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Ciuan el profl:?sso¡r'F¡r'¿\r"le::e~:;cF'a¡r·cf.·"risas;,l'any 1990, em va

invitar a fer ~n seminari sobre traducció a la Universitat

Autónoma, em vaig quedar sense saber qu~ contestar. La invitació

me la feia per tel~fon, i em va agafar tan de sorpresa, que vaig

haver de demanar-li que m'ho deixés pensar una mie::a,

advertint-li que jo no era un teóric de la tradue::ció i que, per

t.ant, po e:: sabria qué dir-Ios, als esfor~ats estudiants de

traductorat. En Parcerisas em va tranquil>litzar dient-me que na

havia de fer més que explicar les meves experi~ncies en el camp

de la traducció i contestar les pregun t(?,s puntuals deIs

f!:~studiant.s, o sigui que, la meya e¡.:posi c í.ó , s' h¿\vi¿\ de 1imi t.ar

als aspectes pr~ctics de la feina.

Ouan vam haver penjat, vaig sentir que un calfred em corria
pE-?r L' e·:;pinada. 'vaig sentir por, aut~nt.ic¡.::¡por. No es tractava

f,;¡olsd ' acc:eptar que no calia fer una e::lasse mc\gistral teól~ic:a

sobre l'art de la traducció, sinó que jo mai no m'havia acarat a

una aula plena d'estudiants. Havia fet., si, algunes e::onfer~ncies,

peró, en general, eren lectures de papers preparats amb temps i

amb e::alma. AlIó que em proposava l'amie:: Francesc: Parcerisas era

molt gros!
Després, vaig anar" madurant la idee\• Les "classes" se

c:ent.rarien en quatre o c:inc:llibres determinats, que presentessin
d í.f Lcu Lta t s, dist.i.ntG'!sd'e~.;ti.l, de llen<;'luatge, de 'forma, etc.,

deIs quals se n triarien unes quantes págines, que se 1'" ien

"fotDcopiades i uniclf:.~S:,a les cD¡rTeSpOI"H:'!ntsd e l' o rLq í.ne I .í , si

calia, a les de la traducció castellana, si n'hi havia. En
F'a¡r·Cf.'f!r-·isas; ern va ass(?(Jur-·al~que e 11 f 2\r:.i.aprf::)gunt.~::~s,qu an e 1s

e~studiants sf:?'n S'>f2ntis~::.il"·1inh:Lbits :L, t.ot; pll.?gé:'\t:,es r-edulr':Lc\a
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quatre o cinc dies, un parell d'hores cada dia. Em vaig armar de

valor i vaig acceptar.

No sabria dir quin fruit van haver-ne els pacients estudiants

que assistiren al seminario El que puc dir és que, per a mi~ va
ser' una e).:pe Ir' .if.?ncia inob 1idabl e ~ mo It enr Lqu í dor a , j 2\ que v a í.q

aprendre molt més deIs estudiants que no pas el1s de mi: n'estic

(.~rran d ' aquell seminari, posteriorment, en F'arcerisas em va

suggerir d'escriure un llibret, tot seguint una mica l'orientació

d'aquelles classes, on hi anés analitzant els diversos problemes

que he hagut d'anar resolent en el curs de gairebé quaranta anys

de dedicació ininterrompuda a la traducció de l'anglés al catal~,
e x c Luss i.v arnen t , Ell creia que el centlrat en

pr~ctica, podria selr una mena de manual complementari d'altres

treballs más teórics ja existents, sortits de la ploma de
vertaders professors de la matéria.

També en aquest cas, vaig sentilr una mica de basarda. En

primer lloc, perqué em fa l'efecte de molta presumció per la meva

part de pretendre ensenyar a fer una feina que, a criteri meu, no

es pot ensenyar. Seria com voler ensenyar a escriure novel-les o

afer" poesia, per e:-:emple. Tanme te í.x, pensant-ho bé i sempre

tenint en compte aquests presup6sits, em va semblar que potser si

que seria útil, per a l'estudiant o per al traductor novell, de
disposar d'un text que reunís una série d'experiéncies concretes,

amb l'explicació de com vaig salvar els inconvenients, perqué jo

mateix hauria estat molt content, quan comen~ava a donar ales a
':ilq\..\etsté:'\vo ce cLó , d' haver" tingut al' abast .un 11 ibre d ' é:'\qw?sta

mene:\. !:;embla merl'l:icl¿i!,per'ó als. inicis l' obs.tacle més pet:i.t pot

arribar a semblar-te un mur impossible de travessar~

Tot. arob tot, v o I dr':i.ar.:Ie:i.;.:ar"ben cIar que no pr€:~tenc: r.:Ionar·
fórmules, ni m~giques ni de cap mena, (~ .

ol. les
inquietur.:ls~ les ango:i.xes, els gaur.:l:i.s--que també n'hi ha-- que he
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p¿\ssat. t.o t; tr-act.,:\nt dE- SO 1u c í.oriar- ~~1s pro b Iemes que se tri' han
pr-eSE~ntat 'fent aquE!s:.ta fe.:i.na apass:.ionant, poden sf.~r·Y:i.r-per'que
algun col·lega se senti més alleug:i.t quan els exper-iment:i. ell, em
s:.ent:i.r-émolt s:.atisfet d'haYer- fer- l'esfor-~ d'es:.cr-iur-e les planes
qu e segu:i.l~an.

Rep¿~ss:.em, doncs, algu.ns:. avatar-s d 'aquf.~sta ayen tur-.:\
apassionant que és l'ar-t de la t.r-aducció.
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Els inicis

Crec que encara era molt petit quan vaig sentir l'atracció de

la l:i.ter"atur"a.Rec:ol~da qu e quan anava a l'esc:ola, al "Colegio

Pel.::\yo" del carl'"el~del Po rt a l Nou , m'agrad¿iva resumir· el te:.:t

deIs cantes per llegir-los als c:ompanys, o bé m'ho feia venir bé

per ficar-ne coses a les "aventus" que els e;.:pl:i.cava.La le c t.ura ,

perO, era el que més m'agradava. Tant era aixi que, quan plegávem

c:\ le:.:-sd o t.ze E":npunt, jo sortia co r reri t; com un esperitat cap al

"Col·legi Per"e ~jil¿,¡'I,a l'altre cantó del Passeig de Sant .Io an ,

on hi havia biblioteca i no tan caven fins a dos quarts d'una. O

sigui, que tenia encara no mitja hora per dedicar-me a la lectura

d'uns llibres que, altrament, eren inaccessibles per a mi. A casa

no hi havia diners per comprar-ne, de llibres. La bibliotecária
E~S dev ia f i::-:aren mi i segurament va endev inat- 1el pass í.ó que

sentia per- la lectura. Un d í.a, com erc'::lcc s t.um, van escollir els

lectors més aplicats perqué triessin els titols deIs llibres que

1 ' e~5CO1el comprava de tant en tan t, i arnb gran sorpresa i emoció
per la meya part, em van escollir també a mi.

Més endavan t, qu an j a treba 11i:~Vel, so 1ia guar"dar e 1s eliner~.
que em donaven els pares per anar al cinema i em comprava algun

lli~re, després de recórrer les llibreries de vell i les parades
~ue hi havia darrere les Drassanes, al cap d'avall de la Rambla,
a la dreta, aixi c:om, naturalment, les del mercat de Sant Antoni,

on f i nss i tot Ve\ÍíJ ar--ribar a ro ba r' un llibret! Amb aquest.s
e~.;-l:alv1.s,qu an jc'::1e ra més q ran , v a i.q comprar" la t.raduccí.ó ele

['Odissea de CarIes Riba, a un senyor que es dedicava a la venda

d(,:?11ibr<:?s a tenniniS"." D' aquesta man e ra v a i.q anar formant la

biblioteca que un dia constituiria el gruix del meu equipatge en
embarcar cap a l'Argentina.

