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TRADUIR PER LLEGIR A FONS 
(LA SENYORA DALLOWAY, DE VIRGINIA WOOLF)

Dolors Udina
Universitat Autònoma de Barcelona

A còpia de molts anys de traduir, he arribat a la conclusió que no hi ha 
experiència literària més completa que la traducció, sobretot perquè és la 
manera de dedicar a cada llibre el temps que realment necessita. He dit tot 
sovint que em dedico a la traducció per poder viure llegint. Traduir, per 
mi, és llegir, escriure en una nova llengua el que llegeixo i, després, revisar 
el que he escrit tantes vegades com calgui. Normalment, la primera lectura 
és el primer esborrany d’una traducció i em serveix per captar el to del 
llibre; el faig intencionadament ràpid i sense entretenir-me gaire en cap 
problema. Em serveix sobretot per tenir mecanografiat el text. El segon 
esborrany és l’important de veritat, quan procuro que el text quedi ja ben 
lligat, quan miro diccionaris de tota mena. A partir de la tercera revisió, ja 
sense mirar l’original, és quan comença la labor de creació, quan realment 
aprofundeixo el text i tinc la impressió d’estar «creant» un text nou, de fer 
sortir tot el que hi ha darrere les paraules, d’insuflar-li vida. És el moment 
sublim de la traducció.

Vaig començar a traduir als anys 80, època daurada de la traducció al 
català amb el naixement d’editorials com ara Columna, i he traduït sempre 
de l’anglès, sobretot novel·la anglesa i nord-americana. No m’agrada dir el 
nombre de llibres que he traduït, perquè són tants que sembla que sigui 
fàcil, i no ho és gens, no ho trobo gens, de fàcil, fins al punt que tinc la 
sensació que a cada llibre he de començar de zero, que cada vegada m’entra 
per uns instants el dubte de si me’n sortiré o no. (Sospito que me’n sortiré 
perquè sé que me’n vaig sortir amb el llibre anterior.) Entre la primera 
novel·la que vaig traduir —L’ampla mar dels Sargassos, de Jean Rhys, una 
joia literària que l’autora antillana va escriure als anys 60 per reivindicar 
la figura de la boja tancada a les golfes de Jane Eyre—, i el llibre que està 
a punt de sortir publicat —Els dimonis de Loudun d’Aldous Huxley escrit 
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també a mitjan segle xx, sobre una història de monges suposadament en-
dimoniades i sotmeses a exorcisme a la França del segle xvii—, han passat 
més d’un centenar i mig de llibres i se m’han escolat més de trenta anys de 
dedicació constant a un ofici que et té sempre lligat a la realitat de la cadi-
ra, els terminis i la manca d’hores per fer res més i a la fantasia de fer una 
feina captivadora que et permet viure moltes vides diferents i et fa oblidar 
la quotidianitat prosaica.

Començaré exposant algunes reflexions generals sobre traducció que 
he anat fent al llarg dels anys i després parlaré de la traducció de La senyora 
Dalloway.

No hi ha teories ni normes generals que serveixin per a la traducció de 
tot tipus de narrativa. Com més tradueixo, més conscient sóc que cada nou 
llibre, cada moment, demana una aproximació diferent. Que tot «depèn», 
que és la paraula bàsica a l’hora de parlar de traducció: qualsevol solució 
depèn del context, de la intenció de l’autor, de l’època de l’original, del mo-
ment de la traducció, de l’objectiu de la traducció… 

La millor definició de què és traduir és la que dona títol al llibre d’Um-
berto Eco: «Dire quasi la stessa cosa». En aquest «quasi» es concentra l’es-
sència del que significa traduir. Per dir quasi el mateix que diu l’original, 
el traductor ha de posar en marxa gairebé inconscientment una sèrie de 
processos (perceptiu, cognitiu, pragmàtic, interactiu i comunicatiu) que 
es produeixen en un marc de contextos variables temporals, espacials i 
culturals. Si a l’hora de traduir no intervingués tot el sistema mental, vital 
i gairebé diria corporal del traductor i només calgués dir exactament la 
«stessa cosa» que diu l’original, segurament perdríem l’emoció i el «quasi» 
que ens fa la tasca tan absolutament apassionant.  

