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Traduir per llegir.  
Un passeig per l’obra de cinc escriptores

Després de 30 anys ben bons de dedicar-me a traduir, em veig amb 
cor d’afirmar que no hi ha experiència literària més completa que la 
traducció, sobretot perquè m’he adonat que és la manera de dedicar 
a cada llibre el temps que realment demana (i una mica més). He dit 
tot sovint que em dedico a la traducció per poder viure llegint. Tra-
duir, per mi, és llegir, escriure el que llegeixo i després revisar el que 
he escrit tantes vegades com calgui. La primera lectura del llibre, 
que equival al primer esborrany de la traducció, em serveix per cap-
tar-ne el to; tradueixo més aviat ràpid i sense entretenir-me gaire en 
cap problema concret. El segon esborrany és el que em demana més 
hores; és quan procuro que el text quedi ben lligat, quan miro dicci-
onaris de tota mena i poleixo el català però encara amb l’original al 
davant. A partir de la tercera revisió, ja sense mirar l’original, és 
quan sento que comença la labor de creació, quan realment apro-
fundeixo en el text i tinc la impressió d’estar «creant» un text nou, 
de fer sortir tot el que hi ha sota de les paraules, d’insuflar-hi vida. 
Per mi és el moment sublim de la traducció i el que em fa sentir pas-
sió per una feina com la nostra.

Una de les coses més extraordinàries de dedicar-se a traduir és la 
sensació de donar nova vida a llibres i autors que van tenir el seu 
moment i que es ressusciten quan es reescriuen en una altra llen-
gua, en alguns casos un o dos segles després, en circumstàncies to-
talment diferents i amb uns possibles lectors molt allunyats dels re-
ceptors de l’obra original. Sovint, com a lectors d’una obra traduïda, 
no ens entretenim a pensar en l’època en què ha estat escrita quan 
la llegim en una llengua que ens és molt propera i que ens transmet 
el missatge com si fos escrit ara. Penso que, quan traduïm, no prete-
nem modernitzar una obra sinó que el que volem és 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 donem a l’obra original una nova joventut.
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En aquesta xerrada miraré de seguir el fil, des del punt de vista de 
traductora, de la mirada femenina en l’obra de cinc autores que te-
nen força coses en comú però que en aquest cas comparteixen so-
bretot el fet d’haver estat traduïdes al català a través de la mateixa 
persona i, per tant, tenen aquest nexe d’unió, si més no en la litera-
tura catalana. Miraré d’analitzar la manera de fer literatura de ca-
dascuna d’elles, la forma i l’estil de les obres que n’he traduït, i com 
la personalitat de les autores m’ha servit de guia a l’hora de tra-
duir-les. El discurs de cadascuna és molt diferent, com també l’èpo-
ca: per començar, una és poeta, Elizabeth Barrett Browning, i va néi-
xer a la primeria del segle xix. També Elizabeth von Arnim, potser 
la menys coneguda de les cinc, va néixer al segle xix (el 1866) a Aus-
tràlia. Jean Rhys i Virginia Woolf van néixer només amb dos anys de 
diferència (Rhys a Dominica el 1884 i Woolf a Londres el 1882), però 
tota la seva obra i influència és del segle xx, mentre que Alice Mun-
ro, que va néixer al Canadà, a Ontario, el 1931, tot i que va escriure la 
major part de la seva obra (més de 10 llibres de relats) durant el se-
gle xx, com que li va ser concedit el Nobel el 2013 pot considerar-se 
una autora del segle xxi.

