
FORUM 
TRANSLATIONSWISSENSCHAFT 

HERAUSGEGEBEN VON LEW N. ZVBATOW 

SANO 9 

~ 
PETER LANG 

Frankfurt am Main . Berlin . Bern . Sruxelles . New York · Oxford . Wien 

TRADUCCiÓN 

E INTERCULTURALlDAD 

ACTAS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 

"TRADUCCiÓN E INTERCAMBIO CULTURAL 

EN LA ÉPOCA DE LA GLOBALIZACIÓN", 

MAYO DE 2006, UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

EN COl.ABORACtóN 
CON u.uRA CANOs, RleARD SAHVlCEH'Tl: 

y B01:ENA lAeoKUCKA 

EDITADO POR ASSUMPTA CAMPS V LEW ZVBATOW 

~ 
PETER LANG 

I nternationaler Verlag der Wissenschaften 

• 



74 Laura Canós Antonino 

PHILLlPSON. R. (1988): Unguicism: Structures and ideologies in /inguistic 
imperialismo In: SKUTNABB·KANGAS, T.; CUMMJNS, 1. (cds.) (1988): 
Minority educarion: ¡rom shame 10 struggle. Clevedon: Multilingual Matters. pp. 
339-358. 
_' (1994): English Janguage spread policy. In: Internal;ollo/ Joumal Di Ihe 
Sociology ofLanguage. lOO. pp.7-24. 
QUlRK, R. & WIDOOWSON. H. G. (cds.) (1985): English in the world: 
Teaching and learning the langUtlge and literatures. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
RIV AROLA. J. L. (2001): Sobre variedades y normas del español en el nuJrco 
de una cullura lingüística pfuricéntrica. En: Instituto Cervantes (ed.): Actas 
electrÓnicas del JI Congreso Inlel7UJciona/ de la Lengua &pañola (Valladolid). 
<http://cvc.cervantes.es/obreflcongresoslvalJadolidlponenciaslunidad_diversidad 
_deLespanoULla_nonna_hispanica/rivarol~ .htm.> [consulta: 1 marzo 2006] . 
SKUTNABB-KANGAS, T. (1988): Multilingualism; Education of Minority 
children. In: SKUTNABB-KANGAS, T. & CUMMINS, J. (eds.). (1988): 
Minoriry education: from sMme ro srrugsle. Clevedon: Multilingual Matters, 
pp. 9-44. 
SKUTNABB-KANGAS, T. & CUMMINS, J. (eds.) (1988): Minority educaríon: 
from shnme 10 srruggle. Clevcdon: Multilingual Matlers. 

CONSTRUCCIÓ 1 TRADUCCIÓ D'UNA NOVA IDENTITAT DE LA 
DONA XINESA J 

Helena Casas Tost - Sara Rovira Esteva, Barcelona 

Introducció 

La dona asiAtica sempre ha despertat inter~s en el públic occidental a causa, en 
gran part, de la imatge que se n'ha creat, una imalge estereotipada de dona 
delicada, bonica, submisa, al servei de I'nome i molles vegades de J'home 
occidental, qui la sol veure com una joguina, un passatemps exOtic. 
Les noveHes de les anomenades meinü lUojia (escriptores guapes), escntes per 
dones i que fan un retral d ' una nova dona xinesa, han esta! rebudes a Occident 
amb una notable acceptació. Han estal traduJdes a molts idiomes indoeuropeos ; 
han estat publicades per editorials de renom. Podrlem esgrimir principalment dos 
moHus pel seu exit a Occident. D'una banda, el seu contingut,ja que parlen de la 
dona xinesa actual, que intenta trenc:ar amb els estereotips clAssics, que presenta 
una nova dona, moderna, urbana, alliberada sexualmenl, que ha fel seos valors 
occidentals com ara el matenalisme i el consumisme i que, per tant, es presenta 
amb una identitat híbrida. Un model femenr que fins a cert punt s'alhmya de la 
imalge típica de la dona oriental i que s'acosta més al model d'Occident, tOI i 
que sinitzada. De tota manera aquestes noveHes no marquen un abans i un 
despr~, ja que existe;x tota una tradició literlria de veus femenines1 que des de 
principis del segle XX, en la cerca d'una dona moderna, es desmarcaven deis 
clix~ heretalS. D'altra banda, aquestes novel'les han estat censurades i 
prohibirles a la Xina continental, acusades de decadents, viciases, i esclaves de la 
cultura estrangera i s'han vist catapultades a r~)l.it tant a Occident com tambt a 
la Xina, malgrat les dures crftiqlJCS que han rebut des deis cercles literaris i 
culturals. Aquesta ambivalencia les situa en un terreny a cavall entre diferents 
cultures: entre la cultura oficial i la popular dins la Xina i alhora entre la xinesa i 
I'occidental. 
Escriptores com ara Wei Hui, Mian Mian, Jiu Dan o Chun Sue, totes 
classificades com a "escriptores guapes", no representen el prototipus de dona 

