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N UN MON LITERAR] IDEAL. TOTA LLENCUA
amb una certa producció editorial comptaria amb traduc-
tors literaris aptcs i hábils per portar-hi obrcs rcdactadcs

originalment en quaLsevol altra llmglra dc ma¡cra fidcl i
directa. per tal que el lectorpugui accedir a la lolalit¿lde
1a producció literária univers¿l se¡se ¿1tres intemediaris

qüc cls mateixos traductors,

Qualsevol pc¡sona míni amc11t pclspicae, perd, pot adonar-se que

aquesta ide¿lital molt difícilment pot ajustar sc a la rcalitat, flns i tot
en el cas de les llengües receptores més vitals, més obertes a l¿ diversi-
lat o més extenscs deDográflcament- Una simple qüestió estadistica 1á

impossible que exisleixin lraduclors lileraris cn totcs lcs combinacions

Irrgr'-trqJe¡ fr,:s'ble,. rir,, n,, ¡erq.Le marquin en un pri. per,one.
coneixedores o parlants de llengües determinades, sin(t pel fet elemen-

tal quc aquesta condició personal de conejxedor o parlant d'una llengua
no convertcix nccessá¡iamcnt ningú cn traductor litera¡i.

Considcracion\ \obre la traducció li(eriria

La traducció lilerdria, en qualseyol combinació lingüística, és un

p¡océs intel lectual d'una gran complexitat i exigéncia i que no está, ni

dc bon tros, a I'abast de qualsevol.
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!isla pel món liter¿ri. mcntre que la tradlrcció illdirect¿ té. sr més no al
pais, una considerable male premsa.

Una experi¿ncia personal

A l hora dc parlar de 1e traducció mitjanqant llengilcs pont. em cen-
tr¿ró en la mela erperi¿ncia peNonal. Si alguna pcrson¿ ociosa tingués
L¡ curiosii¡t de consultar la meva fitra dc lradLLci.¡r ¿ VISAT,T probable-

ment se sorprendria en trobar orc cslnenut com a lruLluctor de llengúcs

com l'alban¿s. el norucc o cl suec. que desconec i que apareixeo ciiadcs
cn condicions d'iglLalut amb Ies meves auténtiques Ilengiics dc trcball,
que s(in el caslellá, el catalá, el fi¿ncós. cl gallcc i l'éuscer La resposta

a l'enigma. és clar. és ób!ia: les Irreles l¡adlrccions del noruec (Kjcll
Ola Dahl). dc l'aiban¿s (lsmail Kadaré) i del suec (Stieg Larssoo) no

són leles direct¿menl, sin(i a rravés d'una llengua pont (quc cn cl mcu
cas sempre ha estat el lrancés).

Históricament, la llengua lianccsa ha scrvit com a Llengua pont per

a la traducció dc rornbroscs obres de l¡ lite¡atur¡ unirersal per a les

qu¿ls, pcls mollus quc l¡s, els eLlitors no disposaren de tr¡ductors lite
r.r s. Aixó h.r converlit els traductors literaris del ltanc¿s cn habitüais

dc la traducció indirecta. És dc tolhom sebul, pcr cxcmple. que la pric-
tica totelinl dc les treduccions el castelli dels clissics de 1.r novel la

r'rrssa s¿nr en rc¿liút lruduccions del tiancés. sr^ int esquit\ades de gal'
licisnres tan contundents i enormes que tiira absurd posar-ho en dubte.

Desconec si p.rss.r alguna cosa semblant amb la llengua anglcsa.
peró sospito qlre ¡o lant, pe¡ tal com cl món cditorial anglosa\ó no ós

ta¡ pcnncablc a lcs tmduccions com e1 lrancdibn i no resulLa lan se¡zill
tr)bar versions de les obres desitja<ies.

Deirem dit. doncs, d'eDtrada que la iraducció a través dc llcngilcs
pon¡ no ós avui, com no ho cra cn el passal, cilp cosa cxcepcional, sinó

$vint juslificada pcr les circumst¿incies. i que no és tampoc. qLLe se'ln
perrreti de rlir-ho. cap cosa dolent.r o que hagi de ser amagada. Si una

cosa podri¿ discutir. doncs. de la meva litxa de VISAT és que no dis

tingeixi entre traduccions d¡ectes i indirectes- circumstdncia quc pot
donar lloc a dctcrminats cqr¡ivocs.