Durant molts anys, dones, de la negra postguerra, vaig trobar
re·fugi, com si volgués fu<;)ir d(,:?la realitat., (?n la lt'?ctura de
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riove 1 •1es i tebeof:!">de tOt2\ mena, y també en el cin,¿ma. Recorodo

que ja abans de la guerra, el meu pare va comen~ar a comprar-me
cada setmana El aventurero, un tebeo del tamany d'un diari on hi

~:;ortoien les his-,tories de Te r zan , de Flash GOI~don, del "Mago
"'Oler"li.n",del "Agente Secr"eto Xo_fjl",de Popeye y, el te:d: d i un a
ro,ov f!.:!l. 1¿,\: "La vue 1ta a l mundo en b i, cí e 1eta" . Postel~ ionr,ent,
seguil~ia les aventures de "El hombr e enmascarado" .i, de "Te rzan v ,

en uns comic5 dedicats exclusivament a cadascun d'aquells herois,

entre d'altres. Després, o simult~niament, vaig comen~ar a llegir

les nove1.letes de "Pete Rict.~", "L.a Sombra", "Bill BarTles" , que

alternava 21mb les més liter~ries de Zane Grey, James Oliver

Curwood, Peter B. Kyne, Karl May ... 1 llavors vaig tenir la sort

que, a casa d'uns "senyors" on servia una tieta meva, hi havia un

r.:\rm¿~rOip le de novel 'les de la "Bibl .í.o t e ca Oro" de l' Editorial

Molino, i aixi vaig devorar les policials d'Edgar Wallace, Aghata
Christie, Philo Vance i llarg etcétera, junt.amentun 21mb
novel-les de Jules Verne i aneu a saber quantes coses més. Moltes
d ' c;\quelles novel'les Joseperen "'1allorquí i

Figuerola, les signava 21mb diversos pseudonims,que i que,
post(-?~roiorment, €':)sva fero f¿,\mós per "El Coyote", una serie de
novel'letc~!5 amb un per~:;onatge c a lce t; de "El Zorro".

Tot aixo ve a tomb per dir que considero molt important que,
aquell qui es vulgui dedicar a la traducció liter~ria, tingui un

(Jran bagat.ge de 1ec::tun?s de t.o t.a mena, des de 1es nove:l.':I.c~s de

genere fins a la més alta literatura. Segurament l'ajudar~ també
tenir coneLo:ements de filoso"f:i.a i psic::ologia, encara que només

':5iguin rud im~::mts, j untr:wlent arnb d ' .:7\ 1tres mater ies cien tí f iC\l"\(~s.

No cal dir que aixo pot.ser és més vá:l.id per a:l.saut.odidactes, per

tal com, els oqui fan estudis universitaris ja compten 21mb aquests
coneixements i molts d'altres. !::Joncaudalun
1C~c: tu r" f:? S :ti mDlt bé posseirper un ampli
vo c a bu í e ra , C:Dnei.>:(:~r"estils-;, d 'E!:o:pressió, etc .., qu e
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compten amb i'aval de les plomes más acreditades de la literatura

uniVE·rs.¿d. f'kluests ccmei>:E'!fTlentss' an í.ran E'nriquint arnb l' estudi

de l'idioma propi, fet amb amor més que, potser, amb l'afany de

c:lom:.i.nar·-nf::~1e~~ r'eg1es gr'amati ca ls --que ca 1 corie í xe r , ep!, pero

sense dei:·:ar-·se enc:oti llar-"-, j el que em fa l' e'fec:te que, les

l'''eglf:7!s,cal tE'nir--les assimilade.=:s de la mat.ei>:a manelr'a que el

composit.or de músic:a o el pintor té incorporades les técniques de

la seva disciplina. El que convé és conei)·:er la l Le nq u e , els

divel'-sClsm¡'3.t.isos,e ls nivells d~'?llenguatge, el le>:ic, la pe r La

co l > loquial. D' aquí que c a lqu í, llegir els classics de la nost.ra

literatura, els poetes, els novel-listes, els narradors.

En aquest s:,ent.it.,com h¿lureu obser'vat, la majol~ia de les

meves lectures van ser fetes en una llengua forast.era per a mi,

el castella. També l'ensenyament que vaig rebre a l'escola va ser

en aquesta llengua. SoIs molt després, un bon dia em vaig adonar

que enraonava en un idiClma que m'era t.an descClnegut com el

frances o l'angles, quant a la gramatica; un idioma que nCl llegia

i en el qual tampoc no escrivia. El xoc va ser terrible' Em vaig

sentir mutilat. A la meva generació li havien fet una lobectomia:
0:~ns h¿i\/ien p rLv a t; de l'o rq an d ' e¡·:pr·essió en la propia llengua.

Aleshor-<~s va. ca Ld re pClsar"-~:;¡.ea r-<':?cup~?I'''al'-el temps perdut ....·..-0

haul"'ia df::~d i r: "robi!:\t."?.._--, a mar":-:esfon;:ades. Calia avesar-s:,e a

llegir en c::atala i aprendre a escriure'l. Pero tambécalia llegir

tot allo que conforma la nostra literat.ura. Quant a les novel'les
de "lladlr'es i ~"'5ereno~:;",de "c:o\l~boys" .i.d ' aventL.tr"es, en genel'''al

escrites en llengiles est.rangeres, no les podia llegir en catala
tal nocomptades exc:epcions, les ten:í.emc:om,

traduides a la nostra llengua. Aquest buit, donc::s, calia omplir-

lo d'alguna manera i, s.i.no les podia llegir en catala, tampoc no

les llegir.i.a en castella. Mai més no llegiria lit.eratura de cap

mena en <::\qut::~sti:.'llE'.:'nguaimposacla a la fOI~<;:aal nostre pob le ! 1

a1X1 ha vaig fer clurant molts anys. Aleshores vaig desc:obrir la
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bí.bLí ot.e ca de la UGIG, un :;,ervei d 'ilYTOrmació eje l' ambaL:ada
nard-americana. Allá hi vaig trobar, de més a més, tat de llibres
que ni tan soIs no f2ren tl~aduit~; ¿ü castelli~, per"que est¿,\Ven
pro h í.bí'ta pel~ la .c:ensL.\r·clfr-anquista, c:om ar-a les novel+lE':!s de
H(~mingway, per- e:·:(~rnplE'.r:!-¡i;.:ova fer- que du ran t; molt; de ternps
només llegis en catalá i anglés.

Llavors vaig descobrir- que la tr-aduc:ció er-a un bon mitjá per
fer exerc:ic:is ej'esc:riptura en la propia llengua. Aixo em va ejur a
l'aprofundiment de l'estudi de l'angles, que havia comenc;:at a
€·?studiar pe 1 meu cornp t.e , Ai x i em vaig adon a r que 1a t radu cc í.ó

d'obres teatr-als c:onstituia una for-ma práctica d'apr-enentatge de
tates dues llengiles. Els diálegs solien r-eflectir- la pa rl a
col+10quial i, per tant, era una forma excel+lent de campar-ar la
I"'iquesa a pobresCI de 1 nostr-e la de la llengua
estr"anger-a. 1 d ' aquesta manera vaig ¿'tnar'desc:obrint dí nt r-e meu
una voc:ac:ió que soIs forc;:a anys més tar-d, i en una altra terr-a,
podria desenvolupar plenamente

De la dedic:ac:ió a la tr-aduc:ció en aquella époc:a, només n'han
quedat, inedits, algun conte d'Oscar- Wilde i una obreta c!'un acte
de Rict"lar'dHughe$, L"home que ~/a tié ixe r pe r morir pe n i e c ; que
Ricar-d Galvat va posar en esc:ena a 121 Penya Cultural Barc:elonesa,
cap allá a l'any 1953 o 54, .i.que s'ha perdut per- sempr-e.