*

Vaig tenir la sort que la primera traducció que em van encarregar (la 
Columna dels anys vuitanta) fos Wide Sargasso Sea, l’obra cabdal de 
Jean Rhys, publicada a Anglaterra el 1966 (i en català vint anys des-
prés), una novel·la d’una delicadesa i d’una precisió corprenedores. 
Va ser de les últimes novel·les que l’autora va publicar i hi va treba-
llar durant trenta anys. La seva va ser una existència plena d’entre-
bancs: matrimonis trencats, la mort d’un fill, pobresa, solitud i fins i 
tot presó. Els seus personatges són sempre dones, dones urbanes, 
que viuen entre els anys vint efervescents i excessius i els foscos 
quaranta, que es debaten entre l’antiga economia en què l’home és 
qui paga, la llibertat amorosa i vital, el somni, el talent i les dificul-
tats econòmiques. Jean Rhys escrivia, explica ella, «pel desig d’alli-
berar-me d’aquella horrible tristesa que m’aclaparava. De petita 
vaig descobrir que si aconseguia posar el dolor en paraules, aquest 
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dolor desapareixia». El dolor que explica és tan profund que només 
pot expressar-lo en un estil depurat i econòmic, amb frases curtes i 
clares. Per explicar-se, els seus silencis són tan importants com les 
paraules. L’ampla mar dels Sargassos està inspirada en un personat-
ge de Jane Eyre, la famosa novel·la de Charlotte Brontë, publicada a 
mitjan segle xix (1847), en la qual un cavaller anglès, Mister Roches-
ter, té tancada a les golfes de la seva mansió victoriana la seva pri-
mera dona, una criolla que es torna boja. Jean Rhys coneixia bé 
aquesta novel·la i comentava que «les germanes Brontë eren unes 
escriptores genials, i, és clar, Charlotte Brontë construeix el seu pro-
pi món i t’aconsegueix convèncer que la pobra llunàtica és realment 
terrible. Cada vegada que llegeixo aquest llibre —continua Rhys— 
em sento ofesa per la falsedat de les escenes criolles i, sobretot, per 
la crueltat de Mister Rochester. Sempre penso: “Això és només una 
versió, la versió anglesa, com si diguéssim”.» Per contrarestar aques-
ta versió, va decidir escriure la història de la «dona boja» des del 
punt de vista d’una dominicana, la història de moltes hereves crio-
lles de mitjan segle xix, després de la prohibició de l’esclavitud, que 
vivien amarades de les creences i supersticions de la població negra, 
odiades pels exesclaus, i empobrides o desposseïdes per la llei an-
glesa que ho posava tot en mans del cònjuge masculí. 

Vaig fer aquesta traducció fa trenta anys i, quan la rellegeixo ara, 
revisc la sensació poètica, delicada i precisa de la prosa de Jean 
Rhys, em sento transportada com llavors a la vida exuberant i exòti-
ca de l’època a les Antilles i pateixo amb la protagonista davant de la 
ceguesa i incomprensió d’un marit prepotent i cruel. També veig, 
però, quantíssimes coses canviaria de la traducció. Sobretot de llen-
gua (el català ha evolucionat molt en aquests trenta anys i jo n’he 
après, és clar; per exemple em recordo parlant amb l’editor de si po-
sar o no article als noms, una cosa que ara està totalment establerta; 
la protagonista es diu Antoinette i, no sé ben bé per què, ens va sem-
blar que l’article amb un nom tan poc nostrat no quedava bé), però 
també de manera d’expressar l’original en la traducció. S’ha dit so-
vint que les traduccions caduquen, precisament cada trenta anys, i 
em sembla un exercici fabulós revisar o tornar a fer una traducció 
trenta anys després, amb l’experiència acumulada, amb els canvis 
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de la llengua i també amb la diferent manera de ser fidel i d’inserir 
una traducció en la nostra tradició. 

El 2007 Empúries va tornar a publicar L’ampla mar dels Sargassos 
però, lamentablement, no em van avisar abans de fer-ho. Per resca-
balar-me’n, per poder tornar a viure i escriure des de la veu de Jean 
Rhys, Minúscula em va proposar traduir una de les seves novel·les 
anteriors, Good Morning, Midnight. Em va emocionar repetir tant de 
temps després amb una autora de qui sempre m’ha fascinat la bar-
reja de fragilitat vital i emocional amb una incombustible determi-
nació literària.