l Aquest treball forma part d'un projecte de recerca fMS ampli anomenat "Intercuhuralitat 
de l' Ásia Oriental a I'era de la globalittació; aspectes linguisticoliteraris i socioJXlHtics" 
que estl en procés (2006-2008) i que ha rebut una ajuda del Ministeri d'Educació i 
Cim:ia dins el Plan Nacional de 1+0+1. 
1 Autores com an. Ding ung, Zhang Jie, etc. 
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xi nesa tal com tradicionalment se ,'ha percebuda des d'Occident, sinó que són un 
noo tipus de dona que cerca una identital propia i distintiva, portadora d'alguns 
v810r5 diferents deis que estableix el grup hegembnic dins la cultura oficial, que 
és canviant i ni de bon tros homogenia. El fel que se les prohibeixi, un cap 
publicades. es fa servir per parl deis editors ¡ la crítica occidenlals per donar-ne 
una ¡malge d'exclusió de la cultura dominant. L'objectiu principal d'aquesl 
treball és analitzar per que s' ha febut de manera tan diferenl en els cercles 
literaris xinesos i occidentals i veure fins a quin punl aquest fenomen literan 
participa o no de la c ultura xinesa dominant. Per dur-ho a tcrme cns servirem de 
la idea de Canchni (2004) de relacionar els conceples de desigualtat, diferencia i 
desconnexió per treballar el tema de la interculluralital i la globalització. Hem 
lrObal que aquesles tres claus de lectura podien su un punl de partida inleressant 
per veure, des d'una perspectiva cultural, els valors que lenen en comú amb la 
cultura oficial la dona que projecten aquestes escriptores. 
Per fer aquest treball ens centrarem en dues novel'les de la Wei Hui, Shonghoi 
Baby i Casada con Bud4, l1l nina de Pequ{n de la Chun Sue i Tang de la Mian 
Mian, en la seva versió original xinesa i la traducció al calall i castelll\. excepte 
en el darrer cas perque no se n' ha publical cap traducció. Un deis trets que lenen 
en comú és el seu aspecte autobiogrMic o semiaulobiogrific, per la qual cosa la 
fronlera entre autora i protagonista és difusa. 

J. Desiguals, diferenls i desconnectades? 

O'acord amb Canclini (2004: 114), formar parí d'una determinada cultura és, des 
de la perspectiva de la diferencia, pertine~a comunituia i contrast amb els 
altresi des del punt de vista de la desigualtat. la cultura s'adquireix formant part 
de les elits o adherinl-se als seus pensaments i gustos; finalment, des del punl de 
vista deis estudis de la comunicació, formar part de la c ultura significa estar 
connectat. 

1.1. Desigualtat 

Per tal de dur a terme la nostra anllisi, treballarem al voltanl de dos grans eixos: 
la desigualtat de genere i la desigualtat socioecooomica. 

1. 1.1. Desigualrar de genere 

Arran de la publicació d'aquestes obres, el poder ¡les seves ramificacions en el 
món literari xines, majo ritariament en mans masculines, ha vist qUestionats certs 
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valors, tant Iiteraris com socials, que formen part del seu discu1S oficial. El 
desigual, en aqoest cas la dona, reclama poder afirmar-se construint una nova 
identitat sense restriccions imposades. Per aixo, pensem que el tipus de literatura 
que ens ocupa es pot analitzar des d ' una perspecti va de genere, en el sentit que 
es tracta d'una literatura femenina o feminista o d ' identitat femenina, per tant 
dijerent i desigual respecte de la d'aquells que ostenten aclualment el poder. 
El fet que s'hagi escollit el terme me;nü zuojia (escriptores guapes) i d'altres 
encara més pejOT1ltiUS com els de sluntí xiezuo (escriptura del cos) ojinü wm.rue 
(literatura prostituYda o prostituta) en si mateix es poI laxar de tendenciós i 
masclista. Meinü l uOjia, que és el qualificatiu més empral, destaca una qualitat 
que no té res a veure amb la qualitat literaria de I'obra. sinó amb I'aparen~a 
física de les esctiplOres que, d'aquesta manera passen a formar part del prodUC1e. 
A més, lleva! de la Wei Hui, la resta s'han mostrat explícitament contrlries al fet 
que se les anomeru aid. Shellli xiewo aparentment també fa refer!ncia al fet que 
se serveixen de les seves experiencies vilals, especialment les físiqoes, per dotar 
de continguts les seves obres i que alhora s'aprofiten del fel que són dones joves 
i boniques per atraure un major nombre de públic, És a dir, d ' alguna manera es 
venen, la qual cosa esLl lligada a la idea reflectida en el tenne jinU wm.rue, Per 
aixb, entenem que la categorització d 'aquest tipus de literatura com a literatura 
comercial o de segona, es deu. en part, a una qUestió de genere. 

1.1.2. Desigualtat socioeconomica 

Des del punt de vista del genere, la desigualtat esLl chn. Ara bé, en I'aspecte 
socioecooomic aquesles escriptores potser no són tan desiguals. Si partim de la 
idea de Bordieu que per caracteriuar una c1asse o subclasse s'han de terur en 
compte elemenls com ara els Ilocs d'oci que freqUenten, el que mengen, el que 
vesteixen, etc. potser sr que haurem de concloure que aquestes autores, 
ernmirallades en les protagonisles de les seves novel 'les, formen una subclasse 
dins de la c1asse dominanl pero, en tal cas, es tracta més de dife~ncies en el 
consum de productes culturals que no pas desigualtats de tipus ecoOOmic. El sol 
fet que puguin ser com elles volen ser no deixa de representar un privilegi, és a 
dir, la seva actitud, el seu eSlil de vida, els seus valors, són tOI5 possibles perque 
SÓn urbanes, proveoen de famzlies benestants en que aixb ha estat possible i que 
els ha permes lenir uns estudis, viatjar i, en definitiva, dedicar-se a escriure. Per 
tant, no podem dir que sigui n desiguals des del punt de vista socioecooonUc, sinó 
diferents des del punl de vista sociocultural, aspecle que analitzarem a I'apartal 
segiJent. 
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Per totes aquestes raons. a parer nostre, en el fans no deixen de ser un producte 
cultural proper al poder. encaTa que sigui no oficial o subvc("$iu, que ava~a en 
paraHel als productes culturals promoguts per aquest. En són un sfmploma les 
mostres que donen conSlantment de participar de la cullura dominant. no només 
demostraDl que la coneixen. sin6 fios i tOI servint-se'n en la seva obra, tal com 
veurem en detall més endavant. 

