la importància que 

donaren a la llengua i a la cultura pròpia. 

 

Píram i Tisbe: de Les Metamorfosis d’Ovidi a la literatura universal. 

La història traduïda per Causse era molt coneguda d’entre la mitologia 

grecollatina. Existeixen dues versions, l’altra possiblement més antiga, de Nonnus, però 

Ovidi va fer famosa la que ara explicarem. El conte es troba al començament del llibre 

IV de Les Metamorfosis, que s’inicia durant una festa en honor del déu Bacus. Com que 

les filles de Mínies no reconeixen el déu, segueixen treballant i s’expliquen històries per 

passar l’estona (1-55). Una d’aquestes històries és la dissort de Píram i Tisbe (55- 166). 

Hi havia dos joves babilonis que es coneixien des de petits i que de grans es van 

enamorar, però tenien l’oposició de les seves famílies. Llur consol era poder-se parlar 

cada nit a través d’una escletxa a la paret que dividia les cases d’ambdós. Cansats 

d’aquesta situació, decidiren trobar-se davant de la tomba de Ninus, fundador mític de 

l’imperi babilònic, al costat d’una morera i d’una font. Tisbe fou la primera d’arribar. 

Mentre esperava el seu estimat, una lleona assedegada i plena de sang, perquè venia de 

devorar un ramat, la va espantar i Tisbe va fugir, no sense perdre abans el vel que duia. 

La lleona va esquinçar la tela que va quedar plena de sang. Poc després va arribar 
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Píram, que, en veure la tela de la seva estimada ensangonada i pensant el pitjor, es va 

travessar amb l’espasa. Tisbe torna, troba el seu estimat a punt d’expirar, i, arrencant 

l’espasa del cadàver, se suïcida. Amb la sang dels dos enamorats, els fruits de la morera, 

que eren fins aleshores blancs, es van tornar vermells per la sang vessada, i negres pel 

dolor de la desgràcia. Les cendres dels dos amants van ser dipositats a la mateixa urna. 

Aquesta és el contingut principal de la faula composta per Ovidi, poeta del 

cercle d’August, aproximàdament entre el 2 dC i el 8 dC (any del desterrament del 

poeta). L’obra és considerada un carmen perpetuum, un poema èpic en quinze llibres en 

versos hexàmetres i que, constituït per més de dues-centes cinquanta transformacions 

mitològiques, a vegades sense ordre lògic ni pausa definida, constitueix l’obra cabdal 

d’aquest polifacètic autor llatí. Aquesta obra d’Ovidi, en general, i aquest episodi, en 

particular, van tenir molta difusió no només durant l’antiguitat, sinó també durant els 

segles posteriors. Així, tal com mencionen en la introducció de la seva edició de Les 

Metamorfosis Adela M. Trepat i Anna M. de Saavedra, “el conte de Píram i Tisbe, per 

exemple, va fer néixer dos poemes llatins en el segle XIII, va passar després al vell 

francès, a l’alemany, al neerlandès; es retroba en Chaucer, en Bocaccio, en Corella, en 

el Tasso, en Montemayor” 12. A més a més, hem de tenir presents les diferents versions 

de la faula realitzades per Lope de Vega (1562), Luís de Góngora (1618) i per altres 

autors de la literatura castellana. Shakespeare adaptà el conte a les seves obres Romeo i 

Julieta, molt deutora d’Ovidi i a Somni d’una nit d’estiu. Destaquem també Teóphile de 

Viau (1621), poeta i dramaturg i lliurepensador francès de religió protestant, i Edmon de 

Rostand (1635), que adaptà la història de Romeu i Julieta. En català, tal com escriu 

Maria Paredes13, la pervivència d’Ovidi en els territoris de parla catalana fou molt gran 

a partir de l’Edat Mitjana. Així, menciona una versió titulada Faula burlesca de Píram i 

Tisbe en heptasíl·labs del mallorquí Guillem Roca i Seguí (1742- 1813), obra entre el 

barroc i el neoclassicisme, tal com recull J. Molas14. Per altra banda, l’interès envers 