*

L’autora més antiga és Elizabeth Barrett Browning (nascuda el 
1806), que el 1846 va publicar els Sonets from the Portuguese (dedi-
cats al seu marit Robert Browning), que en català van aparèixer el 
2006, exactament dos segles després del naixement de la poeta. 
Aquests 44 sonets ens permeten seguir l’evolució de la relació amo-
rosa de Barrett i Browning, des dels primers temps en què ella no 
podia arribar a creure que Browning fos sincer quan li declarava el 
seu amor, fins que ho va acceptant i arriba finalment a viure la rela-
ció amb total plenitud. Aquests sonets són l’obra més perdurable de 
la Barrett, se n’han fet moltes traduccions (en castellà n’hi ha més 
de mitja dotzena), i s’ha tendit històricament a presentar-los amb 
un romanticisme massa ensucrat. No hi havia cap traducció com-
pleta dels sonets al català (només Marià Manent i Francesc Parceri-
sas n’havien traduït un parell o tres). El repte, per a mi, era aconse-
guir traduir aquests sonets destacant-ne més la profunditat de 
l’expressió poètica que no pas la pàtina romàntica de l’amor. Llegint 
tot el que podia per conèixer el personatge que havia escrit els so-
nets i el moment en què ho havia fet, vaig descobrir una dona que 
volia inaugurar una nova manera de fer poesia que s’allunyés de les 
veus tradicionalment «femenines». Assegurava que «busco pertot 
les meves àvies literàries i no en trobo cap»; només en el camp de la 
novel·la hi havia un personatge que li podia servir de guia, George 
Sand, una autora que gosava explorar temes socials i sexuals i que, 
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segons Barrett, combinava els millors atributs de tots dos sexes, 
com diu en un poema que li va dedicar: «Tu, dona de cervell privile-
giat i home de cor generós, que t’has posat de nom George Sand». 
De fet, cap dona abans d’Elizabeth Barrett no havia gosat escriure 
sonets, fins llavors un terreny exclusiu dels homes. 

És molt fàcil revestir de tocs romàntics la història de la parella de 
poetes Browning-Barrett, que van haver de fugir a Itàlia perquè un 
pare tirànic no permetia a Elizabeth tenir relacions amb ningú, però 
les més de 300 cartes que es van escriure l’un a l’altre abans de fugir 
són d’una erudició i una profunditat intel·lectual admirables per 
part de tots dos i demostren el vigor i l’agilitat mental d’una dona 
independent que, per sobre de tot, volia escriure fugint dels temes 
medievals que cultivaven les dones del seu temps per ocupar-se de 
qüestions socials i de la posició i problemes de les dones. Tot això 
queda palès en l’obra que va dedicar uns deu anys a escriure, Aurora 
Leigh, una mena de poema-novel·la d’onze mil versos sobre la lluita 
d’una dona jove per crear-se una identitat artística malgrat les con-
dicions adverses. El seu objectiu era explicar «la vida quotidiana 
real dels nostres temps [...] amb tantes digressions i reflexions filo-
sòfiques com em vagui de permetre’m». Va ser el primer llibre de la 
literatura anglesa (i diria que universal) que se centrava en la dona 
com a artista. 

Sabent tots aquests antecedents de la vida d’Elizabeth Barrett, 
em vaig veure amb cor de traduir els seus sonets pensant com els 
hauria escrit ella si hagués nascut al segle xxi: els sentiments de fa 
dos segles no eren tan diferents dels d’ara, només em calia expressar 
el que ella deia com ho faria jo mateixa. Normalment tradueixo els 
llibres que m’encarreguen les editorials; alguna vegada n’he pogut 
proposar algun; en aquest cas, havia triat traduir aquests sonets per-
què m’havien arribat a l’ànima i sentia la necessitat de dir-los amb 
les meves paraules. Mirant d’emular la traducció dels Sonets de 
Shakespeare de Gerard Vergés, que en aquell moment llegia amb 
fruïció i em semblaven extraordinaris, vaig decidir traduir-los en de-
casíl·labs, amb les cesures corresponents però sense rima. Em va sem-
blar molt més important prioritzar el contingut del poema que cen-
trar-me en la forma en què havia estat escrit. A banda d’aconseguir  



100

les deu síl·labes de rigor a cada vers, el criteri principal que va guiar 
la traducció era expressar amb paraules que no fossin estranyes a la 
meva experiència personal, les imatges i idees que Elizabeth Barrett 
va plasmar amb tanta eficàcia i precisió. Em donava seguretat pen-
sar que, per poc digne que fos el resultat, no podia deixar de ser un 
motiu d’alegria per a la poeta tornar a ser jove dos segles després en 
una altra llengua.

