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La qUesti6 de corn sec fidel ha fet forrolla ert la historia de la traducci6. La
preocupaci6 per I'origen i I'originalitat del text de sortida ha proliferat moltes metilfores
relacionades amb el genere i la sexualitat Aixi, frases estcrcotipades com "la patemitat del
text", "la violaci6 de la Hengua de sortida" 0 "la trai'ci6 de la Hengua d'arribada" posen en
evidencia l'apropiaci6 de terminologia sexuada per explicar cl proces tradul:tor. En aquest escrit
voldeia fer un breu repas historic de la metaforitzaci6 del genere en traducci6 a partir de c1ixes
caracteristics d'epoques deterrninades. En particular, rn'agradaria posar en evidencia la quantitat
de jovenetes, captives, estimades, estrangeres i amants infidels que habiten les teories de la
traducci6 i, sobretot, els habits de virilitat, patemaJisme i hegernonia que caracteritzen les
relacions entre el text originari i la traducci6.

El 1654 Gilles Menage cncunya !'epitot les belles infideles per detinir Ies traduccions
de Nicolas Perrot d'Ablancourt, L'expressi6 no solamentjuga amb la proximitat fonetica de les
paraules franceses bclle.sa i infidelitat sin6 que lambe expressa la intranquil.litat de l'epoca per
la fidelilat i la propietat, I'home respecte a la dona i I'autor respecte aI text. Tant en el
matrimoni corn en la traducci6 nomes una promesa de f1dehtat pot garantir la legitimitat, es a
dir, la patemitat del flounal. Dc fet, el que es posa en qtiestio en els dos casos es !'autoritat del
pare/autar. La matcmitat es biologicament 6bvia, la patemitat no i, corn afIrrna Schleiermacher
el 1813 en eI seu fam6s tractat sobre traducci6, els traductors tenen I'habilitat de poder
engendrur bastards textuab.

La fIdelitat es un lligam d'amor, I'amor a l'autoria, a la lIengua i al text d'origen. El
1816 Wilhe1m von Humboldt ja ho manifesta en el prefaci de la seva traducci6 de
I'Agamemnon d'Aeschylus: "lata traducci6 ben fet<l ha de partir d'un arnor senzil1 i modest per
I'original i cl. !'eslUdi que se'n derivi, i ha de revertir-hi" (Gallen et al 2000,293), Ague,t
vincle d'amor varia les scves representacions en funcia del context estetic i cultural del
moment. Al Ilarg dellemps hi hagut diferems models de relacions sexuades en els discursos
traductolagics, corn os ara la relacia de I'autor (home) amb la traduccia (dona), la relacia del
tr"ductor (home) amb la traduceia (dona), la relaei6 d'amistat del traductor (home) amb !'autor
(home) caracteritzada per les atencions patemals que ambd6s dediquen a la traduccia (dona), la
rel"ci6 de l'autor (home) amb la seva lIengua materna (dona) 0 la relaci6 del traductor (home) i
la lIengua del text originari (dona).

A tall d'exemple, Roscommon cl 1685 en el seu tractat sobre traducci6 defensa
J'amistat entre l'autor i el traductor, per la qual cosa el traductor adquireix les maleixes
obligaciol1s patemals de l'autor: protegir la castedat del text originari. En el segle XVIJ1
Thomas Franklin empra el mateix esquema de relacia sexuada que Roscommon en el qual es
feminitza el text d'origen i s'atorga la responsabilitat de conservar la seva reputaci6 a
l'au!or/traductor. Franklin tambe introdueix una altra analogia en la qual compara el traductor
amb un pintor, El seu coetani WiHiam Cowpers en ,I prefaci de la Jl.Iiada d'Homer n'elabora
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una versi6 mes treballada: el pintor, que es el traductor, cs pregunta si ha de ?ibuixar una dona:
que es la traducci6, amb mes 0 menys trets dels que posseeix l'origimlria. Es conscient que 51

ho fa el resultat es una altra dona, la bella pero infidel.
, Corn hem pogut veure flns ara, en les teoritzacions sobre la traducci6, els textos, tanl

l'originari corn [a traducci6, nonnalment es caracteritzen en tennes femenins. La llengua mare
!ambe. Un exemp1e d'esquema que respon a la relaci6 del traductor (home) amb la lIengua de
robra originilria (dona) es el tractat sobre traducci6 de ['abans citat Friedrich Schleirmacher:
Schleiennacher resol que la virilitat del traduclor no pot pennetre la desvirtuaci6 i el vilipendl
de la llengua mare, nO pot condescendir a una perdua de la seva naturalitat. El traductor, en tant
que cavaller i protector, ha d'evitar que en el proces de trasllat es viaE la puresa de la lIengua
originilria engendrant hibrids adulterats fiuit de la falsedat i l'engany.