L’ideal de la traducció: escriure en la llengua traduïda tal com hauria 
escrit l’autor si hagués escrit en aquesta llengua i en aquest moment. Quan 
et poses a traduir, intentes escoltar la primera versió de l’obra (l’original) 
amb la màxima profunditat per descobrir-ne la càrrega lingüística, el rit-
me, les implicacions subtils, la complexitat de significats, el que pot arribar 
a suggerir cada paraula i cada frase, l’ambient de l’obra i les inferències cul-
turals. Durant uns moments la frase en l’idioma original queda sospesa, 
sense llengua, en el núvol del cervell. Si m’imagino una il·lustració del que 
passa quan tradueixes, veig tot un discurs entrant per una orella i sortint 
per l’altra, però absolutament transformat. 

Hi ha un traductor alemany que tradueix del francès, Georges-Arthur 
Goldschmidt, que en un llibre titulat Un enfant aux cheveux gris (1928) ho 
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veu il·lustrat una mica diferent, però molt exacte: «Què és traduir? Tenim 
un cercle roig i l’hem de convertir en una forma ovalada i blava. Aquest 
és el problema de la traducció». És a dir, es tracta de transformar-ho tot, 
conservant l’essència de l’original, canviar-ho tot perquè res no canviï. 

Una de les coses més extraordinàries de dedicar-se a traduir és la sen-
sació de donar nova vida a llibres i autors que van tenir el seu moment i 
que es ressusciten quan es reescriuen en una altra llengua, en alguns casos 
uns segles després, en circumstàncies totalment diferents i amb uns possi-
bles lectors molt allunyats dels receptors de l’obra original. 

Sovint, com a lectors d’una obra traduïda, no ens aturem a pensar en 
l’època en què ha estat escrita quan la llegim en una llengua que ens és 
propera i que ens transmet el missatge com si fos escrit ara. L’objectiu no 
és modernitzar una obra sinó reflectir el que diu l’original respectant el 
moment en què va ser escrita però, per allunyat que sigui aquest moment, 
sí que escrivint-la de nou amb la llengua d’ara que és una manera de do-
nar-li una nova joventut.

El traductor és el primer lector d’una obra en la seva pròpia llengua, 
el que la interpreta i dona un aire, un to determinat a l’obra de l’autor en 
la llengua a la qual tradueix. El camí que segueix el traductor és «quasi» 
com el de l’escriptor, amb la diferència que mentre que aquest avança a 
cegues en el curs del text, el traductor, que sap quin és el producte final en 
llengua original, ha d’anar del principi al final i del final al principi totes les 
vegades que calgui, caminant en paral·lel a l’autor, però sense perdre mai 
de vista la perspectiva del lector.

Abans de passar al tema principal del qual parlaré avui, voldria re-
comanar-vos un llibre de Nicole Brossard que em sembla extraordinari, 
sobre la traducció com a part de la creació literària. No és un tractat aca-
dèmic i teòric, sinó que reflexiona sobre la traducció a partir de la seva 
experiència com a poeta traduïda i es planteja una sèrie de preguntes per 
descobrir el misteri d’aquesta activitat que, des del seu punt de vista, tran-
sita pels mateixos circuits afectius i associatius que la creació. Per exemple, 
comença el llibre amb la següent pregunta: «¿Per què la traducció no és 
un tema com qualsevol altre? Vull dir, per què predisposa a un autèntic 
fervor del sentit, arribant fins al debat, com si en cada mot s’hi amagués 
una aposta de vida, una visió del món miniaturitzada?». 