El codi dcontológic del CE-\TL

Ll 5 Ll oclubre de 1'any 2001. r la ciutat 6nlandesa d'Espoo, prop

d Hélsinki. 1'asse¡rblea general del CE,\IL (Conseil Europóen dcs As

I htL¡ /r*qs \ is¡t .al1est¡i-rr ¡duc(E/carl.aduc to rll I /.hLm l 29



sociatrons de Traductellrs Liféraircs - C,onsell [uropeu d,Associicions
de Traduclors Lileraris)r r.a aprovar una proposta de codi deonlolósrc
Je..rrdrl.r,,. rrrrnpcu. Ll rerr r..rEril .rl . erul re,trr.lr¡¡.6c,,-
pa per tal cont. al scu punt qua¡t, l'r ulra referéncia clara a la tradlrcció
ilrdirecta:

QL¡án no sisui possibt. ¡€aliLzar la traducció a pdrir.lct terr origi¡at i
el lradxclü uriliri L¡¡¡ .rraducció 

pont... tur.,i a. .un,prr. p",it. I,o
amb el pcrmis de I auror i cjnenrlr el¡orn .lcl faductor ¿ I; fei¡¡ del
qualrecorri.

El punt ós intportant_ en pr¡ner lloc, perqu¿ posll de manjfest l.exis
t¿ncia.l'una prácrica que ca1 deduir quc a Europa tarnpoc no ós iniic_
qüent,.pe¡ó quc aqui sernp¡c quede amágada el darere d,un cefl pudor.
com si es tractós d'algLLna ena d'¡¿Lbit nefand i inconfcssable oue c¡s
-.\.c.n J el. L,o.o...r .r r.rr. l q.(.t .. rrrrrcn depudor .1.,,

lradllcl(»s i dels editors és tar¡bé transccndenl arnb relació el codi, per_
qué proloca qUe. en clar inconpliment d aquest pLrnt, les ¡.aduccions
irdirectcs no i¡diqüin geirebi nr.ri que ho són cn 1a página de cridits
del llibre. i encara menls hi esmentin cl notn.lel faductor oriqinal
qJt.csl rel., .o.t(. oto\,,c.r -n el!.1. .c..1. n d.,t ,, rt.. ¡,.roi.,..
que alguns eLlitors, a lcs p¿gines de cr¿dit dc les traduccions lctes dcs
de llcngücs quc- per la sela condició o Lliicultat.Irodrlcn fél crcurc rl
le!.u' q.'( .ón tno .rL,.e\. t:rc.T ft,-ct¡1, c' Inz lr. lrel: ,, I :ll ¡ ou< el
l.r.ru, o h. r c¡-rl.ror.¡. Ltr.io,, i,: . t.l no(r:r,ojc,.ne,i.,l r
\'¿frlc \ nJ¡., ql-c r^ s(r .o r¡u.J Je .er t.!cL !!d¡ .

El prdor, o c] tabú, té tembé aspectes que no són ten sirnpitics: en
primer lLoc. e\.rta qLle Ies llengücs en les qu¡ls rc¡lmcnt es ¡relalla des
taquin i, en scgon. pot gcnerar animaclversió c¡p al lraductor i[directc
per paÍ de pcrsones quc sí que coneircn la llenglra de parlenQr i cs
considcren capacilaLles per f¡¡ u¡e iraducció literdda. Dct¿llaró més cn_
davanl el c¿s més desagmdable dc la meva c¿rrere.

No entraré a parlar aquí deL Iuncionarncnt del tnó1r editorial pel que
la e la traducci(i, tcnra qrre vaigexposaramargamenten un ¿Íicle ienrns
enrere (flrr\ \\rr[z 201]). peró sí que rccordaré e0 primcr lloc que. clins
el procós dc prodLrcció d'un llib¡e, el traductor no passa dc ser un peó
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sensc capacital decisória. qLLe treballa sc prc per e¡c:irrec i que es veu
dc legades obligat a do[ar per ccrles inlonnacions o afirmacions tluc
no té mitjans per contraslar. r, en segon lloa, que és llll prclessional en

situació prccaria, cor¡ rots els autónoms, quc ha de subsistir iarribar
a final Lle nres i que ben raramcnt 1é la possibililat real d'escollir o dc
rebutjar determinades leines. I alcgiré ¿ tot aixó una darre¡a obscr!acró:
en el nrón real que té molt poc a veure.rmb aquell món litcra ide¿l
qlre cvocava a lcs primeres ratlles , el traductor tó un accés dificil o

dircctanent vedat a l'¿utor de l'obra sobrc la qual lrcb¿lla la traducció
direct¡ o al traducto sobrc l'obm del qual treballa l¡ indirecta, fbra
dels casos d'escripto¡s quc desitgen poder seguir de prop cl procés de

lraducció i cs posc e disposició dels seus t¡aductors. L c\cnlple p.[a-
digm:itic d'aquests darrers seria Jonathan Li1tel1, ar¡b l'extensa carta
amb qu¿ es va avanqar als dub¡cs dcls lraduclors de Les bienrc¡llantes

'l I )n0-) i c, r¡ no5rr d la 'u.u¿ d:.f,,. . i,,.