Po e rn'irnaginaVii:\jo, en aquells rnomerrt s , que ternps a venir"
r-einc:.i.dir-iaen la traducc:ió d'obres t.eatr-als ben bé per una
c:asualitat. Establert a Buenos Aires, un bon dia, un director del
qn.\p €~sc:enic::del Cas;¿,\lde Ca"\:.alunya, ern va dernclnar- si no li
tr-Elduil~ia A \lieN t r om the Bridge, d'~lr-thur ¡Vlillel~, que vo Lí a
¡r'epr'esE~ntarcorn a o bra d ' homenatge a un in"\:.egrant del qu atíre
e':5cénic. L~;:..idf!.~ii:\E-!rn Ve.... entus.i.asmal~. 1 la v ai.q tl'"aduil~.El ti"l:Dl
en eatalá va ser Del pont estant.

L.' (?>:per·:L(~r·lciav¿'t ':5e r" fDr-m.i.dable, ja que, tenia oc:asió
d '<'Iss:.:i.stir·als assa:i.gs i veure c:om "sson av ert " aquells d.i.ále<;'ls
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escrits, quan els deien els actors damunt l'escenari. Aixó em va

permetre ter correccions sobre la marxa, llimar les frases massa

aspres o enrevessades per ser pronunciades amb naturalitat durant

I ' ac t.u a c Ló , pu l:i.r cE-rt.s passa tges o cariv iar' mots que resul t.aven

"cultes", E~tc• Poster .1.orment!, me'n van

d'altres, de traduccions, :i. jo les va:i.g anar fent. cada vegada amb

més afany i dedicación

?H 1"'101"';::1, es v e escaure un al t.re fet casual: vaig entrar' él

tr-eba 11ar al' ed i 'l:ol'-ia 1 Poseidoli, de J Dan t'lel<t.1.. Si bé a 1L~ hi

-feiél una mica de tot., car la casa E-ra petit.cI, l a meya feina

p r in c:i pa 1 c o r r e c c i.ó de la "c:orrecc:ió

d'est.il", que se'n d í u , De f e t , hi va:i.g aprendre, en aquellél

(;.?d:i.torial, tot. el que sé sobre l' edic::ió de llibres, pero,

alla vaig llibres per a serc:omen~ar a

public:at.s~ novel-les polic::ials!

D€::!~:;prés, 1es \"'Iecessi t.at.s económ:i.ques E-m van portar cap a

d'altres ambits més prosaics, durant uns quants anys. En un

momEmt donat, vaig haver de prendre una decisió fonamental:

en t.rar corn a venedor en una f2mpr-esa que f abr i c:aven carr-et,Dns

Ed evadclIr's, una mena de monstres mecanics que serve:i.xen

estibar els c:a:i.xons de gasoses, per exemple, o bé dedicar-me a la

t.r adu ccíó . Ff2ia poc , hav í.a enviat. a en Joan Oliver, que feia

d ' assessor 1i.ter-ar' i a ca I." Aym¡.~, aque 11a t.r aclucc i.ó de Ve 1 p o nt

estant, com a most.ra, alhora que li demanava feina, at.és que, en

aquell moment., les editcH"ials comen<;.aven a voler- posar-'se al d i.a

€-?:n E-I e:amp de- la t.raduce:ió de les oblres més importc::'\rtts de la

literatura universal, ja que dúiem un retard c::onsiderable, com en

t.ant.es e:oses, arran del vendaval que ho havia arrasat tot a e:asa

nostra. L'Oliver em va contest.ar, generosament, que la traduc:ció

li hav:i,a cIgl"'adat. per'qué no feia "olor de traducció", i em

pro pos av a quatl'-e o cinc tit('11s, per"que triés! Imaginf:?u"-vo!:; la

Inevi::1¿de~}r'i¿l! V¿d.g engeq¿lr" a d i.d a els "dinosaul r- is" mecanics i
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v a í.q elli'ilal~ 1',ar'duÓs cc;..míque tan lluny m'he", por..tat, havent.
hagut de salvar infinitat d'inconvenients, al 11arq de tots
aquests"> anys.

~s cIar que no sempre m'he dedicat exclusivamente a la

traducciÓ. Resulta molt difícil viure --guanyar-se les garrofes--

mit.jan¡;;:antaquesta feina. En ~Jerieral, les editor:i.als no tenE'n

traductors en plantilla, sinó que sOn persones que treballen free

1an ce; no poden assegurar-···te con t í.nui t.at , perqué e 1s seus p lan s

d!:;:p rocíucc í.ó dE·penen de rno 1ts imponderab 1es (compra de dn:~ts,

estudis de mercat, els informes deIs Iectors d'originals, etc.),

i no es poden compromE'!!tre amb el traductor. Per t.ant , E-?tpots

trobar que, en un moment determinat, no tens cap enc~rrec i, en

un altre, dues o tres editorials t'ofereixen un llibre alhora. De

més arnés, en un paí s peti t c orn el nostre, arnb un nombl"e de

lector-s en 1a pl~opi'::i11 engua mol t redu.'i.t , on e 1s ti r.::d:gessón

molt minsos i la pressió de les editorials en llengua castellana

és molt intensa, tant sobre eIs llibreters c:om sobre els agents
lite~y-ar.is, arT.1.ba un moment que els editor's catalans no poden
competir en el c:amp de les traduc:cions i, aleshores, tallen per

on rnenys mal f..'I: c'lbans que dei;·~ar·de pub Lí.car- au t.ora del país,

limiten o eliminen les obres tradu.'i.des. Aquí caldria dir que els

editors de llibres en catal~ encara no s'han decidit a publicar

be s t=e e l Le r s , qUl2 és un matE~rial de lectu ra f a c í L, de con aum ,

perO que seria un bon m.1.tjb per aconseguir que la gent s'avesés a

llegir mé:..::: en c:atal~. Sabem que la lectura de llibres va de baixa
a tClt món , també e.c.c::·..... > en <id tres eu 1tu r"<:"::'S encar'a
E~:·:ist.ei>~un pú b Lí.c l e ctor d~? novI21'l,::ide genel~€': (2"\ pe rt, eje les
pc Lí.c í.e l e , qu e en aquF.~st Ci:\S avui comptem amI::> colla
d'addic:tes, a casa nostra), com podrien ser-ho la ciencia-i'ic:ció,
les novel+letes roe a , ~?tc. Pd.>:O, naturalmE'nt, v e lligat ¿¡J i'et
que no lleg.im h,ab.i.tualm€'~nt en catal~, ni
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tenim que només parlin la nostra llengua? 1 canals de televisió?
1 peltlicules doblades o subretolades en catal~? Aquests ~als, és
cIar, tenen com a causa el fet que som una nació sense Estat, en
la qual els ciutadans han de resistir l'embat d'una altra llengua
i uri a al t.ra cu lt.u ra més poderoses, pel fE!t de eomptar arnb tots
els ressorts d'un Estat que les afavoreix, en detriment de les
e I tres , o sigui les nostres. Pero aquesta és una altra
hi storLa •••