Explica Brossard que, arran de la traducció al castellà d’una novel·la 
seva, Barroco del alba, una crítica es preguntava com era que, tenint en 
compte la realitat espanyola amb relació al feminisme, el llibre no va acon-
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seguir trobar-se amb el seu públic natural feminista, lèsbic i avantguar-
dista. La conclusió de la crítica era que Baroque d’aube està ben traduïda 
a l’espanyol, però que en certa mesura, l’obra està neutralitzada en la seva 
aura energètica i rebel. S’ha aigualit el sentit sense mantenir la lectora o 
el lector en estat d’alerta i de tensió; la traducció és irreprotxable, però no 
«té ànima», és incapaç de fer l’ullet i de generar invencions còmplices. En 
resum, una traducció Téflon, en el sentit que «no enganxa». Brossard qua-
lifica aquesta aproximació a la traducció de «nul·la», de poca participació 
per part de la traductora en el diàleg necessari per donar nova vida al text. 
En contraposició a l’aproximació nul·la, Brossard parla de l’aproximació 
identitària (les ganes per part del traductor de fer que circuli el missatge 
de l’original); l’aproximació lúdica permissiva (quan el mateix text convida 
a ser utilitzat per al plaer, la reflexió o l’emoció); l’aproximació interactiva 
responsable (quan la traducció és feta per un traductor) i l’aproximació 
interactiva lliure (quan la traducció la fa el mateix autor). En aquests dos 
últims casos, el diàleg que s’estableix amb el text permet «traduir l’escrip-
tura» i no només el text. 

L’avantatge de rebre l’encàrrec de traduir una obra com La senyora 
Dalloway és que el text és tan bo, tan genial, que no et queda més remei que 
dialogar-hi i qüestionar el valor i la força de cada paraula per poder fer-ne 
la versió més ajustada possible. Va ser una proposta de La Magrana-RBA, 
el 2013, i vaig acceptar immediatament malgrat no haver-lo llegit. Tot i 
tenir tenir un bagatge woolfià tan minso, no podia dir que no a un projec-
te d’aquesta mena i, abans d’abordar la traducció, i durant els mesos que 
m’hi vaig dedicar de ple, no vaig parar de llegir tot el que vaig poder trobar 
sobre Virginia Woolf, i obres seves com els diaris, les crítiques literàries i la 
genial Una cambra pròpia, en traducció d’Helena Valentí. També, per bus-
car la veu del personatge que podríem dir que és el contrapès de la Clarissa 
Dalloway al llibre, Septimus Warren Smith, vaig llegir poetes anglesos de la 
guerra del 14 (recordo en especial Rupert Brooks, un poeta molt proper al 
cercle de Bloomsbury, de qui hi ha una traducció brillant de Marià Manent 
publicada el 2011 per Adesiara).

No cal que m’estengui en l’argument de l’obra, que em sembla que co-
neix tothom. La novel·la transcorre en un dia del mes de juny de 1923 en 
què Clarissa Dalloway, una dona de classe alta londinenca, fa els prepa-
ratius per a la festa que celebrarà a la nit a casa seva. Amb el contrapunt 
de les campanades del Big Ben i Londres com a escenari, la protagonista 
reflexiona sobre la vida i experimenta amb intensitat cada instant viscut en 
el passat que evoca en el moment present. 
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Abans de començar a traduir, vaig llegir-ne unes quantes pàgines, 
però la responsabilitat d’haver-lo de traduir m’impedia gaudir de la lec-
tura. Com que no sabia per on anava, em va semblar que el millor era 
llançar-me a traduir-la per veure què entenia. L’estructura de la novel·la, el 
seu objectiu com un tot, em va costar bastant captar-los, però ja d’entrada 
em va deixar enlluernada la visió poètica de persones i coses i la genialitat 
amb què Virginia Woolf descriu i barreja detalls trivials de la vida quoti-
diana amb pensaments profunds. Virginia Woolf escriu en el seu diari i en 
quaderns de notes algunes idees sobre Mrs Dalloway, que era la tercera o 
quarta novel·la que escrivia, però la primera amb la idea de fer una gran 
obra. Diu: «En aquest llibre tinc gairebé massa idees. Vull expressar la vida 
i la mort, el seny i la demència, vull fer una crítica del sistema social i en-
senyar el seu funcionament en els moments de màxima intensitat». «Tinc 
la impressió que puc incorporar-hi tot el que he pensat a la vida. […] Vaig 
excavant unes coves magnífiques darrere dels meus personatges; penso 
que el resultat és exactament el que volia; humanitat, humor, profunditat. 
La idea és que les coves es connectin i que cadascuna d’elles surti a la llum 
del dia en el moment present».