J .2. Difuencin 

A continuació s'analitz.aran quins valors les caracteritzen j per que fins a cert 
punl se les pot considerar diferents. Fruit deis processos econOmics i 
socioculturals derivats de la globalització i la creixent influencia d'Occident, la 
Xina estA experimentant canv;s en el seu sistema de valon. no sempre avalats pe1 
discurs oficial. O'entre els valors tradicionals xinesos que estant canviant ¡que 
apareixen en aquesles obres trobem una certa despreocupació per la reputació, 
que es correspon amb el concepte xines de "cara", la preeminencia de 
J'individualisme enfronl de I'inter~ comú i I'orientació mercantilista. 

1 2./. El valor de lo. cara 

Un deis pilan que guia les relacions inlerpersonals a la Xina, conegul amb el 
110m de "cara", praclicament s'esvaeix. Aixb es plasma en el simple fel de 
convertir la seva vida rnlima en una novel·la, on exposen la seva vida privada, 
sense cap lipus d 'escrupol ni pudor, siluanl-Ia en una mena d'aparador a la vista 
de tothom, mostranl-se tal com són,lliures de les limitacions que imposa la doble 
moral, en una actilud que fins i 101 es pot titilar d 'exhibicionista. Des de I'bptica 
xinesa aixb no solament els fa perdre la cara a elles sioo, piljor encara, a la seva 
famma --de classe benestant i procedenl de J'estamenl militar o del món 
inteHeclual-, i fins i tot al seu país pe) fel de lenir amanlS estrangen (que 
personifiquen el causant de la humiliació histbrica que han sofert els xinesos a 
mans de les pol~ncies estrangeres). Aquesl és un deis aspectes que ~s molesta 
e l públic xines ben pensanl, és a dir, que na tinguin reserves en mostrar les seves 
inlerioritats i miseries per intimes i moralment reprovables que puguin ser. 

1.2.2. L 'individualisme 

L'individualisme, que ha invertit el seu pes respecte a I'inter~s comú, 
tradicionalment s'ha utiliu.at com a mesura de control i d ' harmonia social. Així 
dones, grups de refer~ncia com ara la famma i el danwei (lIoc de teeball) ja no 
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duen a terme una funció basica en la presa de decisions de l'iOOividu. La ~rdua 
del pes de la importAncia de la família en la vida de les protagonisles en aquestes 
obres queda més que palesa. 
Aquest iOOividualisme es reflecleix clarament en el fel que elles se siluen en el 
centre de J'univers, que mostren seguretal en si maleixes i un alt ruvell 
d'autoestima, ratllant a vegades el narcisisme. S'admiren i volen que les admirin, 
de manera que converteixen el seu cos en mercaderia i objecle de culte. Tal com 
noca Zhang (2003 : 32), en aquesles obres, '1tJhe female body is tW1ltd inlO a 
trademark, a signpost, aOO a fashion labe!: gender politics transfonns into 
commercialized exhibitionism." 
Aquesl exhibicionisme no es reflecleix exclusivament en la producció literAria, 
sinó en moltes altres vessants de la societat i la cultura xineses conlemperAnies. 
Un personatge que darrerament s'ha fet popular pel seu exhibicionisme a Internet 
és la periodista canlOnesa Mu Zimei, que a través del seu bloc (weblog) 
s'exhibeix mitja~ant textos amb descripcions de sexe explfcil, imatges 
provocatives i gravacions sonares de les seves relacions sexuals. Per a ella, res 
d'aixb no á incompatible amb la $eva condició de membre del Partít comunista i 
de persona inteHigenl La Mu Zimei coincideix en edat amb les anomenades 
meinü zuojia, en la voluntat de cridar J'atenció i lamb6 en I'afany de !libertat, 
¡nclosa la lliure disposició del seu COSo 

1.2.3. Orientació mercantilista 

Com a resultat de les reformes ecooomiques, J'ober1ura a I'exlerior i del fo rt 
impacte de la globalització, gran part de la societat xinesa contemperania ha 
pujal al tren del malenalismt i del consumisme que en el cas que ens ocupa es 
reflecteix en ,'oslentació de productes de marques caces i estrangeres. Aquesta 
nova orientació deriva alhora en una mercantilització del cos, que esdevt un 
producte de consum mes, influl:ncia de la qual tampoc no pot escapar la 
literatura. 
La dona retratada en aquestes obres, econbmicament independent i que busca 
tenir relacions d ' igual a igual amb la seva parella i que amb la seva actitud 
reivindica J'alliberament de la dona ha estat criticada per certs sectors per basar 
el seu hit en la comercialització del seu cos en trobar placr en el que Mulvey 
(1975: 19) va anomcnar to-be-loolced-at-neM, perpetuant d'aquesta manera 
I'esc)avatge de la dona com a objecte. En aquest sentit, e ls IÍtols d 'algunes 
d'aquesles obres (Shanghai Baby, Casada con Buda o La nina de Pequ{n) són 
reveladors per si mateixos, ja que c1arament fan referencia a la dona com a 
objecte passiu. Aquesta dona-objecle del trtol i to! a1l6 que evoca en els lectors es 
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precisament el que atrau el públic, fel que e5 rero~a 8mb les imatges de la 
portada deis Ilibres,l on apareixen fotos més o menys suggerents, la qual cosa 
reafirma la seva imalge com a objeclc de desig i. per tanto com a producte 
comercial. Aid dones, tOI ¡mostrar-se com a dones independents. inquietes i 
8mb iniciativa. que en les seves relacions de parella adopten una actitud activa. 
en el fons conlinuen reproduin! paules tradicionals de dependencia envers 
¡' llame i, per tant, reforcen e l coocepte de dona-objecte. Pu aixO. algunes veus 
opinen que aquestes obres. en realitat. s'adrecen a un públic masculf. Sigui com 
sigui, el fel és que projecten una imatge ambivalent de la nova dona xinesa. 
Aquesta mercantilitzaci6 del cas esta IIigada 8mb la mercantilització de la 
literatura i poi respondre simplemcnt a una estrategia comercial que s'ha 
demostrat molt efectiva. Malgrat tot, encara que no sigui la seva voluntat, no es 
poi negar que aquestes autores són preses com a icones de dones d 'avantguarda 
per cero col-lectius. 