*

Una autora ben poc coneguda, però remarcable, és Elizabeth von 
Arnim, que va néixer a Sydney el 1866. Von Arnim va escriure una 
vintena de llibres, el primer dels quals va ser Elizabeth and Her Ger-
man Garden, que va publicar anònimament el 1898 i del qual es van 
fer més de 20 edicions durant els primers anys del segle xx. És un 
llibre suposadament autobiogràfic escrit a manera de diari: la prota-
gonista, mare de tres fills, se’n va tota sola a un castell de la Pomerà-
nia i es dedica durant un any a cuidar el seu jardí i a viure el silenci. 
Entre els passatges del llibre, que parlen sobretot de les plantes i 
flors del seu jardí, hi intercala comentaris irònics sobre els fills, el 
marit (a qui posa el nom de «The Man of Wrath») i les amigues que 
la visiten perquè no estigui sola i que li fan més nosa que servei. És 
difícil llegir les pàgines d’aquest llibre sense somriure contínua-
ment. Per exemple, escriu que passar-se hores treballant al jardí 
«no és elegant i arribes a suar molt; però és una mena de feina 
benaurada, i si Eva hagués tingut una pala al Paradís i hagués sabut 
què fer-ne, ens hauríem estalviat tota aquella història tan trista de la 
poma». Els comentaris d’aquesta mena són continus: parlant de la fri-
volitat de les seves contemporànies, afirma que creu «que això de 
fer mitja i cosir vestits és cosa del dimoni, pensada per impedir a les 
dones que estudiïn». 

Després d’aquest llibre anònim, del qual es va trigar un parell 
d’anys a saber qui n’era l’autor, Von Arnim va signar tots els seus lli-
bres amb el nom d’«Elizabeth of the German Garden», i no deixa de 
ser irònic que una dona tan excèntrica per a la seva època i tan poc 
esclava de les convencions, oblidada durant un temps per la histò-
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ria de la literatura, torni a reviure un segle després amb el nom del 
primer marit, el baró Von Arnim. 

No tots els llibres de la Von Arnim són igual d’alegres i feliços. El 
primer marit se li va morir relativament aviat i poc temps després es 
va malcasar amb un tal comte Russell (germà de Bertrand Russell), 
un home despòtic i malagradós amb qui només va aguantar un any. 
Sembla que és en ell que s’inspira el personatge odiós de la novel·la 
Vera, que va publicar anònimament el 1921 (amb un argument molt 
semblant al de Rebeca, que va ser escrita vint anys després), i que és 
la primera novel·la de l’autora que va sortir en català. El que comen-
ça com una història d’amor especial i poc convencional es conver-
teix en un estudi psicològic i una crítica implacable de la tirania 
masculina. És un llibre dur perquè el personatge masculí és insofri-
ble, la noia, d’una innocència feliç i realment enamorada, fa molta 
pena, i l’única esperança és la tieta de la noia, una dona comprensi-
va i amable que intenta ajudar la neboda i s’ha d’enfrontar al tirà. Hi 
ha un personatge del llibre, una amiga vídua a qui la tieta va a dema-
nar consell com si fos l’oracle, que segurament és qui reflecteix les 
opinions d’Elizabeth von Arnim, que escriu aquest llibre amb més 
de cinquanta anys i després d’haver passat per diverses relacions. La 
tieta, que mira d’animar-se pensant només en els avantatges de la 
relació de la neboda i de trobar qualitats en aquell home espantós, 
quan descobreix que l’home és molt ric i té dues cases, pregunta a la 
vídua: 