Aquesta imatge de les coves darrere de cada personatge serveix la idea 
de Woolf que cap persona no és completa sense les altres. Una de les me-
tàfores que més m’ha cridat l’atenció de la novel·la (que per altra banda 
n’està plena, d’imatges poètiques que a estones et deixen bocabadada a 
estones t’estremeixen) és la dels fils de teranyina que es formen entre els 
personatges, la idea que, quan comparteixes una estona amb algú, queda 
durant una estona un fil que t’hi uneix.

Davant de moltes pàgines de Mrs Dalloway, el lector (i el traductor, 
és clar) té la mateixa sensació que té davant d’un poema: coneix totes les 
paraules, en pot entreveure el sentit i, malgrat tot, li sembla impossible 
dir-ho en altres paraules, traduir-ho. Al màxim que pot aspirar és a dir 
«gairebé la mateixa cosa», i que aquest gairebé arribi a ser tan reduït com 
sigui possible.

Com Ramon Esquerra (Lectures europees) el 1936, la primera cosa que 
vaig experimentar va ser «una sensació de desempar. El lector es troba per-
dut enmig de l’obra. Li costa de situar-se […] Davant seu desfila la vida amb 
la mateixa incongruència de les coses reals, però embellida, impressionant, 
tràgica a estones i sempre d’una mida més gran que la natural». Certament, 
la sensació de desempar va quedant subsumida en l’astorament de veure la 
capacitat del llenguatge de produir el miracle de la literatura.
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Com ja sabeu, aquest La senyora Dalloway era una nova traducció. La 
primera s’havia publicat el 1930 (només 5 anys després de l’original) en 
traducció de Cèsar August Jordana (per cert, una de les primeres a Euro-
pa, només després de l’alemanya i la francesa). Diuen que cada generació 
necessita la seva tradució dels clàssics, cosa molt discutible si la traducció 
és bona, però en tot cas és el que es pensa. La traducció de Jordana, que 
vaig llegir de dalt a baix després d’haver acabat la meva, es llegeix molt bé, 
sobretot tenint en compte que als anys 30 era impossible saber el lloc que 
arribaria a ocupar Virginia Woolf en el cànon literari mundial i no era 
imaginable que poguessin arribar a fer-se tants estudis i a omplir-se tantes 
pàgines analitzant la vida i l’obra de l’autora anglesa. 

S’ha de tenir en compte que Virginia Woolf subverteix els límits esta-
blerts de la narrativa i pensa que la tasca de l’escriptor és anar més enllà 
de la «via formal de la frase» i demostrar com la gent «sent, pensa o so-
mia…». Com Joyce una mica abans, Woolf introdueix l’anomenat «stream 
of consciousness» (flux de consciència / monòleg interior), una tècnica a 
la qual els lectors actuals ja estem acostumats, però que era inèdita quan 
Jordana va traduir Mrs Dalloway. Hi ha una crítica minuciosa de la traduc-
ció de Jordana feta el 1991 per una professora de la UB, Jacqueline Hurtley, 
que analitza tots els llocs on Jordana s’ha allunyat de la idea del que els 
anglesos anomenen modernisme (nosaltres en podríem dir modernitat) 
i l’acusa d’adoptar «el paper de guia, aparentment delerós que el lector no 
es perdi i sàpiga qui és qui». Per la mateixa naturalesa del text, la unitat 
del qual no es basa en el discurs del narrador sinó en un discurs indirecte 
format pels processos mentals dels personatges que l’integren, a l’original 
hi ha molts moments de confusió amb els pronoms només mig aclarits per 
un he o un she. No sempre en català és possible traduir un he o un she per 
un simple ell o ella i, en aquest cas, Jordana posava el nom del personatge, 
perdent d’aquesta manera (diu Hurtley) «la intimitat i immediatesa del 
procés mental del personatge». És evident que per als traductors posteri-
ors aquestes crítiques són molt alliçonadores i t’ajuden a treure l’entrellat 
del text, però no deixa de ser injust avaluar als anys noranta una traducció 
de l’any trenta, amb els coneixements procedents de centenars d’estudis de 
l’obra al llarg del segle. 