J.3. Desconnui6 

O'acord amb Canclini (2004, 127), actualmcnl e l m6n es presenta dividil entre 
aquells que tenen un domicili tix, doeuments d'idenlitat, targetes de crMil, acc~s 
a la informació i als diners i, --en el cas de la Xina, considerem important afegir
hi- el fel de disposar de xanes de relacions socials enfronl deis qui no tenen 
aquestes connexions. Boltanski i Chiapello (2002, esmcntats per Canclini, 128) 
associen els primers 8mb aquells que poden desplarrar-se geogrllticamenl i de 
manera intercultural, mentre que els segons estan deslinats a la immobilitat. 
En aquest apartat volem mostrar com, en aquest sentit, les nostres autores són 
membres privilegiats de la cultura dominant. Per demostrar-ho sastindrem la 
nostra argumentació al voltant de cinc graos eixos relacionats amb la 
conncctivitat: la mobilitat geogrifica, el seu accés a les tecnologies de la 
informació, la intertextualitat, la interculturalital i e ls guanxi o xarxes 
d'inlerrelacioos. 

J.3. J. Mobilitat geografica 

En primer lIoc, la seva connectivitat no salamenl es demostra en e l fel que les 
autores han viatjat tanl dios la Xina com a I'estranger, sinó tam~ es fa p.des 
amb el seu contacte amb estrangers o persones que han viscul a I'estranger i els 

1 Vegeu Lyne (2002) per a una anMisi ~s exhaustiva sobre aquest aspecle. 
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coneixements, en major o menor mesura, de I'angles. Aquest aspecle s'ha vist 
aecenluat amb ¡'hit de qul: gaudeixen aquestes obres 8 Occident. 

1.3.2. Accés a les lecnologies de la informad6 

En segon Iloe, aquesl elernent extraliterari,I'acc~s i ús que fan de les tocnologies 
de la infonnació, que es malerialilU en la seva presencia a Internet mitja~ant 
webs personals i eentenars de pagines en que se les cita, corrobora un cop mts el 
seu nivell de connectivitat i que s'explica pel fel que han esdevingut personatges 
d'enormc visibilitat pública, tanl dins com fora del seu país. O'entre la lIarga 
IIista d ' exemples podem destacar el fel que la Chun Sue ha estal portada de 
revistes xineses i estrangeres, com ara a la nord·americana Time (febrer del 
20(4), que la Wei Hui ha estat entrevistada en un programa de la lelevisió 
australiana i la hislbria sobre la prohibició de SJuJngJuJi Baby va ser oolfcia al 
New York Times i que la Mian Mian, a més: a més de ser famosa per les 
maerofestes que organitza, ~s columnista habitual de diverses revistes de moda. 

1.3.3. LA intenutualilat 

Mitjanrranl al-lusioos literAries i d'altres elements d'intertextualitat les autores 
construeixen cada una a la seva manera un univers d'identitat intercultural. 
Malgrat les mareades diferencies en termes quanlitatius i qualitatius, pel que fa a 
refereneies intertexluals, hi ha una serie d'aspecles comuos que caracteritzcn 
aquestes obres. En primer lIoe, la profusió en I'ús d'elements intertexluals; en 
segon lIoc, la combinació que fan de referencies molt dispars, algunes 
pertanyents a la cultura oficial i d'altres totalment fora, algunes de xineses, 
d'altres de foranes, alguns de personalges de [¡ceió, d'altres de reals, com per 
exemple textos c!lssics del pensament í la poesía xinesos, textos caoonics de la 
literatura universal o frases de personatges celebres (Madonna, Yoko Ono, la 
Mare Teresa de Calcuta, etc.); en tercer Iloc , el fel que els donin un tractament 
igualitari que, en sí mateix, es pot interpretar com un desafiament a I'alta cultura· 
i, finalmenl, la inleneió que les motiva, que ~s blsicament servir4se' n com ~ 
elernenl caracteritzador deIs personatges. 
La intertexlualitat no juga en lOtes aquestes obres el mateiJt papero perb el que sí 
comparteixen tantla Wei Hui com la Chun Sue ~s el fet que, malgrat adoptar una 
aclilud cosmopolita i contestatAria respecle la seva societat, respectivament, en 
ambdós casos citen grans clbsics del pensamenl i de la poesía xinesos. Fent4ho 
00 només mostren que eoneiJten la cultura hegemOniea sinó que en major o 
menor mesura hi participen, ja que se'n serveiJten per construir el seu propi 
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univers d' identitat. Coneixer els pretextos ha esta! des de sempre un requisi! 
imprescindible a la Xina per poder formar part de les elils ¡les aHusions a aulors 
anleriors o contcmporanis no tan sois ha esta! una manera de fer-ho evident sillÓ 
que ha esdevingut al Ilarg deis segles un IOpie com a recurs ¡iterad de manera 
que, conscienlment o no, aquestes autores no trenquen del tOI amb la manera de 
fer literatura xincsa. ja que implícitament segueixen algunes de les regles del joco 
Hi ha que ho considera un rccurs orientalittanl. que respon a una moti vació 
comercial. 