Passem a parlar d'alguns casos parliculars de tradrLcció i¡dirccta quc

hc concglrt.

Qu¿ passá si no hi há tráductor?

De lraductors de l'¡lbanés al catalá, prcbablcmcnt, n'hi ha pocs, i
possiblement estan més vircul¡ts a 1'¡mbi1 de la inrerpretació per als

sc cis socials i la sanilat que no al de la tr.rducció literária. L'editor.
do¡cs. davant la dillcullar per localitzrr-ne LLn que consideri qualilicat
per e un¡ lraducció directa d'ismail KAr)aRÉ (2009). opta per encaregar
una traducció indirectl a paÍir del fianc¿s. Es dóna a mós la circurns

I¿Lncia que Kadaré ha resldit molis anys a Imnqa, p¡is o¡ h¿ ¿Llquiril

bone pafl dc la scva nolorieht. especialment dulant els anys en qué

les seves obres han estat prohibides a Albdnia. Cal pel1sar. doncs, quc

les tradLrccions fi'anceses d'aqucstcs obrcs scran cspccialmenl ecumdes

i compta¡an amb cl vis¡iplau de l'aulor, cosa especialment i¡rpoÍant
quan cns cnfIolllcm. co ós el cas, a un univers litenli molt particu-
lel: Aquest daner dctall háurá de selnir per donar conliansa al traduc'
ror indirecte. que. en el seu procés de traducció, té més d»n cop la

sensació d'estar movent-se a lcs p¿lpcntcs, complclamenl depenent i
rcliat dc la i-cim dcl traductor de l'oüginal: si hem d'avanEar de la raá

d'un desconegut a qui. a més. no podrem consultar els nostrcs dubtcs,
més val que aqLLesta sigLri u0a md lcnDe.

De tofa ]nanera, aqücsta scnsació d'a\,¿r1!ar ¿ les pa]penres no és

cxclusiva dc la traducció indirech: exaclament de la mateixr manera. 3t



qlra[ traduim LIc maner¡ dirccta una obra ]iterária. especiahnent si es

¡¿c1¡ d'un clissic, haurem de conliar, i Lle !cgades a ccgues, que i'cdi-

cii) qLLc seri el noslrc rext de partida sigui rcairnent 1a millor possiblc

i no esllg0i antiquada (arnb releció, per eael¡plc. al descobrimenl dc

lloves lersions de l'obra)- esporgada, resumi¡:14 o ccnsu|ada.

I si l'autor erigeir una tr¡ducció indirect¡?

Pcrd no senprc la necessitat de lradLrlr a tfavés d'LLna llengrLa pont

! e ,:letcnn in:rda per la nranc.r dc disponibililal d'un traduckrr en 1a Llcn-

gua rl'origcn. En alguncs ocasions. la tm.lucció irdirecla 1'c imposada

d antuvi. sigoi per paí dc l autor, sigri per la se\¡ ag¿nci¡ Li¡criri.r-

A primer cop d'u]]. pot scnrbl¡r realment nrclt cstr-an) qlrc ur autor

prcl¡rei\i ser lradull a pertir d'un¡ traducció esirangcra que no de la

se\r obra origin¿l, com sr desconliés de lols l:ls haductors Lle l¡ scva

¡l(r,-,. L\..1e J rr . I n 'i rl "". pc-o r' l<l _o c\ '¿n J\r'dñnL " 
ri'

tli ha casos en qu¿ l'rulor o el seu ¡gcnt preferer\cn utiliulrr com a

teal dc paÍida per a lss tr¿duccions un¿ |raduccii) pr¿via feta c¡p a una

llengue majolitária- L.l tra.luctor rebrll aleshorcs per p¡rl de 1'edilorial

I encinec de dur a lerme una traducció in¡:lirccla. acompanyat d unes

explicacions del irerqu¡ d'aquesl lcl que h.ruli d'3ccep1ar dc bon.r l'e

per trl com resulten imPossibles dc contrastar. Aq est \a scr el crs.