A banda de la fidelitat a la llengua mare, tambe podem trobar relacIOns sexuades de
fidelitat a la llengua i la cultura d'arribada.Una de les metaforitzacions mes violentes
relacionada amb aquest esquema cs la que el 1566 el capellil Thomas Drant empra en el proleg
a la seva traducci6 d'Horaci. Amb llenguatge colonitzador, Orant descriu el praces que empra
per acostar Wl autar seglar a un public lector cristia i el compara amb la purificaci6 que porta a
tenne un marit (traductor) per preparar una dona captiva (el text d'Horaci) per ser la seva
esposa. En tots dos actes hi ha la necessitat de fer-Ies moralment adequades. Per aixo li afaita el
cap, li talla les ungles, li treu tot allo superflu i, fmalment, es queda amb l'essencia, allo mes
pur. La fidelitat que aqui es forja amb I'objectiu d'enriquir la lIengua d'arribada. la lIengua
amfitriona, justifica la brutal yjolaci6 exercida sabre la llengua i el text d'ongen.

El model henneneutic de George Steiner tambe posa de manifest la violencia inherent
d'algunes teories de la traducci6 contemporilnies. En el llibre After Babe!, publicat el 1975,
Steiner presenta el proces traductor dividit en quatre fases (Steiner, 1975, p. 319). La primera
descriu el desig del traductor per comprometre's amb el text, seduir-Jo i fer-la sucumbir. La
segona manifesta I'agressivitat del traductor per penetrar i capturar el text actuaci6 totalment
paral.lela a una violaci6 sexual. La tercera es caracteritza per la naturalitzaci6 del text capttu,
que passa a fonnar part de la lIengua mare del traductor. L'u!tima intenta compensar ]'agressi6
que ha rebut eltext originari mi~an~ant practiques de contrabalan~.

El 1977 Serge Gawonsky, en una extensi6 de la teoria steineriana, proposa explicar el
proces traductor a partir dellriangle edipaL que el formen el text, la mare, que es I'objecte de
desig, I'autor. que es el pare, i el traductor, que es el till. El traductor te dues alternatives davant
I'objecte de desig: ser pietista 0 ser cantbal. Arnb la primera el traductor es conte, respecta
I'autoria del text, el pare, i, per tanl. evita l'incest. Amb la segona el traductor posseeix i
captiva el text, el viola i el transfonna completament. Gavronsky aposta pel traductor canma!.
Justifica que nomes, d'aquesta manera, es pot visibilitzar la tasca del traductor i alliberar~lo del
seu paper secundari.

Steiner i Gavronsky presenten dos models sexuats on metaforicament, com gairebe
sempre, el traductor cs un home i, la traducci6, una dona. L'home, subjecte actiu, manipula; la
dona, subjecte/objecte passiu, cs manipuiada. Obviament es tracta de quadres discursius
androcentrics, de reJacions de poder extraordinariament asimctriques. Amb un llenguatge erotic
--que ens evoca el Ilengualge colonitzador de Dranl~-, aquests autors prolonguen la
metaforitzaci6 del genere en traducci6 als nostres temps perseverant alhora Jes hegem6niques
actituds masculines del pare, J'autor i el traductor. Tamnateix, encara que tots dos continuen
treballant en la tradicio retorica on eJs homes fan i les dones nomes s6n, Gavronsky, triant
l'opci6 canibal, subverteix i (des)construeix el sistema de jerarquitzacions stelneria. El
traductor hi cs i vol ser visible, encara que aix6 el converteixi en un antrop6fag.

Tambe Jacques Derrida compara la traducci6 amb la dona. Pero els d6na una posici6
social i cultural igualitaries, potscr flns i tot superior. Eis confereix privilegis respecte del text
originari i de I'home. La dona, corn la traducci6, representa la impossibilitat possible, ~a

fascinaci6 de la distilncia, I'atractiu poder6s dels espais d'entremig, ellloc de la diferencia. Es
precisament el fet de ser multiple el que atorga a la dona i la traducci6 el poder de la
disseminaci6, la inaccessibilitat, el desig de completesa. Per a Derrida la traducci6 augmenta,
especialitza, modiflca el text originari que no deixa de creixer, alterar-se, rr:ansf~nnar-se.