1.3.4. La interculturalirat 

Els seus referents culturals. tanl xinesos com de fora. reforcen la imatge d'una 
identitat híbrida i intcrcultural, la qual cosa posa de rellcu la se ... a connexi6. De 
referenls culturals. n'hi ha de molles c1asses, pero aqui cns centrarem en dos 
aspectes: elllenguatge que utilitzen i els objectes que formen part de la seva vida 
qootidiana. 
Elllenguatge utiliUat 65 un factor distintiu que refor~a aquesta identitat híbrida i 
intercultoral. O'una banda, es desdibuixa la barrera tradicional entre el 
lIenguatge literari i el parlat, que resulta en obres que fan servir un to plancr i 
directe, pie de col-loquialismes i vulgarismes. amb estructures sintActiques que, 
en certs casos i estrictament parlant, es podrien considerar agramaticals. D'altra 
banda, s'osen nombrosos estrangerismes, escrits o b6 en xines o b6 directament 
en angl~s, aspecle en que destaca la Wei Hui,ja que en les seves obres apareixen 
de manera gaireb6 sistemAtica termes en angles i expressions occidentals o 
metAfores amb referents de fora en xi~s. Toe plegat. suma! a la profusió de cites 
intertextoals foranes, no resulta gens espontani i, per tant, fa pensar que respon a 
la necessitat de demostrar el seu ruvell d'interculturalitat i cosmopolitisme, la 
qual cosa !la estat titilada d'esnob. El que caracteritza el lIenguatge de la Chun 
Sue i la Mian Mian no són tan! els estrangerismes, sin6 els vulgarismes que 
ulilitzen abundantment, aid com I 'altema~a de I'estil directe amb I'indirecte, 
recurs no gaire habitual en la literatura xinesa. 
D'entre els culturemes que apareixen en aquestes novel ·les volem remarcar 
aquells relacionalS amb la interculturalitat que destaca en la nova idcntitat creada 
per aquestes autores. Un exemple molt ciar 6s I' ús de qipaos, un vestit típicament 
xines, que duu la Cocó (la protagonista de SluJngluJi Baby) per Nova York i el 
contrast que aixb suposa. La Chun Sue tamb6 recorre a la roba per mostrar 
elements d'intercultoralitat, pero jusI al contrari que la Wei Hui, ja que ella porta 
roba esportiva de marques occidentals. El més curiós del cas 6s que les 
connotacions que implica el fet de dur roba de certes marques en el conlext xi~s 
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que caracteriu.a J'est~tica punk no es corresponen amb les d 'Occident, que en 
canvi s'associen amb I'esl~tica pija. De la mateixa manera, la Chun Suc, tOI i ser 
punk, t6 passió per la colbnia Calvin Klein. A banda d'objectes que per si 
mateixos poden constituir culturemes en contextos de traducció com els que ens 
ocupen, tamb6 en trobem d'altres de caire diferent, com ara actituds o hAbits 
impropis de la cultura xinesa com per exemple fer-se petons en saludar-se, 
simboliuar el romanticisme amb sopars a la lIum de les espelmes, acompanyar 
els Apats amb vi negre o esmorzat lIet amb cereals. Aquests fets i els objectes 
esmentats anteriorment accentuen la hibridesa i intercu1turalitat present en 
aquesta nova identitat de la dona que presenten les autores. 

1.3.5. Els 'guanxi ' 

Un aspec:te de la connexió que 6s particularment important en el cas xines 6s el 
de les xarxes interpersonals de relació, ja que 6s el que permet als individus 
moure's amb més o menys facilitat en el ')oc" social i tamb6 6s el que determina 
el seu estatus al si de la societat. Des d'aqucst punl de vista, les autores, 
cadascuna en el seu ambient, demostren amb escreix estar ben relacionades, tant 
pel nombre de persones amb les quals interactuen i coneixen, com pel fet de ser 
valorades en el seu entorn, i perq~, en definitiva, formen part de I'elit. Aixf 
dones, no hi ha dubte de I'alt grau de connexió. 

2. Recepci6 i traducci6 

En aquest apanal tractarem diferents aspectes relacionats amb la recepció 
d'aquestes obres, tanl a la Xina com a casa nostra, per veure com varia i per qu~. 
La nostra hipbtesi 6s que en el recorregut d'aquestes obres des del moment en 
que es publiquen a la Xina, són prohibides per la censura, comeneen a circular 
pel mercat negre i per Internet, atrauen I'ateneió del m6n editorial occidental, 
són traduTdes i finalment arriben al lector occidental i, en concret, a I'espanyol, 
se succeeixen una serie de can vis que alteren les relacions i el paper de cadascun 
deis partkipants en tOl aquest procts. 

2. J. Pol(tica editorio.l 

A pesar de les dures crftiques de q~ 56n objecte, les editorials llineses 
inicialment han trobat en aquestes obres productes prou interessants per publicar
les. Fins i tOl despr6s de ser prohibides, han aoonsegui! evadir els controls 
oficials i han trabat una via de sortida en el mercal negre xi~ i a Internet. En 
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conseq~ncia, la desqualificació oficial duta a I'extrem en forma de censura, en 
un intenl de desconneclar.les. ha produn I'efectc contrari: les ha catapultades a 
I'hit i no ha impedil que continuessin publicanl. Aixb. que poI scmblar una 
paradoxa des de la perspectiva occidental. en el contexl xines és habitual. ja que 
la censura ts un sfmploma de les Huiles ideolbgiques dins el poder. normalmenl 
es dóna a poslu iori a la publicació i ha esdevingul un ciernen! més a tenir e n 
comple de ('estrategia comercial per Ile~ar un IIibre al mercal 
Des del món de la sinología, crida ¡'a(eneió que es publiqui aquest tipus de 
literatura a Occidenl i. sobretot a Espanya. on hi ha un gran buil pel que fa a la 
publicació d'autors xinesos que es podria resumir e n alguns classics i , 
darrcrament. obres de Oao Xinru ian després d 'haver rcbut el premi Nobel de 
literatura. En aquest context, la classe d 'obres que analitzem en aquesl treball es 
tradueixen i es publiquen a Espanya un cop han gaudit d ' un bon nivell de vendes 
a d 'altres palsos europeus.4 