 «—Què pot ser millor que tenir dues cases? 
 »—Tenir-ne una —contesta la vídua.»
 Quan el casament ja és imminent i la tieta va a veure la ví-

dua en cerca d’alguna paraula prou sàvia per tornar-li la tranquil·li-
tat i dissipar-li els dubtes, li pregunta:

 «—Al cap i a la fi, què pot ser millor que un marit devot?
 »I la vídua, que n’havia tingut tres i sabia bé de què parlava, 

amb la calma d’aquells que ja han fet el seu camí i tenen tot el temps 
del món per sospesar i calibrar les seves paraules, va respondre:

 »—No tenir marit.»
Potser un dels detalls més inquietants d’aquest llibre és el títol, 

Vera, que és el nom de la dona anterior d’aquest home i de qui no-
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més sabem que «va caure» per la finestra... El llibre no acaba bé, 
però convida a pensar, o a voler pensar, que a les pàgines següents 
que l’autora ja no va escriure la noia aconseguirà fugir per deixar 
enrere aquell malson. 

La traducció de Vera va ser un encàrrec de l’editorial Viena, que té 
una col·lecció en la qual recupera joies mai publicades en català. Ar-
ran d’aquesta traducció, m’he convertit en fan incondicional d’Eliza-
beth von Arnim, una autora amb un estil simple (que no vol dir fàcil) 
i divertidament impertinent que fa que et reconciliïs amb el món 
que ens toca viure. Després de traduir Vera, vaig llegir uns quants lli-
bres de la Von Arnim (In the Mountains, The Pastor’s Wife, The Soli-
tary Summer) i em vaig enamorar de The Enchanted April, una novel-
la que va escriure immediatament després de la duresa de Vera i que 
sembla talment una recepta de la felicitat. Quatre dones, tipes de la 
vida grisa que tenen a Londres, decideixen llogar un castell a Itàlia 
per anar-hi a passar un mes, i el fet d’estar a l’aire lliure i de canviar 
de perspectiva els fa entendre què volen de la vida. Les situacions de 
la novel·la són molt divertides i encomanen sense remei l’alegria 
de viure. La felicitat és una de les emocions més difícils de transme-
tre, i una prova del talent de l’autora és que, en aquest llibre, aconse-
gueix evocar-la sense caure en el sentimentalisme.

És evident que cent anys no passen debades. És impossible tra-
duir (i llegir) una obra del passat i no veure’s influenciada pel que 
s’ha escrit des d’aleshores. O, si més no, és impossible no sentir 
aquesta influència, encara que només sigui per resistir-s’hi. L’estil 
d’Elizabeth von Arnim és molt característic: les frases són molt llar-
gues, amb moltes disquisicions subordinades, i només al final (com 
per fer patent la influència alemanya de l’autora) arriba el desenllaç 
de la idea o reflexió. Traslladar aquesta manera d’escriure demana 
molta concentració per fer les frases llegidores en català sense per-
dre el toc «germanòfil», per dir-ho d’alguna manera, que traspua 
l’estil original. The Enchanted April es va convertir en català en Un 
abril prodigiós (que és l’adjectiu que als editors i a mi ens va semblar 
que reflectia més bé la situació). 

*
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Una de les escriptores de qui he traduït més obres és Alice Munro, 
autora d’una desena de llibres de contes, dels quals n’he traduït qua-
tre al català: Massa felicitat (2010), Odi, amistat, festeig, amor, matri-
moni (2011), Estimada vida (2013), Dansa de les ombres felices (publi-
cat el 2014, després d’haver-li estat concedit el Premi Nobel el 2013) i 
The Beggar Maid, que podria considerar-se una novel·la perquè el 
personatge principal surt a tots els contes.