D'aixo, n'anomena el contracte de traducci6: I'himeneu 0 el contracte de matrlmom amb la
prornesa de produir un infant la llavor del qual generara historia i creixement.

L'himen derridia es I'espai d'entremig, l'espai que inscriu la presencia i la no
presencia, la veritat i la no veritat del text. Himen, corn recil. pharmakon, differance 0

supplement, tenen W1 valar doble. Exemplifiquen la paradoxa de viure als limits de la realitat,
entre el desig i la materialitzaci6, en una cadena intenninable de suspensions i despla~aments.
1ant1a teoria sobre la traducci6 de Derrida corn les versions de Ies seves obres a altres llengiles
exploren la dualitat productora i reproductora de la traducci6 i subverteixen I'autonomia del
text originari lligant~lo a una relaci6 no conclosa amb la traducci6. Derrida elimina la relaci6 de
poder entre el text d'origen i el text d'arribada, i ajuda a madurar el concepte de traducci6
transfonnant-ne la imatge d'activitat secundaria a activitat notaria, respectada.

Tot i que es valen de les classiques metaforitzacions del genere corn a marc discursiu
per defmir el concepte de fidelitat i mimesi, les teories derridianes atempten contra les re lacions
de poder que impliquen aquestes metilfores: el poder i \'autor(itat) del pare/autor, la fidelitat de
la donaltraductor 0 traductora a l'home/autoria 0 la puresa de la lIengua materna. Malgrat no
escapar del Ilenguatge sexuat, corn ara I'us d'himen, virginitat, consumaci6 0 matrimoni,
Derrida (des)construeix els 1I0cs estables, els centres teJeologics i Ies essencies originaries. En
definitiva, ens descobreix que la veritable naturalesa de la traducci6 es la diferencia i que la
diferencia, en 1ant que seductora inaccessibilitat, cs bella i infidel.

Despres de fer aquesta incursi6 en el mar d'imatges sexuades sobre el proces
traductor, cal plantejar-nos la pregunta del mili6 de dblars: per que alllarg dels segles ha estat
factible per ales elits dominants connectar metaforicament el mon del genere i el de la
traducci6? Quin es, per dir~ho corn Umberto Eco, eI codi metonimic que uneix aquests dos
camps?

Darrere cls valors morals i socials que s'atribueixen al sexe. la familia 0, fms i tot,
l'estat hi ha una qUesti6 de propietat, de poder. Darrere els valors que s'atribueixen a l'autoria
tambe. Tant la fidelitat en el matrimoni corn la fidelitat en traduccio son una manera de fer
evident la paternitat del pare i l'originalitat de I'autoris, una manera de regular la seva autor(i.tat)
legal davant la societat. Es important legitimar el producte. Per exemple, no es legal pubiIcar
una traducci6 sense el consentiment de I'autoria. Cal redactar un contracte que doni visibilitat
al parentiu de les obres i que garanteixi la fidelitat de la traducci6 al text d'origen. Aquests
acords contractuals asseguren un suposat ordre social, en el qual I'autorte tots els drets sobre ~I

text i la seva reproducci6, i esta segur que controla el producte. Pero, quin producte? Qum
autor? Ens podricm preguntar si ens prenguessim seriosalTIent les paraules que 'la escriure
Michel Foucault, autor del fam6s article dels anys setanla "What is an author?" (1969), en el
qual qUestionava la potestat creadora de !'autoria. en declarava la seva mort i sembrava la por i
el desconcert en la craka Iitenlria.

I cs que en realitat tot es una qUcsli6 de por, por de perdre el control del que ens
pensem que es nostre. El pare te par que el fill no sigui seu, par de Is bastards i de les mescles.
L'autoria te por que s'eradiqui la diferencia entre el text d'origen i la traducci6, por de la
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proliferaci6 textual descontrolada, par d'el.~inar la relaci6 de pader que es crea entre el valoT

de la producci6 i eI valor de la (re)prodUCCIO.. ..
Al cap i a la ft, atribuir valor a un producte cultural es sempre una d~ble operaclO en

relaci6 a que n'adquireix i a que no se n'atorga. El valoT no es s~n:pre. cl matclx per a.lot~om.
No hi ha objectes culturals amb valoTs intrinsecs. Tant el text o~lgillar~ ,corn la traduccI6 son el