D'aqu:í.que, davan t aquesta ü·\seguretat, sigui mol t di f:í.c í 1
que els traductors es professionalizin, De manera que aquesta sol
ser una feina d'afeccionats o d'erudits, o d'escriptors, que es
prenen la +radu cc i.ó com un complement d 'al tr-es treballs més ben
\r·emunE-?r·ats,L' al t.ra sor·tida, com s'esdevé també er·1mo 1ts a 1tres
camps, rau a passar-se al castell~, Ho fan els periodistes, els
actors, els locutors ..,

FE-)ra í.xo, du ran t; la majol~ part del temps que he E'stat fent
t racíuccí.cns , he treba 11at, a 1hora, en una ed itor ial. Corusí.dero
que és una sort poder alternar una feina 21mb l'altra. Molt pitjor
és haver de buscar-se un guanyap~ que no tingui res a veure 21mb
el món dt~ 1E~S 11etres. 1, en ocasions de crisi edi toroia 1, corn
s'esdevé darrerement, en l'ambit del catal~, també m'he passat al
caste1l~, Sobretot ara no tinc més remei que fer-ho, perqu~ a la
meya edat no és f~cil que alg0 et vulgui com a empleat fu11 time.

D'altra banda, vise en un país de parla castellana. Generalment,
en castell~ només he traduit --tradueixo-- literatura de consum;
no ~_~ési r¡-¡aigDsar·ia tr¿,\duir·t1illet-o ¡=-aulkner al castella" En
aquest sE'ntit , considero que un ha de traduir a la llengua
materna. En el cas deIs best-sellers, aquest problema no és tan
gr-E-)U,ja que aqUf'1sts ~5ón llibn:?s esc:\~itsc-':!nun llenguatge mo lt,

directe, sense massa virgueries estil:í.stiques.
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Vol dir~ doncs, que cal tenir una forta vocació per dedicar-
se a la traducció liter~ria ... en llengua catalana!

Aquestes reflexions les faig de cara als estudiants de
traductorat~ com em vaig permetre de fer-les durant el seminari a
que m' hf:?Irf:?·ff.~lrit; més amun t, perque c:rec qUE~ és una pr"o"fessió,
aquesta, que té una aureola de romantic:isme, com passa amb
d'altr-f.~sac:tivitats n:::lac:ionadE~samb el món deIs llibn:~s, i és
molt dur, de vegades, topar am6 la crua realitat.

A part d'aquests aspectes, més o menys crematistic:s, n'hi ha
un altre més relac:ionat amb la feina de traduir en si. Considero
que el traduc:tor ha de ser una persona amb una voluntat a prova

Cal ser, també, pac:ient, metic:ulós, amant de la
soledat, disc:iplinat, amb esperit de sac:rific:i. 1 aix6 no és mera
n?tór·ica. Traduir un 11ibre e>:igei >: mol tes I··mres de ·feina
ca Llada , silenc:iosa, de gran c:onc:entr··ac:ió,durant les quals el
traductor estableix un di~leg intim i directe amb l'autor.

De més a més, c:al fer un estudi previ de l'obra a traduir, és
a dir, una lec:tura ac:urada, en cerc:a de les dificultats que pugui
presentar en el terreny del lexic, de l'estil, de la forma, de la
ss í n t.ax i , etc. A 1el meya manera de veulre~ també ca 1 corié í >:er·
l'autor, aixi que, a més de fullejar, ni que sigui, alguna

~
biografia, convé llegir d'altres obres seves ~ estudis critics,
si és po s a i b le . No cal dir que aquests pi::\SSOSt~"':!nenmés
import~ncia quan es tracta d'un autor consagrat pels seus merits
i , més quan un (~sc:riptor del se(;)1e ja que
aleshores tindrem la dificultat addicional deIs arcaismes, de les
varoiacion~5 s€?mántiques de 1s mot.s arTan de 1 pas de 1s any~s, de
vigilelr· df2 no cometr·E'!elnac:r·onismes,de blregar arnb una sinta:·:i
envitr"ic:olli:ilda,amb llargues frases i expressions que poden
resultar dificils de traslladar a la llengua d'una altra époc:a i
d'una altra c:ultura.
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F\especte ¿i 1 tf~mps que CE\1 ded Lcay- d .i.~riamen tal a f eí.na de

traduir~ em fa l'efecte que dependr~ molt de la capacitat i la
cada .~-c:'-- .. :> un molta

con centr"ac:ió~ com ja hem dit~ i ~ per tant~
cansador; pero, d'altra banda, també és una feina engrescadora i

c:\Ü:Ó -fa que mol tes \/E'!gades el ternps et pasE'~i v o lari t; i ni te

n'adonis. En canvi, quan sorgeixen dific:ultats en forma seguida,

la f atig¿\ pot ar r:ib¿\r a ser immensa. En al guns casos, és bo

deixar-ho córrer, anar a escampar una mica la boira, i no és gens

estrany que~ tot d'una~ et vingui al cap la solució quan menys hi
penses. Segurament que el subconscient, en aquests mornents,
treballa pel seu cornpte, sense que en tinguem esment.

Arribats aqui, he de dir, com molts ja sabeu, que la feina no

és ben pagada. Quan l'editor fixa una tarifa, en general~ no les

té en compte totes aquestes coses. El preu és a tant per full de

2100 espais, tant se val que el traductor per ernplenar-lo~ aquest
full, hagi de Pi:\s':!?,a.r-s'hiun quert , mitJa hore o una hoy-a i

mitJa. En algun moment s'ha parlat de la necessitat que el

traductor tingui un percentatge sobre l'obra traduida, com la pot
tenir l'autor d'un llibre original, i en alguns casos, al
cont ra c t.a, l'editor- ja 1'10 fa constar a í.xó , peró r-esultc'\que el

pagarnent inicial dificilment és mai superat per l'import que et
pugui correspondre d'acord a la venda d'exemplars.

Per aixO sempre dic que, aquesta feina, no s'ha d'encarar arnb
el propasit de guanyar-s'hi la vida. Tampoc no s'ha d'acceptar la
.ímpos í ció de tE'!rmir",is; que ob 1igu1.r",a c::órrer. La pf"€~ssa és el
pitjor en~'?mic del traductol"'. t"lalgnat qu e e1:. paguen a t.ant; el

f'uLl, un no ha dE;)pensc:\r mai que treballa a pt-eu fet i ha de

dedicar ~~l temp~5 qu e ca lqu í ':i\ tr,':\duir-una 11"',,:\seo un pal"'~C;.lrai:

cornp Líc at, Si u 1''', ec:lit.or·em c:lemanE\df.~tradu:i.r"un l:l.:i.br-ede 400
p~gines en deu dies, :l.'or-iginal entre dos o més
t.radu c t.or-s , 1''',0 ho accepto m¿\i, J¿~ que C::OI'''Y''O E'J. r í s c de fer un
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ny ap .1..,per tant, de cr-ear--me una r-(~putació de mal +radu c+cir. 1

aix6 és el p.1..tjor que ens pot passar. No hi ha dubte que

l'exper.1..~nc.1..a.1..el prestigi que un s'hag.1..pogut guanyar, amb el

pas deIs anys, et poden fer caure en la temptac.1..ód'acceptar una

fe.1..nad'aquestes, perO estic segur que, s.1..ho acceptava, em

::;erd:,iriacom una meuca vella: un polvet rEIj::-Jidi l Le s t.o s ! "Le

:"uivant." No, amics, amb t:::lsanys an l reu adquir-int (';':-:pc-?riencia,

no h í. ha du bt e , i an í reu t.r-otran t , t¿lmbé, el vostre r'itme de

treball, perO heu de pensar que cada llibre us oferir~ problemes

nous. Malgrat els anys que fa que em dedico a la traducció, quan

he d'ence'l:ar-n~'? una de-? nova, sempre em sen'l:o com la pr"irner<::'\

veg.::h:la,arnb els mC:ltei.;,:ostemor's i els mcl'l:ei.;.¡osdubtes. És cIar'

