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La meva reflexió sobre els conceptes d'original i de

respecte per l'original en el cas dels autors en llengua
basca que s'autotradueixen al romang arrenca de les pre-
guntes que es va plantejar i em va plantejar Elisabete
Manterola en el seutreball de postgrau de traducció, quan

va estudiar i comparar les tradüccions de Bernardo Atxa
ga a diferents llengües iva poder constatartres fets si més

no sorprenents:
1. Lest¡aduccions de les novel.les i els ¡elats d'Atxaga

eren (independentment del que diguessin les pigi
nes de crédits) totes elles indirectes, fetes a pa¡1ir
de I'espenyol.

2. Si es compareven aquesres traduccions amb I'ori-
g,rnal b;.c. er delecl¿ven rmmedr¿t¿merl impor '
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tants divergéncies tant pel que leia a l'estructura
com al\ conringur,. Aque,re. drrergencie, prore_
nien senzillament del ler que la traducció espanyo-
Ia, ftuit de l'autotraducció, dife¡ia de la basca.

3. Lamajoria de les traduccions catalanes de 1es ob¡es
d'Atxaga eren diferents de les de la resta del món,
per tal com un traductor amb cap sentit práctic i
unes dbyies ganes de complicar se la vida hayia
iDtentat mantenir se fidel tal1t a]'orisinalbasc com
a Ia traducció espanyola.

Naturalnent, Mante¡ola es va afanvar a posar-se en
contacte arnb aquell t¡aductor ftiqui és a dir, io mateix-
per demanar-li explicacio¡s de tot plegat, cc,!a que em va
obligar a reflexionar una mica sobre les autotraduccions
i la possible actitud del traductor davant la necessitat de
treballar a partir d'un original doble i divergent. Vet aquí
les meves respostes.

Diguem d'entrada que I'autotraducció no és una prácti
ca exclusiva de Bemardo Atxaga. La majoria dels autors
bascos la practiquen i, com á traductor, el m¿teix problema
que amb ALraga l'he t¡obat en casos comJoan Mari lrigoyen,
Urar l-lornaga o Lirnen uribe. Hi ha per rüo urr moriu
que en principi sembla est¡ictement práctic. La cultura
basca sol veu¡e's a si mateixa com a aillada i singular (tra-
dicionalnelt, el basc, com elllati, divideix l'univers lingüis-
tic en ¿rs¡i1ldÍ,1d¡, parlants de basc, i ¿¡d¿ldura¡, parlants
de qualsevol altra cosa; e1 mateü verb i¡ali, t¡aduir, ré un
sinónim menys utilitzaf, erddratu, fer tortar erdara, roma
nitzar), i es dóna per fet que no es üobaran traductors
competeÍtsallengüesestmngeres. L'autor, doncs,dónaper
let que romés trobará traductors competents a l'espanyol
i al ftancés. TaDr per tant, s'autotradueix.



El problema ve del let que l'autotraducció no és mai
fidel r. inevir¿blement,.'hi inrrodueiren canvis me, o
menys importarts. Aquests callvis serien de dos tipus:

¿l Literaiis. En traduir se, l'auto¡ es reescriu i modiñ-
ca aspectes que potser no l',havien deixat prou satisFet en
el llibre original. Hi ha canyis de manera de narar, d'es-
tructura i, en molts casos, modificacions en l'ord¡e de la
narració. Un exemple ciaríssim se a la novella Bil¿¿o -
Neu York - Bilü¿o, de Kirmen Uribe, amb importants
canvis en I'estructura nar¡ativa (importants i encertats, al
meu entendre) entre l'originalpublicat en basc i la traduc
ció espanyola. Tornant a AL\aga, en el cas d'Obabakoakhi
ha un canvienl'ordre dels contes, un dels quals desapareix.

¡J De contingut. Hiha aquí unaqüestió, per dir ho clar,
d'autocensura. Tots sabem quehihacoses que no espoden
posar per escrit i publicar a Espanya sense exposar-se a
rebre tota mena d'atacs extralite¡ads, i és ficii imaginar
el perill que cor¡e un autor basc en fraduir-se si parla de
dete¡minades coses (el problerna no el tenen només els
autors bascos, és cla¡: reco¡do com no fa gaire un diari
madrileny anomenat El Paísvapublicar ales seves págines
suposadament literiries atacs furibunds i histérics contra
Pabio Neruda per comunista). Aquesta autocensura exis-
teix, i especialment en llibres que parlen forga clarament
de l'activisme politic. El que ja és discutible és que els
autors tolerin que la censura es mantingui quan els seus
llibres es publiquin er altres paisos.