sultat d'un intercanvi social que, a voltes, es una arena de conrrontaclO, no de cansens. El seu
re . . 1 . 1
vaJor estetic i cultural es fruit del sistema de jerarquies que genera aq~est mt~rcanvl.. SO~ ~ s
valoTs estetics i culturals els que creen --0 no-- mars de metafores J~rarqultzants. I. SU~OSlts

androcentristes, corn els que hem analitzat avui, per vetIlar la supremacm del text ongman. No
es tracta, per tant, de juljar els sistemes de valor d'una epoca, sino de qticstionar-Ios per
examinar de quina manera eI consum i la (re)producci6 de textos i metMores estan IIigats a
altres practiques socials i culturals de poder, aixi corn per recordar-nos que n~saltres tan:be

formem part d'un sistema que es el que ens proporciona la subjectivitat per escnure, traduu 0

metaforitzar.
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CONTRA LES CONSPIRACIONS FETES DE SILENCI:
DOS TEXTOS QUE PARLEN DE L'ABUS SEXUAL A NENES

Me'; Torras
UniversiJat Autlmoma de Barcelona

M'agradaria que la meva inlervencio dins d'aqueslajornada contribuis a continuar
obrint ambits de reflexi6 entorn de la violencia contra de les dones amb els que em sembla
hem de comptar a I'hora de tra~ar quines han de ser les nostres futures Hnies de trebaJl,
aquells Hoes (alguns "comuns" i d'altres no tant) on focalitzar quan ens proposem acarar
aquesta qiiesti6 que ens ocupa avui, ara i aqui. Molts d'aquests topoi i tabus ja van
apare ixer el 14 de desembre i tant de bo aquest meu text serveixi de represa, de vincle, de
recordatori ... amb moltes de les qUestions fonamentaIs que van quedar inlerruptae per
causa de la nevada Guiness amb la que ens va obsequiar la meteorologia*,

Tanmateix, advertiment: tot el que jo us pugui dir vulI que ho entengueu corn a
proposla i, per tant, corn a una petici6 de dialeg amb vosaltres, perque en cap caS sento el
meu text saturat sin6 que la completesa dels meus mots dernana -tal vegada hauria
d'escriure exigeix- un proces relacional en el transcurs del qual la primera resposta es la
vostra. Per aixo, creieu-me, goso parlar; perque -ho confesso- em trobo molt poc
autoritzada, per6 CTec que ho he de fer, gairebe corn un deure 0 una obligaci6. En primer
1I0c, perque ningu no es alie ni aliena als mallractaments, ni per les conseqilencies que
tenen ni per les nostres responsabilitats corn a individus; en segon 1I0c, perque penso que
una jomada corn aquesta es construeix donant veu a un seguit d'especialistes (corn les
dones que vam escohar el 14 i les que rn'han precedit aquest mati) per6 tambe, i justament
perque elles son aqui i tenen respostes. plantejant qilestions, arquejant el text, doblegant-Io
en forma d'interrogant des d'un saber mes debil. menys precls i menys polit, lIec, corn es
ara el meu; per llltim, cl tercer motiu que m 'empeny a parlar es una intui"ci6: i es que penso
que la qUesti6 de la vioJencia contra de les dones, siguin adultes 0 siguin nenes, necessita
d'una revoJuci6 del lIenguatge, trobar lTlaneres de dir, de verbalitzar, que comprenguin i
connect in ambits institucionals diversos: J'ambit educatiu, J'arnbit juridico, J'ambit social,
I'ambit medic i sanitari, I'ambit anistie, etcetera.

En un article titular ;'La violencia contra Jas rnujeres no es violencia de genero",
aparcgut recentment a la revista Duoda, la historiadora Maria¥Milagros Rivera Garretas
defensajustament aquesta diferenciaci6, als seus ulls del tot irnprescindible. Escriu:

Pronto. /a expresi6n '"v/olecia contra las mujeres" empezo a desaparecer del lenguaje
ojlCIa! y del de los medim; de comunicacion. Finalmenfe. la .Irase "violtmcia de genero" paso a
com:errlrse en polfticamente correcla. Como Slide ocurrir con 10 po{itieamente correcto. oell/ta 10
fundamental: en esle casv, 'violencia de g('nero" oculla que son los hombres quienes ejercen la
vwltmcia en cucslion. y las fmij"eres quienes la padeCenliJS

• Aquest text va ser lIegit a la (doble) "Jornada de violencia dc genere: visibilitat i reprcsentacions",
que es va dur a terme a la Universitat de Vic, els dies 14 de desembre del 2001 i 18 de gencr del 2002.
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