que la veterania m'ajudar~ a resoldre els problemes més de

pressa, po tse r , perO a i,>:0 no ha de fet--me ob 1 idar que 1c:lmeva

resporlsabilitat davant el nou text és la mateixa de sempre; que

hi he de volcar el ma'l:ei:,:amor' que he dipositat en les obr"es:,

anter iormen 'l:traduides; que (;'? 1 1ec'l:or-mer-ei>: el ma'l:ei>: respecte

de sempr'e •.• 1 a i xo és Y2d icl tant per a obres
importan'l:s, com per a una novel-la de lladres i serenos. 1 aqui

yull honorar el record de la se~ora Rosario Polo, muller de Joan

la qual em ya ensenyar, justamen'l:, a ser summamen'l:
meticulós en la correcció de proves, aixi com en la reyisió de la

traducció, pe¡~ bé que es tractés de la riov e l v la policial més

barata. 1 aixO no ho he oblidat mai, a l'hora de traduir.
,... ,

~J1 bé es pot considerar com una act í. t.ud

ti pr"ofessiclna 1" (i alguna veg¿ld¿l he 11 eg i t que em penj ¿IVEm i::\questi::\

etiql..,\eta,en Ii.":! 1 sen ti t de m~~nysv,:':i1o ra r' 1a m~?va f o í.na davant

l'escriptor que també es dedica a la traducció, com si aquest fos
més "¿u-tüst¿l11 )!I jo no m' hi he c:onsiderat ma í , un prCltessiona 1.

3empr'e m' he sentit c:om LU". p r an cíp í an t; , en c\quest me i i e r, No

pC)~.;;eE?.i)':0 una pr€-?par-¿~cióun iversi t..:\r.í a , n i con e í,:-tement~.;;teOr i cs

sobre la materia, ni cap titol que m'acrediti com a tal. Sempre
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he pensat que era molt intuitiu. De 1et, jo sóc un manobre, de la

"artistia" c:om l' escr-iptor que f"" tr-aduccion~;. CrE~C jo tiambé qu e

la traducció és un art --i com a tal l'he acarada sempre--, com

traductor ha de ser, també, escriptor, altrament mal podria ser
traductor.

Quant a l'autoria, en general, els editors la respecten i, en

alguns casos, al contracte hi diuen que~ en cas que la traducció

sigui cedida a tercers, l'editor pagar~ al traductor el 50% de la

quantitat rebuda per aquest concepte. Per6, fora d'aix6, l'editor

es reserva el dret de poder realitzar, diguem, 25 edicions d'un

tí t.o l determini::it~ arnb un minim de 1000 e~,:emplar-s i un max í.m de

10.000, per a cadascuna d'elles, i aix6 en un lapse de 15 anys! O
sigui que difícilment un traductor podr~ disposar mai de la seva

traducció, ja que el vertader propietari n'és l'editor, a partir
del moment que un signa el contracte.

En un article del d í.er a Al/ui, a la secció "Cu Lt.u r-a!' , del 18

d'octubre .1987, qu,e r-ecollia l'opinió d'una de
consagrats, i referint-se al tema de les

r-€~muneracicms, Dui.rn t10nzó hi deia ~ "Hauríem de feY" una vaga de
tracluctDrs; no traduir, sinó c o r r omp eri t la
traducció, i all~ on digui taula posar-hi cadira". Potser caldria
tenirla en compte, aquesta idea!

Un a1tr¡;;,oaspec:t€~ qu e vu Ll comc.:.?ntaré~5 que, el tr-aductor- no

sempre té la pDssibilitat de triar l'obra a traduir. En general,

es 1'editcH- qu..i t'oferE~i>: el Ll Lb re , En el meu cas, qu an vaig

c::om€~n¡;;:a¡r',vaig 1:f:?nir1¿, sort de poder esc:011 .i r entY"e tres o

quatr-e títo1s de difc!::.°l'-en'l:,s~;¡utOl~S, i aí.xó va se 1'" a í.xI du ran t;

for¡;;:atemps. La primera vegada, ara ho recDnec:, vaig ser una mica
suicida, .i a que vai.q (~1egil'-l.e s p e Lme r e s s e l v e iq e s , de liJi11iam
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jugava la possibilitat que em brinelaven al tot o res. Es tracta

c:l'uro, deIs aut.ors; més di··f:í.cils de t.r adu í.r , o sigui que, pero t.al

corn t'?rC:"lf:?l primer- 11 ibr-e, hauria el' haver est.ii:\t més prudent i

haver optat per una cosa més senzilla. Afortunadament, me'n vaig

sorti r bé, suposo, car a parti 1"· d ' C:"lque11 moment; va1g c:ontinuar

tenint encárrecs, per6 podria haver estat el c:omen~ament i la fi

de la meya carrera.

A l'~poca que vaig comen~ar a traduir, sort:í.em d'un per:í.ode

en qu~ la proh1b1ció que havia pesat sobre les edic:ions de

llibres en llengua catalana havia estat bru t.a l i C:"lc:arnissC:"lda,

sobretot en el c:as de les traduccions, i va ser en aquesta branca

que més temps va durar. Tant era aix:í. que molt.s llibres traduit.s

no ac:onseguien l'autoritzac:ió de censura fins que no havien estat

publicat.s primer- en castelLtl, i a í xó , en alguns casos, després

d ' insistir· n::,'petides vegad<:?s prop de la Dirección General de

Cu I t.ura Popu 1¿lro, de 1 r'1:i.nist.ero.í.o de 1n formación y Turismo, que,

sobre el paper, no prohibia sinó que enviava un taló, signat pel

c:l.irectcn- general el' informac1ó, on deia "se le comunica que no es

aconsejable la edición de la obra tituL:'ida" i venia el t.1.tol de

l'obra y el nom de l'autor. De més a més, el tr~mit era presentat.

corn si f os de "consu 1 ta vo l un táro iE\", ai )-:0 despl~és de p r ornuI gada

la Ley de Prensa e Imprenta, que reconeixia als editors el dret

d ' impr-imir- el llibre, si no i:"~ci:¡¡tavi::lel "rion s e Ll " de nCJ editaroo-lo

del ~:;e¡;;.Iuidc:\m€o,·nt de dipositar uns

eNempl ar~-;, que serien enviats a .Jud i cí.a l

c:orl,.°f.~spCJnE~nt,"paroel qU('2 d ic t.arni.na r e sobre la posible e x í.s t en c ía

de f igl..lra de li ct Lv a ". 1 no ca 1 d.i.r qu e , r,;;.i.l' c~di tor no ofeia cap

c:as d'C:lquestt=!!s dispos:i.c::ions, cOI"Tia E·1 r í.s c que li segres:,tessin

el llibre, un :op distribuit, 1 11 fessin un proc:és.