No em puc estar de parlar d’una de les frases que més em va fer re-
flexionar quan traduïa Mrs Dalloway. A part de la primera frase, d’una 
claredat diàfana que es torna a trobar comptades vegades al llarg del llibre 
(Mrs Dalloway said she would buy the flowers herself) i on pràcticament 
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no hi ha diferències entre versions, ens trobem gairebé tot seguit amb les 
expressions: «What a lark! What a plunge!» S’han escrit pàgines i pàgines 
sobre aquestes dues exclamacions, sobretot la segona, que molts estudio-
sos interpreten com un paral·lelisme amb el plunge de Septimus Warren 
Smith quan se suïcida tirant-se per la finestra. És increïble la diversitat de 
les traduccions d’aquestes dues frases: de les italianes «Che emozione! Che 
tuffo al cuore!», «Que gioia! Che terrore!», «Che alegria! Che tuffo!»; a la 
francesa «Que de rires! Et de plongeons!», a les castellanes «¡Qué emoción! 
¡Qué zambullida!», «¡Qué deleite! ¡Qué zambullida!» o «¡Qué fiesta!», 
«¡Qué aventura!», i a la catalana d’en Jordana: «Quina delícia! Quin cabus-
só!». La meva primera traducció va ser «Quin deliri! Quina capbussada!».

(Segons el diccionari, lark, a banda d’alosa, que aquí no funciona, vol 
dir «fer alguna cosa per divertir-se, especialment una atzagaiada o gosa-
dia»). El que em costava era imaginar la Clarissa Dalloway obrint la fi-
nestra un dia especialment lluminós i dient això de quina capbussada. Fi-
nalment, després de molt parlar-ne i pensar-hi, vaig trobar una opció que 
em va semblar bona: «Quin esclat de vida! Quina plenitud!». És veritat 
que amb «plenitud» perdia el sentit de «llançar-se» que implica el plunge, 
sobretot tenint en compte que cinc frases més avall surt el verb plunge, que 
havia de traduir de la mateixa manera. Ho vaig resoldre traduint aquest 
segon com «es capbussava de ple»… Traduir és decidir i moltes vegades 
fins que no et decideixes no pots seguir endavant. En aquest cas, vaig sentir 
la seguretat que buscava. I així va quedar.

Compararé una mica les traduccions, no tant per avaluar si una és mi-
llor que l’altra sinó per veure que en tota traducció influeix qui som i a qui-
na època pertanyem, i aquesta transitorietat no deixa de ser un testimoni. 

Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.
For Lucy had her work cut out for her. The doors would be taken off 

their hinges; Rumpelmayer’s men were coming. And then, thought Clarissa 
Dalloway, what a morning—fresh as if issued to children on a beach. 

Jordana:

Mrs. Dalloway va dir que ella mateixa compraria les flors.
Perquè Llúcia ja tenia prou feina. Els homes de can Rumpelmayer havien 

de venir a treure les portes. I després, pensava Clarissa Dalloway, quin matí 
més fresc! — com fet expressament per a nens a la platja.
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Udina:

La senyora Dalloway va dir que ella mateixa compraria les flors.
Que la Lucy ja tenia prou feina. S’havien de treure les portes de les fron-

tisses; havien de venir els homes de Rumpelmayer. I, a més a més, va pensar 
la Clarissa Dalloway, quin matí —com acabat de fer per als nens a la platja.

What a lark! What a plunge! For so it had always seemed to her, when, with a 
little squeak of the hinges, which she could hear now, she had burst open the 
French windows and plunged at Bourton into the open air. How fresh, how 
calm, stiller than this of course, the air was in the early morning; like the flap 
of a wave; the kiss of a wave; chill and sharp and yet (for a girl of eighteen as 
she then was) solemn, feeling as she did, standing there at the open window, 
that something awful was about to happen; 

Jordana:

Quina delícia! Quin cabussó! Vetací la impressió que tenia sempre quan, amb 
un petit grinyol de frontisses, que ara estava sentint, obria de bat a bat la porta 
balconera i es llançava vers Bourton i l’aire lliure. Que fresc, que tranquil, més 
quiet que ara, és clar, que era l’aire de bon matí; com el toc d’una onada; com el 
bes d’una onada; fred i esgarrifador i tanmateix (per a una noia de divuit anys 
com ella era aleshores) solemnial, sentint com ella sentia, dreta allí al balcó 
obert, que alguna cosa terrible era a punt d’esdevenir-se; 