Ovidi dels il·lustrats menorquins, en contacte amb la cultura francesa (gairebé tots van 

doctorar-se en aquest país), contribuí que molts d’ells posseïssin en llurs biblioteques 

diferents obres d’aquest autor, especialment de Les Metamorfosis. Cal destacar també 

l’obra de Antoni Gras Píramo y Tisbe, drama por música, editat a Palma de Mallorca al 
                                                 
12 Ovidi (1929), Les Metamofosis. Edició de Adela M. Trepat i Anna M. de Saavedra, Barcelona: 
Fundació Bernat Metge, p. V. 
13 Paredes, Maria (1996), Antoni Febrer i Cardona, un humanista il·lustrat a Menorca (1761-1841). 
Barcelona: Curial Edicions catalanes, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 163 i s. 
14 Molas, Joaquim (1977), Erudició, polèmica i creació en la poesia neoclàssica catalana, “Reduccións”. 
núm. 3. Barcelona,  p.71-72. 
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1748 a la impremta de la viuda Guasp. No hem d’oblidar l’interès dels il·lustrats 

menorquins en general i de la Societat Maonesa en particular pels autors clàssics. Si 

Jordi Carbonell en el seu estudi sobre la biblioteca de Joan Ramis ja mencionà la 

quantitat d’obres d’autors clàssics que s’hi trobaven15, i Antoni Febrer i Cardona 

destacà com a traductor de Ciceró, Virgili i Fedre entre d’altres, no és menys cert que, a 

l’apèndix del Registre de la Societat Maonesa, hi figuren diverses obres clàssiques 

traduïdes a diverses llengües, normalment el francès, o en versió original. En podem 

destacar Els caràcters de Teofrast, Història dels jueus de Flavi Josep, Sàtires de Persi i 

Juvenal, etc.16 

 

La versió de David Causse. 

La traducció de David Causse està formada per cent seixanta-sis versos, 

cinquanta-sis més que la història que conta Ovidi. El metre emprat és el vers alexandrí, 

de dotze síl·labes, dividit en dos hemistiquis de 6 síl·labes cadascun, un metre molt 

freqüent a la poesia en llengua catalana a partir del segle XVIII per influència francesa. 

Recordem que és el mateix de Lucrècia de Joan Ramis i de l’única obra de la Societat 

Maonesa conservada, fins ara, Safira de Joan Soler i Sans. Els versos són apariats, per 

tant, rimen de dos en dos. La versió, que podem considerar relativament lliure, comença 

fent referència als dos joves, estimats des de la seva infantesa, “En l’antiga ciutat que 

una reina/ amb sa murada immensa havia fet famosa”, (v. 1-2). En canvi Ovidi ja en els 

primers versos situa l’acció a Orient “(...),quas Oriens habuit, (...)” (v. 56)17, i més 

concretament en el regne babiloni de Semíramis “(...) ubi dicitur altam/ coctilibus muris 

cinxisse Semiramis urbem.” (v. 57-58). Curiosament Ovidi no menciona per què els 

pares s’oposen a l’amor entre els dos joves, mentre que Causse, que tampoc no dóna 

gaire dades, és més explícit; així, llegim en el vers 13 fent referència a la negativa dels 

pares:“Un odi antic, però, qui entre ells subsistia,”. Cal mencionar que l’amor 

impossible i la lluita contra les convencions del moment constituí un tema recurrent 

entre els autors de la Il·lustració (només cal posar com a exemple les obres dramàtiques  

de Joan Ramis i Ramis). La traducció és bastant fidel a l’original, fins i tot alguns 

versos són literals a l’orginal llatí: “id vitium nulli per saecula longa notatum/ (quid non 

sentit amor?) primi vidistis amantes/ et vocis fecistis iter (...)” (v. 67-69), que el 

                                                 
15 Carbonell, Jordi (1967),  “L’obra literària de Joan Ramis i Ramis”. Revista de Menorca. Maó.  
16 Cf. Pons, Antoni-Joan –  Salord, Josefina. op. cit. ps. 185 a 201. 
17 Recordem que la història d’Ovidi està compresa en el llibre IV entre els versos 55-166. 
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traductor soluciona de la següent manera: “jamai havia estat en tant d’anys observada 

[i.e. l’escletxa]./ Més què no veu l’amor? El defecte notàreu, amants, i un camí per 

vostra veu trobàreu.” (v. 26-29). Tanmateix, és en els fragments en estil directe on D. 