ArrBn de tot. aiN6, jo em vaig trobar que, després d'haver

traduit tres o ql..latre t.itols, --entre els quals, Per qui toquen

les c empe ne s :i. Fr i meve r e neflra, és c l ar+> J.'edit.or no en podia
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treure cap, per causa de la censura, de manera que aixo va
c:onstit.uir un obstacle per a c:ontinui.t.at. de la
Post.eriorment., entrarien a la colla que reposava en un calaix de

l'edit.or', pe r E'>:E~mple, Tr o p i c de Cancer i Trópic de Ce o r ico r n ,

C:CHTI no pod Lo'. ser d 'un a al tr'a manera, ab::ses 1es coridicí.ons y

reglamentacions imperants.

També hauria de dir que, a c:ausa de la persetució de qué era

obj (~c:te el nostre id Lorn a , al marge d ' aquesb~s p ro h i b í,c:ions que

t.enien un al t.nE:C2Ir¿,\(::tE':':I~,al' hora de comen¡;:ar' a t.r adu í.r, va í q

c:onsiderar que aquella feina havia de servir també per consolidar

co rrompre i eliminar'-la, rn í t i an cant; la imposic:ió de l'e l i r e , De

manera que, en aquells moments, calia mantenir-se escrupulosament

f ide 1 a 1 es normes fabt-ianes. Amb aí xó no vu Ll di r que ara no

de pero, tot i que no t.enim encara una
11 normi,d it za cí.ó " tota 1 en l'ÚS de 1 cat a la, i que con tinuem vi v int

amb la llengl.la en perill, cree que podem ser més flexibles que no

érem aleshores, sen se caure en algunes aberrac:ions que s'han 1et

pat.ent.s amb la creació del catala light, per exemple, o al Pais

'.Jalencia, quan han d e c le ra t; que la llengua v a l.eric i an e er-a un s

altra diferent. de la catalana.

No cal dir que la tasca que fan els escriptors, en el terreny

d e la llE-mgua, és d'enriquiment, di';?flE~:cibilit~~ac:ió, de c:reiació

de llenguatge, et.c:. En el cas del t.raductor, moltes vegades tot

aixo ens és imposat pel d'una manera quasi

Joyc:e, t.r aclu i,t; Joaquim El ty-aduc:tol'-

(::ISSE-?ITy211av21,E~n un artiele ¿lp¿It-'eguta ":::'err21d 'Or", que h.::\vi¿1

h.:;;,qutdlE~ 1'-fE,'C:ÓY"I'-er-,a pa r t; dlE~ls cí í.ccLon ar í a ~1€~nel'-i:':\lsi d~:~ les

encic:lopédies del idioma original, i d'altres llibres de crit.ica,
d'analisi, guies de lectura, etc, als dic:c:ionaris de Fabra,
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d'Alcover-Moll, de sin6nims, d'argot, m~dics, de la construcció,
als 11ibres sobre ocells de la GEC, etc.

D'aqui la gran responsabilitat que pesa damunt les espatlles

de 1 t.Tclcil.lc:t.or'pe 1 que f a a 1.a 11en <;'1 ua • Tot. i ql.lr~hi ha qu í d .i.u

que la t.raducció en c:atal~ no ha assolit mai nivells massa
elevats, (a l'article de l'Avui del 18 d'oc:tubre de 1987, que he

citat més amunt, Ouim Mon z ó h i, deia que "e 1 mi te que l a

traduc:ció en c:at.al~ és gairebé perfect.a se n'ha anat. en orris", i

Jem Cabanl,,:)Ssubrat 11 clva que 11 ara i a ban s , la qu al itat. de les

trac:luc:c:ions no ha est.at. mai espat.ery"ant."), jo c:Y"ec:que, en

general, hem estat. afortunat.s en haver tingut traduc:tors c:om

Josep Carner, Josep Ma. de Sagarra, CarIes Riba, Josep L1.eonart.,

Andreu Nin, César August Jordana, Joan Oliver, Rafael Tasis, B.
Vallespinosa, per no esment.ar els t.raduc:t.ors deIs c:l~ssics grec:s
i llatins. F'enso que, si bé fóra absurd dir que aquests
€,~scY"ipt.or=.,i poet.es, posats el fer de traductors, van crear' un a

11 esco 1a ", a cap aspi r an t a t.r adu ct or- no I i f ara cap ma 1 de
llegir-se algunes obr"es cabdals de la lit.erat.ura universal
anastrades per aquestes plomes prestigiases, a les quals podriem

afegir-hi les d'uns quants més que els van seguir per aquest. c:ami

tan pedregós de la traducció, un cop acabada la guerra.
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Posar mans a la teina

Al comen~ament, un cop que tens el despr"f:?!sdellibre
llegir-lo i estudiar-lo, et disposes a encetar la traducció, et
trobes qUE:-no saps si fer--la di r"ectarnent a máquina o que. .Lo,
durant molt de temps, les traduccions les escrivia a m~, o sigui
que en feia com una mena d'esborrany. Després, un cop acabada, la
llegia de dalt a baix, bo i fent-hi les correccions que calgués.
Tot seguit la picava a m~quina i, mentre ho feia anava corregint
encara. En acabar de passar-Ia a m~quina, tornava a llegir-la i
c:or-regir-Ia.

vaigquan ja anava una mica més segur,
decidir-me a esc:riure-la direc:tament a m~quina, anant ben a poc a
poc, pensant i donant voltes a la frase~ abans de picar-la, per
evitar que no quedessin massa paraules o frases tapades amb les
""famoses.ics,

Uuan, dal~rer"ement, les editorials han comen~at 2\ e>:ig:i"rla
presentació amb disquet inform~tic, i no he tingut més remei que
€~ntr""aral món de la cibernetica, no sabeu CDm ¡-"telamentat no
haver t.Ln qut un oy-dinador a m~ trE~nta-cinc anys enr-ere! I-k'?de
confessar que, de primer, se'm feia un castell, d'aprendre afer
anar un ordinador, per6. una 'legada ficat, considero que és
meravellós treballar amb una m~quina d'aquestes. No hi ha dubte
que la feina perd una mica aquella cosa rom~ntica que tenia quan
calia ter-la amb la m~quina d'escriure, perO suposo que una cosa
semblant devia passar quan va caldre substituir la ploma per la
Underwood o l'Olivetti. ~s el que passa quan un veu la redacció

I~edaccion"~ que S",or"tienél les pel'lícules deIs anys trenta, arnb
aquells periodistas que, voltats de fum, amb la punta de cigarret
a la comissura dels llavis, i el barret tirat enrere~ teclejaven
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a co r' que vols Ji::\n o t.Lc i a qU€~ 'faJti::\Vi:1pf:?r-ti:!l.ncar-l'edició :L

engegar les rotatives. Tanmateix~ quan comproves les avantatges

que et brinda un processador de textos, en aquesta árdua tasca de

traduir~ penses que el canvi valia la pena.
Bé, quan ja ten im reso 1tI' aspec:te 11 mec:án ic:11 d~7! 1<:''1 ff-.?ina,

convé posar els cinc sentits en l'estudi del text original.