pcr exemple. dc la fámosa tilogir .'l'1il1¡'lr7i7r,,, que \¡ ser traduida del

1i¿nc¿s (LaIssoN 2009).

s mlrtius per ¡ aquesta decisiri poden ser d crsos. [l quc s acos_

mma a addulr més solint és que l¡ lraducció qLre ser\ira de pon¡ia duu

lesolts de manera s¿tislactória per a l'etlllrr tots e]s l¿l/7/J /1.§. o, dil
d una altla mancra, rlue l:aulLrr tem que LLn¡ ¡raducció no conl{)lade

pcr ell no lrrslladi de rnanera prou efica§ i comPrensible ¡l lcctor deter_

n'rinades parliculeritals de la sc!a cullura o enlom social. Nalurillnent-

aqucsl lrotiu és oi'cnsiu per als altrcs traducl{»s, pcró no enlraró cn

rquesm qücstió.

Hi pol ha!cr també núlius més delic¡ts, dc ceire personel i polilic.

Autors perseguits, rcpresaliats o c\iliats al seu país d'origen podcn dc-

srLjar que les seves obrcs siguin lraduidcs a paÍir de 1¡ llengua del sctr

pais d acollida. Ningú no discuteix aqlresl 1¡¡ quan. per erünple. deter-

minrdcs obrec de J¿une Vr.r NS VLVES I:2012) són trllduidcs dcl firncés,

llen!:ua en la qual van ser originalnlent publicades, peró gcncren. en

canvi. pol¿mlqucs aírades e¡ cl cas d'¿lires Lrulors. El lnillor e\ünple
i el ¡1és dolorós pcr a nri en scria cl premi Nobcl Gao Xingjian.32



instal lat a Paris des del I987 i prohibit a la Xina des del 1982, després

dels f'eis de la plaqa de Tiananmcn. cosa que li va valdre i'obtenció de

l'cs¡atlrs dc ¡clugi¿t polític a Franqa. Tot i que les sevcs obres eslan
publicades en xinés a Taiwan, les t¡adr¡ccions quc van ¿r.ib¿r a clsa
nostra. i de les quals vaig scr autor (C^o 2001a. 2001b i 2003), es van
lér a partir del fianc¿s, cosa que \,¿ provocal la inclignació lcompren
sible) dels t¡aductors dcl rin¿s al catalá. Puc rlir conr a descirrec que.

la unes selmanes, un esludiant xin¿s em va l'er saber que a la Xina cs

considem (lao un .rutor tranc¿s i fi¡s i tot s'isno¡a quc cn rsalilat escri-
gui en xin¿s.

I si el traductor no necessita fcr traducció indirecta?

Pol donar sc c1 cas que l'ellitor proposi al traductl)r una traducció
indirecta fins i 1o1 qum equesi tradueix habitualment la llengua original
del text. He trob¿t ti)rsa vegades aquesta rocambolesca situació; n'ig
noro els motir§. en les traduccions del gallec, quan he hagui dc dcmanar

exprcssament a l'editorial quc cm faci aÍibar cl tc\t originaL i no un¿

traducció aL castcllá.

Un cas p.trticular amb una solrció pa(icular, qLre he tingut l'ocasió
d'explicar en més d'una ocasió (HTRNA\Dz 1999 i2011), ós cl dcls

¿utors bascos que, per dilercnts notiüs, optcnper scr iraduils aparti¡de
l'¿utotr¿ducció al castclld. L¿ me\,a opció en aqucsts casos h¿ estat des

del comengamenl una desobedi¿ncia ñalisada: co¡siderar que t¿n obrii
de l'autor és el text b¡sc com el castellá imirar d arribar a una versió

catalana de context. que respecti ambdós textos originals. Una opció
ar¡iscada i t¡cballosa, peró Lluc ha comptat amb I'apro\.ació dcls autors

i ha ¿c¡b¿t genemnl versions cai¿lanes que no coincideixen pLenamenl

amb les versions en cap altra llengua ni amb l original. I pertancarl'ar-
ticlc amb ur exemple di\.ertit i intrigant, fáré nolaral lector quc, si com
p i:r les versions castcllana i caleLana dc ¿ &¿rd tle tlelperlat nos itnts.
l'erlraordini¡ie novcl la dc Kinne¡ Uribc, dcscobliri quc La lraducció
caralma té un capítol més. Per quéi) Ho sabern l'aulor, l editora ijo.
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