Causse és manté més fidel al text llatí. Així, podem llegir en els versos 84 i següents, 

quan Píram troba el vel ensangonat de Tisbe i es pensa que ha estat devorada per la 

lleona: “(...) Oh nit, funesta nit!/ Tu dos amants perdràs (...) ma sort meresc 

sofrir./Tisbe, Tisbe, però devia així morir?/ Ah! Ella era, grans déus, digna d’eterna 

vida./ Oh Tisbe, oh! Mon amor! Jo som ton homicida.” (84 i s.) que corresponen a 

l’original d’Ovidi en els versos 108 i següents. “ (...) una duos (... ) nox perdet amantes,/ 

e quibus illa fuit longa dignissima vita;/ nostra nocens anima est. Ego te, miseranda, 

peremi,”. Un altre exemple, aquest cas en boca de Tisbe, és el fragment quan ella arriba 

i es troba el cos del seu estimat amb l’espasa clavada i a punt d’expirar. Tisbe, 

angoixada, exclama: “ (...) Oh, quina sort de tu me divideix?/ Píramo, respon-me, 

Píramo mon amor,/ gira a Tisbe tos ulls mitiga son dolor” en el versos del 128 al 130, i 

després segueix en el 132: “Ta Tisbe, oh, mon amor! Ta Tisbe és qui et crida”. La 

igualtat amb el vers llatí és evident i no necessita pràcticament traducció: “Pyrame, (...) 

quis te mihi casus ademit?/ Pyrame, responde! Tua te carissima Thisbe/ nominat; exaudi 

vultusque atolle iacentis”, versos 142 al 144. Els exemples del brillant treball de Causse 

per ser al més fidel possible al text llatí, per una banda, i, per l’altra, per donar al poema 

el caràcter típic de la tragèdia neoclàssica, els podem copsar al llarg de tota la faula. 

Al final de les cares primera i sisena, trobem al peu de pàgina uns versos 

numerats sota l’encapçalament de “variacions”. Possiblement l’autor no va quedar 

convençut dels versos que havia creat i pensava en possibles alternatives, o potser en 

una lectura posterior del poema va trobar que aquests versos podien ser més escaients. 

Són els versos 11,12 i 133, que hem reproduït a peu de pàgina.  

 

Sobre l’edició de la faula. 

El text que presentem a continuació és l’edició de l’adaptació/traducció que va 

realitzar David Causse de la coneguda història de Píram i Tisbe que el poeta Ovidi 

recull en el llibre IV de Les Metamorfosis.  Com que es tracta d’un text del segle XVIII 

i per tal de facilitar-ne la lectura al públic actual, hem normativitzat l’ortografia 

(confessen per confesen, queixes per quexes o amb per ab), però n’hem mantingut tots 

els trets morfosintàctics i lèxics. Així, hem actualitzat aquells aspectes necessaris per a 

una bona lectura del text: accents, dièresis, guions a les pronominalitzacions, 
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ensordiment o sonorització de les consonants quan ha estat oportú, supressió de h finals, 

etc. Hem mantingut, en canvi, les solucions lèxiques, normativitzant-les ortogràficament 

( hem escrit “anyadint” quan en el text teníem “añadint” o “dolçura” per “dulzura”). 

També hem posat al dia la puntuació per tal de fer més dinàmica la lectura i fer 

correspondre la puntuació del text amb l’actual. 