Quines coses caldrá tenir en compte? Com a minim, les següents:

--l'~poca en qué passa l'acció

--el tractament que empren els personatges

--els nivells de llenguatge

---1'esti 1
--les dificultats sintáctiques~ semántiques i de léxic
Fer una análisi de cada un d'aquests aspectes, cenyint-nos a

una novel.la determinada, no tindria massa sentit, ja que~ cada

11ibre~ en presentará de distinta mena~ d'inédits, i com que els
pr-oblemes o d í t í.cur t e t s s.ón poc codificables, con a í.de ro inútil

d'establir -t'onnules posteriorment,norme';5 o que,

dificilment podrem tornar a aplicar. Per aixó~ mai no m'he guiat
per C¿IP métode ni per- esquemes pr e con cebuts, potser perqué s6c

més aviat an¿~rquic, enemic de les regles, de les normes, deIs

mani::lments, deIs dec.:'degs i deIs aplicats a lescornpassos,

conductes humanes, aix:í..com a les artístiques.
En genera I, ca 1 que e 1 traductor es po e í , com si d iguéssim:,

al servei de l'autor, tot procurant de no esmenar-li la plana i

de man1:E'mir 1':::1rná:-:ima fideli1:iat al !5€~U te:-:t. ?-lrnbt.ot , h i, ha

matisos de llenguatge que es fa rnolt difícil, si no impossible,

pel camí. L'art, en aquests casos, rau a buscar equival~ncies en

la 11engua prOpia que puguin suggerir o causar una irnpressió en

f:.:~llector catC:Ilá s;f:?mbl¿lntC!\ 1;::\ qu e e:-:per".i.ment2\el lector de

l'idioma original.
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En aquest sentit, cal, dones, que cadascó vagi capitalitzant

els errors i els encerts, per tenir-los en compte en cada ocasió

que es plantegi un problema de caracteristiques semblants, bé que

no jd~ntiques. Tanmateix, més endavant, miraré d'exposar alguns

exemples concrets que puguin servir d'orientació.

Un de 1.s pr ü¡¡eY"s ob s ta c Ies que sor'gc~i:-:en qu an un en ceta 1a

traducció o es prepara per fer-ho, i no se'n té pr~ctica, és el

de decidir fins a quin punt pots al1unyar-te d'un trasvassament

més o menys literal. Fins i tot quan hem de traduir de llengües

més properes a la nostra, hem de modificar la sintaxi, al1argar

la frase, cercar un mot que no és ben bé l'equivalent exacte de
l'or':i,r,;¡inal,etc. Caldl"'~ a"fegir taf'nbé un altre ad i e ct í u , perqué

quedi més clar? No hi ha dubte que aquestes vaciltlacions, a la

poden al ¡;:ay"-se al nostre davant com un mur

infranquejable. 1, per molt que un professor, ens n'hagi parlat,

del tema, sempn,? ens quedaran dubtes que hauY"em de sal\/ar tot

soIs, perqué, com deia abans, és pr~cticamente impossible de
codificar totes les variacions que s'aniran presentant d'aquest

problema i, per consegüent, no podriem establir pas una regla per

aplicar-la sense donar-hi voltes i quedar-nos tan tranquils.

Resumint, d i.ré que a mi em sembla que el que hem de tenir"
cIar és que la traducció ha de ser fidel a I'esper'it de

l :original;: que ha d'ofer":.i.r"al lector catal~ les matei),:es

d í f Lcu Lt.a t;ssque pugui oferir l'or'igin¿;¡1 a l lector au t.octon i que

de cap man(;'?I~ano podem modificé':U'''1.'estil d€~ 1'autor" (ai:,:ó ho
"¡:or"Ié!\m€?nt¿¡1 ); que ens hem de ceny ilr al l e x i c de

l' o r Lq a n a L, f .í n s al1.~ 01'1 sigui possible, sense buscar una

:l.it€,~ralitat.inassolible; que si l'aut.or utilit.za arcaismes,

nosal tlr'es també ""Iem dc~ mi r" eH" r"e!spectar'-los, i ai >~í

~:;L\C Cf.?SS~ ivamE~nt..

~s possib:l.e que sobre aixó un alt.re traductor opini de

diversa manera (i reconec que és matér:.i.ade discussió), o sigui
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que cada concepte pot ser matisat, c:apgirat i f ins i tat

r-ebutjat.. 1 est~ bé que sigui alX1. Per alXO dei a que la
tl'''aducció és un art; ~ i l' art no pot; duro, coti 11¿'=l.Pey-O h€",m de
ten:i.!'"en c::ompt.eqUE' ii:u:¡u:.les t.r a ct a d'una obra que ja e>::i.st.ei>:,
que ha estat pf.",nsael¿'=Ii e!scY"it¿;¡el'una mi::"\nl:?Y"adet(;)rminada, i qUE!
r",asf.:d.t.res,els t.y"acluc::t.ors:"no som més que un 11 mi t._Hi11 per t.a l que
aque 11a obra que té una for-ma clefin ida pugui ser en tesa en una
llengua al t.r a que l'original, perc:. conservant. l' essemc::ia i t.ots
aque 11s e 1em~m ts que f ari que sigui corn és i no d ' una al tra
manera. En la mesura que siguem més o menys capa~os de cenyir-nos
a aquesta premissa, reeixirem més o menys a aconseguir el nostre

Una altra cosa és, c::anvi, una adaptación Una obraen
dram~tica, per exemple, pot presentar unes caracteristiques tals
que calgui fer-ne una aclapt.ac::ió,més que no pas una traduc::c::ió.en
el s~?ntit esty":i.c:te,corn va ser Ed cas de Pigmal.ió de Bernf.:\rd
Shaw, i que en Joan Oliver va adaptar a la nostra circumst~ncia,
arran de les elificultats que oferia l'original, per les qilestions
J.incJü.:í.s:,tiques.Jo, d'adaptació integral, no n'he feta mai CcIP, si

bé m' ha, calgut adaptar frase~:;;, pt~t-qué calia fer un jo e de

pa r'ii~ules, com als 11ibres de Gerald Durrell o de Vlad.:í.mir
Navókov, i fins i tot un llenguatge determinat, com és el cas del
nadsat a La taronja mec~nica.

Deia abans que, abans de posar 1il a l'agulla, calia est.udiar
a f on s l'01" iq ina 1, ja qUE", ai xo ens ev itar"~ rno1tes marTad~~s i
pérdues de temps quan ens trobarem en plena feina de traducció, i
Ln d í cav s un s punt s qUE' cornsí.de ro basic:s ,,;¡t(~?nir"en compte qu an
f ern ¿lq\..\E~stcll€"'C::tUI'''cl.Col •locava en py"imE·r'tE'r"me l'ePOCii:\er",que
transcorre l'acció. Aixó és important de tenir-ho en compte per
tal d'evitar caure en anac:ronismes, sobretot quan ens acarem a un
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t.r~:o:t d ' un au tor- d<:-?1 seq 1e pass¿\t; o <:7\ n t.erooior • Corivé , don css , e 1""0,

alguns casos, d'anar prenent not.a de mots que facin refer~ncia a
de ca rorua tq t=:!s,

rnen~les, e tc , En aquest senti t, recordo haver-ro,o tingu t. mo 1t en

eompte, aix6 que die, en traduir AlIó que el vent s'endugué, per

tal com la mateixa autora havia fet un estudi molt meticulós de

totes aquel les coses que li permet.rien de fer una recreaeió

hist6rica amb un gran rigor. Cert és que molts detal1s els

corie í, ;0: i2 de 1es n~ l a c í.ona ve r ba ]s que esco 1tav a de boc:a del s
paY-E!S, deIs parents i veins, quan era petita, per6,
poster ionnent, e 11 a mateLo:a dei¿i que s' hav ia 11eg it "1' a 1'"0::-: iu de

peri6dics antics del 1860 al 1873, i centenars de revistes
v e l Le s , 1libres, d í.ar í s personals i c a rte e ? , i que va corrau Lt.ar-

cen tenc\rs de 11 ibre s , que 11 tractaven tota mena de temes, des de

1 ' arqui tectura de I : epoca vi c:toriana f .í n s a 1a desc:ripc í.ó de
quina eroa la distáncia a que disparaven els fuseJ.1s deIs
ccmfed~?ra ts ". No ca 1 di r , don cs , que al' hora de t.r adu í,r C\questa

I""°,ov<-:od•1a, hav ia de mostrar--me mo 1t respec:tuós pet- tots aquests

detalls que amb tanta cura l'autora havia verificat i c:omprovat,

i que sens dubte contribueixen en gran manera a brindar al lector
una imp,~essió de realitat notable. Potser un autor de l'epoca en

que s'esdevingueren els fets hist6rics no hauria assolit un grau

tan alt de verosimilitud com el que va reeixir a donar Margaret
"'1itchel1 .