L'esdndol que produeixen aquestes obres es tradueix en rendibilitat comercial. 
no tan sois a la Xina sinó també a Decident, per aix() es posa més ~mfasi en 
aspectes que tenen més a veure amb valors i etiquetes que se'ls atribueixen (com 
ara el seu component pomogrMic, transgressor i po l~mic) que no pas en la seva 
qualitatliterllria o els temes q u~ tracten les obres en si. Per tOlaix(), possiblement 
si no haguessin aixecat cert rebombari mai no haurien despertat l'interes deis 
editors i, per tant, no s' haguessin traduil. 
Hem observat una estra t~gia comercial molt ben orquestrada per par! deis edilors 
per tal de lIa~ar aquestes obres al mercal. Aquesta estrat~gia busca magnificar 
aquells aspectes literaris (continguts sexuals) i extraliteraris (prohibició) més 
morbosos per tal de cridar I' atenció del públic, la qual cosa inclou que les 
portades estiguin dissenyades de manera que explotin perfectament els tilpics, bo 
i projectant la imatge d ' una dona frligil, sensual i ex()tica per tal que els lectors 
I'associ'in a mb la protagonista de la novel ·la. L'única que escapa una mica a 
aquesta imatge és la Chun Sue pero val a dir que en aquest cas I'editorial 
perseguia Olés aviat un públic juvenil. 
Cal tenir present que no totes les obres de les anomenades "escriplores guapes" 
s'han traduil a I'espanyol o catalA. La Mian Mian o la Jiu Dan no en tenen cap de 
tradUlda. De les tradui'des, n' hi ha que s'ha fet a partir d'altres lIengües (recurs 
habitual en la traducció d 'obres xineses) com ara Shanghai Baby, i d'altres que 
s'han tradui't directament del xires, com és el cas de l1J nina de Pequ[n i Casada 

4 En aquest sentil ~s revelador el fet que a!guns traductors com ara Goldblall comp(in en 
els seus contractes una clAusula per la qua! reben un percentatge sobre les vendes de les 
traduccions posteriors a la sen. 

NOVA IDENTITAT DE LA DONA XINESA 

con Suda. Aix(), que les editorials han atribuit a la manca de traductors 
disponibles, també es pot deure a motius ecooomics. 

2.2. Aspectes traductoJ¡}gics 

Una serie d 'elements caracter{slics de les obres que ens ocupen representen certs 
"problemes", si més no, qUestions d ignes de menció des del punt de vista de la 
traducciÓ. 

En primer lIoc, I' accés a la versió que la Wei Hui va fer arribar als traductors de 
I'angl~s ha posat en evidencia el fet que escriu totalment canscient que seri 
tradui'da, la qual cosa es visualitza en les notes que inclou per als traductors 
perque no se'ls passi per alt "autoria d'aHusions li teclries o fins i toe: indicant els 
termes en anglh que considera que cOrTesponen a la seva versió en xines. 
Malgrat que només tenim constancia d'aquest cas i, per tant, no podem 
generalitur, e l fel que I'autor tingui present els lectors de la seva traducció ens 
sembla un fenomen prou rellevant per posar-ho de manifest aquí. 
En segon lIoc, les insercions de lext e n angl~ en el manuscrit xines han estat 
objecte de diferents tractaments per pan deis traductors. En el cas de la Chun 
Sue, per exemple, un mateix text ha donat lIoc a solucions diferents per par( de 
traductors diferents. La traductora de la versió catala na (coauto ra d ' aquest 
artic~e) va optar per mantenir dins del text catalA e ls termes en angles per 
considerar que produi'en un efecte similar en e l lector de la tradoc.ció. Els 
traduct~rs de I ~ versió castellana opten lambé per mantenir els termes en angl~s, 
pero hl afegelxen ootes amb la tradoc.ció al castellA, metode que desvirtua 
I'efecte que pugui temr la inserció deis mots en angles en el text final . En el cas 
de la Wei Hui, els traductors van considerar que els elements e n angles 
destorbaven en el lext mela i Ji donaven un aire massa esnob.' En aquest cas 
lambé pensem que I'omissió representa un canvi en I'estil de I' aulora. Veiem, 
dones. que hi ha disparitat de criteris per pan deis traductors a J'hora de decidir 
com traslladar aquests elements "estranys" del text original al meta. 
En tercer lIoc, veurem breument cam han resolI els diferents traductors la 
p~ncia de referents culturals que podien dificultar la camprensió del tex!. 
O'entrada cal dir que la consigna deis editors en aquesl sentit és clara: evitar al 
mlxim les notes a peu de pligina perque es tracia de narrativa (que pretfn 
entretenir). Aix() no obstant, a jutjar pel resultat final, sembla que als traductors 
els semblen inevitables i esdevenen un deis metodes traductors més emprats en 
aquests casos. Les notes usades inelouen explicacions de referents clars i 