Amb l’edició d’aquest text fem una aportació puntual però important a la 

coneixença de la Societat Maonesa l’activitat creadora de la qual, com hem dit ja 

anteriorment, es basava, fins ara, únicament i exclusiva, en l’obra Safira de Soler i Sans. 

La traducció de David Causse s’emmarca, sens dubte, en aquest esperit burguès, 

il·lustrat, neoclàssic, que imbuí la Menorca disputada al segle XVIII. Malhauradament 

no s’ha trobat el Llibre de la Societat Maonesa, allà on, segons la resolució 113 de dia 

31 de gener de 1779, decidiren fer una còpia de tots els escrits presentats. La troballa 

representaria un passa de gegant per a l’estudi de la literatura catalana a Menorca.    
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                           Píramo i Tisbe. 

                           Fàbula traduïda del llatí de Publi Ovidi Naso. 
                           Metamorfosis. Llibre IV, met. II 
 

         En l’antiga ciutat que una reina 
         amb sa murada immensa havia fet famosa, 
         ses cases dos amants contigües tenien, 
         un per l’altre era fet, sens rival resplendien. 
5       La vesindat serveix l’amor a introduir 
         a sos cors innocents son foc se féu sentir, 
         quan lo que era l’amor ells encara ignoraven 
         i solament als jocs de la infància pensaven. 
         Pren vigor amb el temps la passió qui els domina, 
10     inflama son desig, a l’himen los inclina. 
         A sos pares tots dos confessen son amor, 
        se postren a sos peus tendres, vius, plens d’ardor18. 
        Un odi antic, però, qui entre ells subsistia, 
         no per medis tan flacs destruir-se podia. 
15     Sos pares amb furor este himen los negaren, 
         vanament, pues, del pit l’amor no els arrancaren. 
         Sos dos cors en secret de veure’n-se privats 
         d’un foc més vehement se senten abrasats. 
         Lluny d’importunos ulls difícils a evitar, 
20     amb signes expressius se saben explicar. 
         Alivi desditxat, però, per tant d’amor! 

                           Recorren promptament a un medi millor. 
         La paret qui una casa i l’altra dividia 
         a los ulls quan se féu consentida oferia 
25     una obertura estreta i qui sempre ignorada 
         jamai havia estat en tant d’anys observada. 
         Mes què no veu l’amor? El defecte notàreu, 
         amants, i un camí per vostra veu trobàreu, 
         qui ja sens reposar dins este espai murmura, 
30     a l’amor anyadint del secret la dolçura. 
         Cada volta que aquí ells havien vingut, 
         i sospirs inflamats un de l’altre rebut, 
         encesos, impacients i trists solien dir: 
       “Per què, cruel paret, no nos deixes unir? 
35     Per què dividint-te no nos deixes passar, 
         a fi que nos pugam amb llibertat tocar? 
         Ah! Tan poc demanam: aün no l’obtindrem? 
         Besar-nos solament, besar-nos no podrem? 
         Però no som ingrats, amb content lo direm, 
40 esta hora deliciosa a tu sola la devem.” 
 
                            
         