Si la novel'la se situa en un temps actual, aquest problema

de vocabulari especialitzat també es planteja, sobretot quan
¿~pal,ooe:i.>a::-nv aí. }:e11 s, submar ins, i::....ví on ss i armamen ts moderons (1 a

meva €~}:perienr.:.i.aen aq\.H::-stcamp l a vaig ter en tré:."'lduir-clues

nove1'les al caste11á: Emergencia y Aterrizaje forzoso, de Thomas
H. Block)!, o bé s:i. hi SL.l,~t la descripció d'una opera ció
qu i r úr-q í.ce , pe ,r:o e:o:emp1E' (CC'fl"l VC\ ser €::-1CC\S ele la novel, la del

doctor Chr-.i.sti¿:;'or1Baroonclr-d,T.ifJmpO de n e ce r, iii em p o de mo ri r ) , o
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l'acció es desenvolupa en un ambient del món financer, etc.
conv é v o c a btr La r L tec::riic oel

espec:ialitzat a m í.da que c-?s fa la lE'ctur-i::'ide la novel-lo:'i per-

1::H-imE?r'avegad¿il. Plquest.¿l fein¿~ pot. r·es:.ult.al'"ft~i:{L\ga~ en alguns

C:¡::lSOS,ja que encar-o",no t.enim d í.cc í on erí s tecnics o medics a

l'abast., en llengua catalana. Enc::ara rec::ordo les dific::ult.at.sque

vaig tenir en traduir Ada o 1'ardor, de NabOkov, per trobar els

noms de les papallones que l'autor --col-lecc::ionista i apassionat

estudiós d'aquests lepidOpters-- esmenta tot al llarg del llibre.

la qGestió deIs tractament.s.t.enim
l'angles, sobretot, aquest problema t.ambé pot donar-nos bons

maldec::aps, ja que, com sabeu, el you t.ant.serveix per dir tu com

per dir vost~ o v6s. 1 encara aquests dos pronoms catalans poden

result.ar for~a problem~t.ics. Sabem que hi ha hagut. --i encara hi
ha-'- part.idaris ¿,.cerrims de l' (1.5 del ~;6s amb e xc Lu s í.ó absoluta

del vosté, i viceversa. Darrerement sembla que es va imposant el

~/osté cada vegadi::< s'utilitza el 1 no:1.. que menys

m'estranyaria gens que, en una data no massa llunyana, s imposi
el bandejament del v6s d'una manera absoluta, per decisió de les

edit.orials, com ja ha passat amb els llurs i els ~dhucs, amb la

qual cosa hem anat perdent formes d'expressió que feien més ric

€7..1 nostre idioma i permetien una concisió i una e:-(actitud més

grans a l'hora d'escriure, com és el cas del Il u r .i I Lu r s ,

especial qu an es trac:ta de tl~aduir obres del segl€':!passat o

anteriors. Trobo que, en aquestes ocasions, si els personatges es

tr-acten de la sensació que s'ha produit unatenim
transposició en el temps~ de cop ens semblen persones actuals. De

la mateixa manera, em fa l'efecte que si en una novel+la

policial, per exemple, el tractament emprat és el del v6s, també

es produeix la transposició, perO a l'inrevés: del present cap al

passat. Tanmateix, si en una novel + la hi s:.urt algun pel~sonatge
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posem per cas, potser el tractament de v6s no resulti anacrónic

ni xoquí, tant corn si es tt-acta d'un empleat d'oficina o un

banquer, per molt que l'acció transcorri als Estats Units. De més

a més, pot ser un recurs per establir nivells de relació, tal com

passa a la vida real, i donar més flexibilitat i un grau més gran

de verosimilitud €lIs di~legs.
1 després vénen eJ.~;;.nivells dE' ller'lguatge i les v¿ilriants

dialectals. El s€~gon aspecte, a casa nostr-a, pel que fa a la

llengua escrita, podem dir que comptem €1mb un idioma for~a

uniforme, de manera que el lector del Principat pot llegir sense

cap díf ícu lte t un autor de les Illes o del País Valencia, i

viceversa. ¡:.'.¡mb t.o t , darrerement han aparegut editorials que

!::,,' estimen més publ icaro t radu cc í on e fetes a l va 1en cia; no s:.ési

passa aixó mateix a les Illes.
Cal tenir en compte, peró, que en l'ambit de la llengua

castellana les difer~ncies dialectals poden ser més abismals

encara, a l'extrem que, els crítics argentins, per exemple, posen
el crit al cel quan llegei>(en una t.r aclucc í.ó 'feta a 11adr-i<::Ique

sigui m¿;ISSé\"casti z a ? , com cui ten a remal~car de seguidél. D' aqu:í.

que, com a reacció, alguns traductors argentins optin per emprar

la llengua qUE:! E:S parla a Buenos Aires, amb el "v o s e o "

caracteristic, i que, per l'altra banda, els espanyols arribin a

1 'absur'd dE;'tradui r 1es pe 1 + 1l.CL! 1es a n;:J en tines a 1é\ 11 1en <;;Juade 1

Imperio". No és e!5tl'-'::lr1"¡,doricss, que, entre unes coses i altl"'r~s,
hagin arribat a establir una llengua neutra que serveixi per al

doblatge de pel·licules en tots els paisos americans de llengua

castellana, al mar'gt~ del qUE: fa 1¿;1"mC:lclrepatriél".

Amb tot, considero que la llengua que emprem en la traducció

ha d'evitar, 1ins alla on sigui possible, l'ús de dialectalismes

massa radicals, ja que correm el risc de fer aparéixer un

c:ampEwol cj(~l sud dE?ls Es:.tc:\t~;Units enrac>nant com un pages dE·I
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I='r Lor-at , ÉS e 1 que p¿-:\ssa quan 11e<;:):Lml..\I'H.5 con 'l:€;:.s de Hem:Lgway

al "port.eño" la(o sigui, J¡; llen<;:~ua do l c í.u tada de

ar"gentina) pt~f' l'esc:r-iPtC)r'C~I='.ig1.ia, €~n el qu aI elscapital

iJaniJst.ers· de "The ¡(i 11e 1'"S " semb1en bonaerEmcsi no nov aí.or-qu í.ne .

I='enso que s.i aquest conte el tradue.ix un escr.iptor madrileny i,

Lmi t.an t; Pigliéil, empr¿;1el madril€'2ny "CéiIStizo", també falr'a que un

1ec:tor- sudamer- :i. ca t í.nqu í, la impress:Ló que e 1s pen~onatges són

c i u tadans de i de Nov a York. e:onte,no

cori cr-etamen t, j o el vaig tradu.i r" a.1 e:ata la. Quina .imprE·ss.ió en

traura un lector valencia o mallorqui? Li fara també l'efee:te que

els personatges són bare:elonins i no novaiorquins? 1 s.i l'hagués

tri::\dui t un va l encia, o un i 11ene:, quina impressió ens causar.:La

als barcelonins o e:ata1ans del Principat?