'Comunicació personal d'una de les traductores. 
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cvidents per al públic xi.,es. peró no per a ¡'occidental, com per exemple grups 
de rock, JX)Ctes, cantants o actars de rcoom a la Xina. Un altre cas en qu~ es fa ús 
de les notes t s el de jocs de paraules impossibles de traslladar a una !lengua 
indoeuropea perque el sistema d'escriptura i pronunciació és ahsolutament 
diferent. A banda de les notes, els tracluctors recorren a la parMrasi. al p~tec, 
que de vegades s'acompanya amb explicacions amb notes ~mots com ara ~jpao, 
rick.slUJw o soba), a la compensació (sobretot per reprodOlr el lo coHoqUlal de 
¡'original) i a I' adaptació. com ara quan es tradueix guiyi (cerimbnia d ' iniciació a 
la religió budista) per "ceremonia de bautismo", o la traducció de noms de plats, 
com per exemple zhou, que apareix en més d'un IIibre i en un cas t s traduit per 
"farinetes", " altra en fa una cllplicaci6 "sopa de arroz". 

2.3. Recepció 

Analitzarem I'aspecte de la recepció des del punt de vista de la crítica litemia 
(que acostuma ser perpetuadora del canon) i deis lectors. Per als qui esta~leixe~ 
qu¿ f;s bona literatura i qut no a la Xina, aquestes obres no tenen valor hteran. 
Se' ls ha criticat tant la forma com el contingut. La forma perqu¿ consideren que 
el lIenguatge que empren pot arribar a fer ombra al lIenguatge literan formal i 
aixo podria crear una bretxa insalvable entre la generació mf;s jove i els cllssics 
de la literatura. Quant al contingut, tambf; consideren que I'actitud rebel i cfnica 
de les protagonistes pot arribar a influir de manera negativa en els lectors joves i 
contribuir en la creació d'una generació perduda, sense ideals ni aspiracions. 
Precisament, pero, un deis trets d'aquestes obres b que fugen d'aquesta funció 
social que ha tingut la literatura ens els últims temps i no persegueixen mf;s que 
entretenir, bo i descrivint una nova realitat. La literatura no s'enlf;n, dones, com 
una dna al servei del projccle polflic, per la qual cosa les aulores s'han desentts 
del paper de guies espirituals. . 
O' altra banda, si estan tenint tanl d 'hit de leclors segurament es degUl a qut han 
omplert un buít, f;s a dir, estan salisfent una necessitat d'un cert sector del públic 
cansat de Hegir norné;s el que li ofereix la literatura mainstream. Certament, al 
igual que succeeix al nostre país, part deis joves xinesos s'esbargeixen a~b la 
música, la moda i el sexe i s'hi refugien per no haver de fer front a les crelxents 
dificultats per sobreviure (trobar una feina decenl, un habitatge assequible, elc.). 
Estan cansats que els diguin sempre q~ han de fer, qut esta bf; i qut no, valen 
poder fer la seva vida. De lotes maneres, possiblement el públic a ~~i mb a8':ada 
sigui majoritlriament femení. De fet, hem pogut comprovar Vlsltant pagines 
d' lnlernet en qut els lectors donen la seva opinió que aqueslS atacs sovint són 
viscerals i apassionats, insultan15 i masclistes, per exemple, el fet que a Shanghai 
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B.aby I'amanl xi~ de la Coco sigui impolent i el "potent" sigui I' estranger b 
VISI com un greuge. Aquesta sensació coincideix amb unes declaracions de la 
Wei J:Iui en u~ entrevista.<Hog~n 2001) en el sentil que els alacs mb ferolges 
que h han ambat procedlen d homes. De lotes maneres, 101 i que aquestes 
autores han estat molt lIegides al seu país, comparativament no són tan 
concgudes com aquí. 

t:- critica literAria occi~enta l tampoc no s'ha desfet en elogis en parlar 
d aquestes novel'les, tot I que en algun cas hem Ilegit que les descrivia com a 
prosa ~csca, Ile~gera (Miranda 2~) i agud~ (Kiem 2(03). Arribats a aquest 
punl se ns plan~eJa ~a pregunta de 51 la tradUCCIÓ, com a text independent que f;s, 
no pot ser que Jugul tambf; cert paper en I'opinió deis lectors. És a dir b dificil 
establir si .Ia qualitat literAria de I'original i de la tradocció són equival~nts i, per 
tanl, podna ser que el text, un cop manipulat pel traductor, hag~s millorat 
respecle de I'original o bf; tambf; podria ser que pels esUndards occidentals no hi 
hagi tanta distlncia entre el canon i el lIenguatge usat per aquestes autores. A 
rMS, f;s destacable el fet que, a difertncia del m6n acad~mic xines, a Occident 
aquestes obres són objecte d'cstudi. 

En definiti.v~, hi ~a difer~ncies ~n allo que esdev~ la elau de I'hit entre el públic 
~I text o~glnal I de la tradUCCIÓ. En el primer cas, b la necessitat de lJegir una 
hteratu~ IOnovadora pel que fa a contingulS i propera quant a lIenguatge. Aquí, 
en canVI, es busca una literatura exotica i envoltada de polcmica. La identitat de 
~ dona xinesa que es projecta en aquestes novel 'les s' interpreta tamM de manera 
dl.rerent. P~oltalment, tot allo que les ha situades al centre de les critiques a la 
Xina b preclsament pel que se les valora i el que les fa atractives aquf. Mentre 
que el component sexual les situa fora de la cultura hegemOnica alla, a Occident 
les converteix en reclam lilerari. Malgrat que la inclusió d'upectes sexuals no 
suposen una novetat en el marc de l'orerta literana europea, en aquesl cas 
suposen un valor afegil, ja que diles en boca d'una dona asiAtica desperten la 
curiositat deis nostres leclors. 