                                                 
18 Versos 11 i 12 variacions./ Parlen a sos parents, los pinten son estat./ Quan és que l’eloqüència als 
amants ha faltat? [Nota de l’autor].  
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         Vanament molt de temps havent així parlat, 
         aliviat sa pena i sa flama augmentat, 
         en desitjos sens fi el dia consumit, 
         se digueren adiós a l’arribar la nit, 
 45    deixant en la paret besades imprimides,  
         no rebudes de l’altre i solament oïdes. 
         Ja l’Aurora sigüent sola en los cels reinava, 
         les perles de la nit el sol ja dissipava, 
         vénen al lloc amat i ses queixes passades 
 50    essent encara aquí tristament renovades 
         determinen tots dos per sos turments finir, 
         valent-se de la nit, de ses cases partir, 
         Abandonar la vila i prop d’un bosc vesí 
         al sepulcre de Nino19 acabar son camí. 
 55    Una morera allí prop d’una font s’alçava, 
         son fruit aün la neu en blancor superava. 
         A l’ombra d’aquest arbre es volen encontrar,  
         i qui primer vindrà deurà l’altre esperar. 
         Tot així preparat inundats d’alegria, 
 60    voldrien impacients que fos passat el dia. 
         Ell acaba i el sol ... dins l’oceano immergit 
         de l’oceano es veu elevar-se la nit. 
         Ses guardes Tisbe enganya, aguda, llesta, atent, 
         i, les portes obrint, s’aparta veloçment. 
 65    En l’horror de la nit, l’amor era sa guia, 
         un cor d’amor encès los perills desprecia. 
         Coberta va d’un vel, la lluna resplendent, 
        sos passos dirigeix, veu l’arbre fàcilment. 
         Contenta a penes seu, una horrible lleona 
 70    amb pas apressurat les selves abandona. 
         Terrible, ensangrentada i l’ull d’ira inflamat 
         al cor més atrevit hauria espant causat. 
         Un rebanyo innocent de destruir venia 
         i sa rabiosa set a la font impel·lia. 
 75    Tisbe de lluny la veu, s’alça, veloç parteix 
         una cova era prop, tremolant s’escondeix. 
         Fugint perd el seu vel que la fiera tornant 
         (extinguida sa set) en son camí trobant, 
         amb sa boca sangrient en mil parts divideix. 
 80    En fin, Píramo ve. En l’arena coneix 
         los passos d’una fiera, el cor se sent mancar. 
         No veu Tisbe, sa sang el temor fa gelar: 

                                                 
19 Aquesta és l’única referència geogràfica que ens dóna l’autor de la traducció sobre el lloc de 
l’esdeveniment de la faula. Ninus és considerat el fundador mític de la ciutat de Nínive, l’antiga vila 
d’Assíria a la vora esquerra del Tigris, davant de l’actual Mossul. Considerat l’inventor de l’art militar i el 
primer que va reunir grans exèrcits i va fer grans conquestes. Casat amb Semíramis que el va succeir en 
morir [Nota de l’editor]. 
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         s’agita, corre, encontra el vel de sang tenyit. 
       “Ah! Ella és morta!” Exclama. “Oh nit, funesta nit! 
 85    Tu dos amants perdràs...ma sort meresc sofrir. 
         Tisbe, Tisbe, però devia així morir? 
         Ah! Ella era, grans déus, digna d’eterna vida. 
         Oh Tisbe, oh! Mon amor! Jo som ton homicida. 
         No, no són los lleons. Jo dins l’obscuridat 
  90   per deserts plens d’horror a venir te he obligat, 
         i l’últim som vingut. Veniu, fieres, veniu; 
         mon cor, mon cor cruel en mil parts dividiu, 
         veniu-me devorar, mos turments finireu. 
         Menos cruels que jo encara us demostrareu, 
  95   mes invoca la mort un covard solament”. 
         Ell baix de la morera aporta el vel sangrient 
         amb ternura l’uneix a sa boca amorosa,  
         i, banyant-lo de plors, diu amb veu dolorosa, 
         en son últim moment a sa Tisbe pensant: 
100  ”Oh, rep amb compassió la sang de ton amant!” 
         S’espasa luego amb força immergeix dins son pit. 
         La treu, del [en blanc] de sang el fruit és aspergit, 
         tal, si rompent-se el plom, queda el tubo danyat, 
         si l’aigua que conté amb so agre ha escapat.20 
105   L’ull veu súbitament el fil tènue fugir 
         i alguna part distant amb violència ferir. 
         L’arbre de sang banyat, les rels fetes humides, 
         de púrpura brillant les móres són tenyides. 
         Mes Tisbe sens deixar encara son temor 
110   surt de la cova ansiosa i mirant al re[dor], 
         amb el cor, amb los ulls demana son amant, 
         los perills que ha passat contar-li desitjant. 
         Arriba, veu del fruit la color transformada, 
         dubta si serà l’arbre, i incerta, admirada. 
115   Mentres pensant està, veu un cos palpitar, 
         ferir sangrient la terra, amb la mort pelear. 
         Son susto és sens igual, la deixa son color, 
         se retira amb espant, entra en son cor l’horror. 
         Tal apareix la mar, quan a penes alçada, 
120   sa superfície es veu d’un vent lleuger tocada. 
         Mes, quan havent deixar passar un breu instant, 
         sos dubtes han cessat i coneix son amant 
         amb llastimosos crits exhala son dolor. 
         El seu pit innocent fer amb injust rigor, 
125   sos hermosos cabells arrenca cruelment. 
         Cau sobre el cos amat, l’abraça tendrament 
         i, mentres amb la sang ses llàgrimes uneix, 