Perd qué passa aleshores quan apareix un traductor a
t¡na qua¡ta llengua que llegeix tant l'original basc com
1'"origina1,, espanyol? EI problema, per a rni, no és litera-

ni técnic, sinó senziliament moral: el meu deure com a
traductor és respectar l'original, i tant original de l'autor
és eltextbasc com l'espanyol; per tant, els he de respectar



tots dos en 1a mesura que sigui possible i desobeir qualse
\ol incrruccró que em mant¿ju.rat me a un¿ ver.ió o ¿

l'altra. A efectes práctics, un trencaclosques de ca l'ample.
Aquesta «tercera vi», aquesta <desobediéncia del t¡a-

ducto¡", com la vaig batejar en un article, ha tingut un
cuflós elecLe recund¿ri que io m¿i no havra pre\ i5r i que
és precisament el que va cridar l'atenció a Elisabete Man
terola: existeix e¡ catali un seguit de traduccions d'autors
bascos que divergel{en de les versions existents en qual-
sevol llengua del món. Fins i tot -tot i que aquí 1a respon-
sabilitat ja no és meva hi ha un llibre de Bernardo Atxa
ga que existeix Íomés en catalá: és tracta d'Un frdlr.for" a

París i abres relats, const¡uit a pa¡tir de contes esparsos,
publicats en diyersos mitjans i que l'editorial La Magrana
va apiegar en un vo1um. Conscient d'¿quest let tan inf¡e-
qüent, Atxaga va escriure un próleg en fbrma de poema,
que resumeix admirablement moltes de les coses que he
expo\rr i amb el qurl acabar. I¿ mer a tnrervencio.

Escrn e una llengua estrarya. Els seus ,)erbs,

l'estructurd de les ordcions de relari ,
les pdraules anb qL¿ designa les cases dntigues

els rius, les plantes, els ocells-

no tenen germanes en &p altrc indret de hTerrd.
Casa et diu etxe, abelld erle, marthetiotz-
El sol dels llltrgs hiren' eAvki o ekr;
el soL.le les suaus i plujoses ptimaueres,

també eirzkl o ek|, com ¿s natufttl:
¿s una llengua estranta, peró no tant-

Nasc da, diuen, en l'¿pacd ¿els nelál¡!"
sabrerisqué, llengua tosu¿a, retira ¡ se,

acuLtant se com un erisó en aq e st indret



que ara, gr¿cies precisanent a ella,

malts dnomenem País B¡tsc o Euskdl Herria.
Na obsfdn, el seu dllanenr kafaL absalut:

ga¡ ¿s katuifipd ¿s pipa, l;gi.¿ /s lo8ika-
Com concla rid el pñncep delt detecti s,

L'erlcó, estimat \Xraú¡, ua sartir .Lel selt cdu

i t,i 1)isitur mohs ¡n¿rets, i sabretot Rona.

Llengua d ma nació diminurd,

Llengua ¡l'un pais que nó es wu en el napal
nai üa trepirjdr els jdrdlns de la Cotl
ni elmarbre dds edi¡tck de gaüern;

no pro¡luí, en qudtrc seglesj m¿s din centenú de llibres:

el priner ¿11515; el m¿! important el 1643;

el Nau TestanenL cdlüitist¿, el 1571;

lo Btbl,a. npl?ta..a'ol:,a. p?t'. oh - dp t8a0.

El son fo llary, la bibliatecd bteü;

peir en el seqle tint,l'ericó es ñ despertar.

D'erieó petit d encó mitjá a gran,

deira ard ]d campdryia dAresti, ltlrtxelehd I altres
i publico oqlests conres,¡ins aru 

^cañpdt\
gaircb¿ in¿¡1Lts, o i ¿dits del tor, en cdtulA,

la lLengua de Riba, tu Ph i ae Fuster,

de Parcetisas, Palal, Pamies i Monzó,

i de Moncadd, i de viryoLi, i .le Matt i Pol.

Canuio, doncs, de ueu, de cirtar i de cdsa,

de companls de prestatge, de lectors i de nah!,
i així és camtarno a comenear, aqtest cop a Barcelona.