3. COflc/usions 

Mitja~ant les tres e1aus de lectura que hem adoptat en aquest treball com a eina 
d'anAlisi per determinar fins a quin punt aquestes autores i la nova identitat de 
dona que projecten formen part de la cultura xinesa dominant hem arribat a la 
conclusió que sí que hi participen, tOl i que amb cens matisos. 
Des ~~I punl de vista socioeconOmic no són de.1iguals, encara que per la seva 
COndlCIÓ de dones són vfctimes de la desigualtat ja que a causa del model de 
dona que defensen són blanc de nombrasos atacs per part de la classe ben 
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pensan! i hegemónica. que estableix la cultura oficial i, malgrat no ser 
homogenia, esta dominada per una ideologia i unes octituds masclisles. que 
inlenten patrimonialitzar-Ia. Per 101 aixb, ('etiqueta que se'ls imposa 
d 'escriplores guapes és polfticament incorrecta i inadequada perque no respon a 
criteris littraris, s¡oo m6¡ avial ideolbgics. 
Pel que fa a la diferencia. lrobem que efcctivament 56n diferenrs del que 
marquen els canons de la cultura oficial. tol i que es tracIa d'una diferencia 
desitjada ¡ deliberada i que, a m6s a més. cada vegada comparteixcn 8mb Olés 
xiocsos perq~ els valors que reflecteixen ja han passat a formar part de la 
cultura dominanl. El que ha rebut nY.s critiques 56n les actituds referents al rol de 
la dona i a rús que (an de la seva feminitat que, més que alliberar-Ies. el que fa 
és crcar una imalge que agradi als altres. elau del seu exit. 
La seva gran mobilitat, les connexions interpersonals. I' ús i la presencia a la 
xarxa global i el coneixement d'altres cultmes i textos demostren abastament que 
es troben a l' eht de la connexió i. a mb, en fan ostentació. Malgrat que no 
persegueixen convertir-se en referents de la seva generació ni atacar les bases del 
poder. el fet és que s'han convertít en icones per a un detenninat públic, la qual 
cosa pot fer esdevenir la seva literatura en una eina de eanvi social a la Xina. 
Tambt hem vist que la reladó entre els actors i la funció del text en el sistema 
literari original í el de la traducci6 no són equivalents. En el context literan 
xines, tant e l fons com la forma fan que no encaixin dins el sistema oficial, 
mentre que a Decident, aquests e1ements passats pel sedAs de la traducci6. 
perden I'estigma que les caracteritzava, perque ni el Ilenguatge ni la temltica 
desentonen respecte a I'oferta literaria existent. La prohibició d'aqueste5 obres és 
all6 que posa en contacte e1s dos sistemes i que, en bona part, explica el seu exit. 
En resum, es tracta, dones, d ' una literatura que haurfem de situar dins de la 
cultura dominaRl, tot i que no gaudeixi del beneplacit deis qui la volen controlar i 
que ava~a en paraHe!. Aquesta paradoxa. s'explica perque aquest no formar 
part de la cultura oficial és una elecció voluntAria. on la diferencia és construida i 
respon a una determinada actitud que qUestíona cutes posicions ideol6giques del 
poder i. en definitiva. conneeta amb un públic difereRl. 
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LA TRADUCCIÓ PORTUGUF.5-{;ATALÁ. CATALÁ-PORTUGUÉS 

Pere Camellas Casanova. Barcelona 

La traducció com a símptoma 

És evident que la publicació de traduccions es un fenomen que es poI interpretar 
coro un index, un senyal -un de tants, d'acord- del caracter de la reladó cultural 
entre els pobles. El m6n editorial i els seus agents de decisió teneo un paper 
fonamental en aquest Ambit, ja que són en bona mesura aquests agents els qui 
determinen q~ es tradueix i de quines lIengUes. Així, tant les dades quantitatives 
com l'anAlisi qualitativa de les traduccions ens poden proporcionar valuases 
bases per a una interpretació de la representació que una cultura projecta en una 
altra. Es tracta, a més, d'un procés dinamic, ja que allo que es tradueix actua com 
a conformador de la imatge cultural de la c ultura origen, pero alhora I'existencia 
previa d ' una determinada imatge d'aquella cultura incideix molt en la decisió de 
q~ traduir. 
Sens dubte el primer requisit perq~ una determinada editorial s'interessi per la 
traducció d'una obra en una altra lIengua és que en tingui coneixement, i per tant 
I'accessibilitat és fonamental. Pero també éso cert que els factors d'accessibilitat 
són sovint complexos i p,xien estar molt més relacionats amb elements de tipus 
representadonal que no pas amb, per exemple, la distAncia IingüIstica. Quan el 
Noucentismc calala va come~ar afer rcaJitat un elaborat projecte de poUtica 
cultural, no es va plantejar pas la distAncia lingUistica entre el grec i el catala 
com un impediment per a la traducció de determinats classics que considerava 
imprescindibles. Allo que es lIegeix i es tradueix és el que ens arriba santificat 
per algun canon, no pas allo que ens és més proper o més tacil d'enteoore des 
d ' un punl de vista lingüístic. 

Cala/a j portugues, una relació escaua 

La proximitat lingUistica entre les lIengUes romaniques iberiques és enorme. molt 
especialment en les seves representacions escrites. I Aixf dones, el factor 

I També és cert que aquesta gran proximilat a vegades és fo~a enganyosa, i és 
responsable d'algunes males traduccions que potser no serien concebibles entre lIengUes 
rnés a1lunyades, que no s'encararien amb la mateixa confi~a Ja sabem que poder Ilegir 
el diari en una Ilengua no vol dir ser cap~ de traduir· ne la literatura, encara que hi ha 
editors que no ho volen recordar. 
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