Udina:

Quin esclat de vida! Quina plenitud! Perquè era la sensació que havia tingut 
sempre quan, amb un petit grinyol de les frontisses com el que ara sentia, 
obria de cop les portes vidrieres i es capbussava de ple a Bourton, a l’aire del 
camp. Quina frescor, quina calma la de l’aire a primera hora del matí, més que 
en aquest moment, sense dubte; com l’embat d’una onada, com el bes d’una 
onada, fred i brusc, i tanmateix (per a una noia de divuit anys com tenia ella 
llavors) solemne, sentint com sentia, dreta davant de la finestra oberta, que 
estava a punt de passar una cosa terrible;

Un dels problemes principals en aquesta traducció és que les inco-
herències, l’hermetisme, les imatges borroses i la manca de definició en 
Woolf tenen un propòsit coherent i definit, formen part d’una estratègia, 
i és precisament quan el llenguatge és més vital i poètic. A les reflexions 
dels diversos personatges «hi ha aparents manques de coherència que no 
ho són per al personatge però que per al lector queden obertes a diver-
ses interpretacions». Com que per traduir-ho havia d’entendre-ho tot, en 
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una de les fases de la traducció —diguem el tercer o quart esborrany—                                                                                                                                    
tendia a explicitar-ho tot més, com a mínim per entendre-ho jo. En un 
moment donat vaig veure que si el que pretenia era fer-ho comprensible, 
perdia sense remei la força del text. I, per tant, a l’últim esborrany (el vuitè 
o el novè) em vaig dedicar específicament a eliminar tot el que havia afegit 
perquè s’entengués. La fidelitat amb el text original exigia aquest despulla-
ment de sentit. 

Amb aquest llibre tinc el rècord de revisions d’una traducció de tota 
la meva vida. Vaig llegir/corregir/revisar nou vegades el text i a la darrera 
vaig fer l’experiment interessant de llegir el català mentre escoltava un àu-
dio en anglès llegit amb una veu anglesa fabulosa. 

La tècnica de Virginia Woolf, que trena ahir i avui per fer avinent que 
el moment està format tant pel passat com pel present, comporta de vega-
des una estranyesa gramatical en el temps verbal i de vegades en els signes 
de puntuació. Quan vaig començar a traduir el llibre, buscava un motiu 
enraonat per no haver de posar tants punts i comes com posa l’autora, 
però no el vaig saber trobar. Era evident que si ella havia posat tants punts 
i comes, havia prescindit gairebé absolutament (em penso que n’hi ha un 
parell en tot el llibre) dels punts suspensius i posava sempre un guió que 
feia el paper dels dos punts, havia tingut motius per fer-ho. Per seguir el 
ritme musical de l’original i per ser fidel al seu estil, em va semblar que 
havia de reproduir gairebé amb exactitud la seva puntuació. 

Per estrany que sigui en algú tan primmirat amb la seva obra com 
ella, sembla que Virginia Woolf es mirava amb absoluta indiferència el que 
poguessin fer els traductors a qualsevol idioma amb els seus textos, fins i 
tot en francès, que coneixia molt bé. Diu en un assaig: «Quan canvies totes 
les paraules d’una frase… i per tant has alterat una mica el sentit, i comple-
tament el so, el pes i l’accent de les paraules en la relació de les unes amb 
les altres, no queda res més que una versió ordinària i vulgar del sentit». 
Afegeix que no creu que «en vista d’aquestes mutilacions», puguem estar 
segurs que l’èmfasi que posem en el que llegim traduït no sigui fals i consi-
dera que això de la traducció és «una catàstrofe terrible».

Acabaré amb el poema d’Emily Dickinson (l’autora més difícil de tra-
duir que he vist mai: llegint-la en anglès, cop de puny; en qualsevol altra 
llengua, no sempre), que em sembla molt oportú parlant de traduccions. 
Diu:
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A word is dead
When it is said,
Some say.
I say it just
Begins to live
that day.

Una paraula mor 
un cop dita, 
diuen alguns.
Jo dic que precisament 
comença a viure 
aquell dia.

Un text, un llibre, quan està acabat per a l’autor, comença el seu camí 
per al lector i per al traductor, que li torna a donar vida.