                                                 
20 Ovidi Metamorfosis. IV, 121 i ss. es pot llegir “...cruor emicat alte,/ non aliter, quam cum vitiato 
fistula plumbo/scinditur et tenui stridente foramine longas/ eiaculantur aquas atque ictibus aera rumpit”. 
“ La sang brolla a una gran alçada,/ com quan es trenca una canonada feta malbé/ es llencen xiulant grans 
quantitats d’aigua per un forat estret/ i amb l’impuls esquincen l’aire”. Ovidi compara la sang que brolla 
del cos de Píram amb una canonada d’aigua quan es romp [Nota de l’editor]. 
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         diu: “Oh, quina sort cruel de tu me divideix? 
         Píramo, respon-me, Píramo mon amor,  
130  gira a Tisbe tos ulls, mitiga son dolor. 
        De Píramo, grans déus, ma veu no és més oïda! 
        Ta Tisbe, oh, mon amor! ta Tisbe és qui et crida”.21 
        Píramo, oint el nom que son cor coneixia, 
        obre sos tendres ulls que la mort oprimia. 
135  En sa Tisbe los fixa i los seus encontrant, 
       “Tis...Tisbe!” repeteix i expira a l’instant.  
        Mes Tisbe, ah! Qui podria exprimir lo que sent? 
        Tisbe l’espasa pren i son vel coneixent, 

                          exclama: oh, infeliç! Aquest vel t’ha perdut. 
140   De tos dies els curs ta mà pròpia ha romput. 

                 Jo comprenc, tendre amant, jo comprenc ton error, 
        no te n’acusaré, ell ve de ton amor. 
        L’amor també m’anima i la mà tenc armada,  
        de ta mort companyera i causa desditxada, 
145  promptament te seguesc: la mort nos unirà, 
        i a Tisbe son amant arrencar no podrà. 
        Mes, oh, pares cruels! Oh, pares desditxats!, 
        mòstrien-se vostres cors, en fin, més moderats, 
        quan aquí nos veureu víctimes de l’amor,  
150 puga a la compassió cedir vostre rigor. 
         En la vida, en la mort havem estats units, 
         no siem en la tomba al menos dividits, 
         en el mateix sepulcre, ah!, puguem reposar, 

                           Esta infeliç unió no nos vulgueu negar. 
155   Aquest arbre fatal qui la sang solament 
         d’un amant has rebut, mes rebràs promptament 
         la de l’altre també, demostra ton dolor. 
         Sia sempre funest de ton fruit el color 
         que negre i sangrient publíquia nostra història 
160   i d’amor tan constant presérvia la memòria”. 
         Diu i el ferro fatal baix de son pit fixant 
         s’inclina damunt ell, cau prop de son amant. 

                           Mes sos llaments los déus i sos pares mogueren, 
         les móres madurant, negres en l’arbre es veren, 
165   i de los dos amants les cendres qui quedaren 
         sos pares enternits dins una urna posaren. 
 

                            
             Presentat a la Sociedat. 
             En Maó als 28 de gener de 1779. 
             David Causse.   
     
      

                                                 
21 Vers 133 variacions/ Píramo al dolç nom que son cor coneixia, [Nota de l’autor]. 