Munro va néixer el 1931, en plena depressió, en una zona d’Ontario 
especialment pobra i en el si d’una família de classe treballadora: el 
pare va emprendre diversos negocis sense gaire èxit; la mare era mes-
tra d’escola. El 1950 va publicar el seu primer conte i la consagració 
com a escriptora li va arribar el 1968, amb Dance of the Happy Shades.

Com que aquest primer llibre va ser el quart que vaig traduir, em 
va permetre fer un recorregut invers en l’obra de l’autora i em va fer 
la impressió que l’últim llibre de l’autora (Estimada vida) i el primer 
(Dansa de les ombres felices) tancaven i obrien respectivament la 
perspectiva vital d’una dona que potser sense proposar-s’ho va re-
flectir en els seus contes l’evolució de la figura femenina al llarg del 
segle xx en la societat que retratava. En aquest primer llibre hi ha un 
conte (marcadament autobiogràfic), «Nois i noies», on explica que 
de petita li agradava molt ajudar el seu pare en les feines del camp i 
amb els animals. L’àvia i la mare no hi estan gaire d’acord, els sem-
bla que és el germà el que ha d’ajudar el pare i que ella hauria de 
quedar-se ajudant en les feines de casa. Durant tot el conte explica 
amb entusiasme les feines que fa i l’orgull que sent quan el seu pare 
la felicita per treballar com un noi. En un moment donat, s’escapa 
una euga i el pare li diu que corri a tancar la barrera del terreny. Ella 
hi corre, però, just quan arriba a la porta, en comptes de tancar-la 
per impedir que l’euga s’escapi, per alguna raó que no controla, 
l’obre perquè l’animal fugi. A l’hora de sopar, el germà l’acusa da-
vant del pare dient que ha vist que ho feia expressament.

 «¿Per què ho has fet? [—li pregunta el pare.]
 »No vaig contestar. Vaig deixar la forquilla tot esperant que 

m’expulsessin de taula, cap cot. Però no em va expulsar. [...]
 »—Deixem-ho córrer —va dir el pare amb resignació, fins i 
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tot de bon humor. Va dir les paraules que m’absolien i m’excloïen 
per sempre:— És una noia.

 »No vaig protestar, ni tan sols dins del meu cor. Potser tenia 
raó.»

 
A la gran majoria dels més de cent contes que ha escrit Alice 

Munro al llarg de la seva vida, els personatges són dones, dones que 
miren de rebel·lar-se contra un passat insidiós que sempre acaba 
aflorant a la superfície, dones resignades que s’adapten a les cir-
cumstàncies que els ha tocat viure i, sobretot, personatges desassos-
segats amb una vida que podríem qualificar de normal i que en un 
instant s’esquerda i fa que tot trontolli. A partir d’una anècdota, 
d’un moment més o menys important, Alice Munro va estirant el fil 
del personatge, avançant i retrocedint, mai d’una manera evident, 
per presentar moments del personatge que al final constitueixen 
tota una vida. Mai no jutja, només descriu: sembla voler deixar clar 
que dins de cada ésser humà hi ha un tresor perillós. Quan comença 
un conte, no sembla que tingui un pla traçat; més aviat sembla que 
vagi seguint la intuïció o l’instint. En la seva manera d’explicar el 
món, els esdeveniments mai no tenen raons prèvies, simplement 
passen, de sobte i inexplicablement.

Aquesta manera de narrar desconcerta una mica a l’hora de tra-
duir. Comença el conte en un lloc inesperat, una circumstància 
qualsevol. Moments o descripcions que semblen trivials, quan aca-
bes el conte es revelen transcendentals en el conjunt de la història 
del personatge. En un sol paràgraf, l’autora retrocedeix uns anys per 
explicar un detall, torna al present un instant, però immediatament 
es remunta a dècades enrere o s’avança en el temps. Sembla que 
vegi la vida com peces separades que no acaben d’encaixar mai. I 
així és com escriu: peces, bocins, d’aquesta vida desencaixada i es-
tranya. I el més curiós és que quan ho llegeixes (en anglès, o en la 
versió traduïda si has estat capaç d’assolir un nivell semblant al de 
l’autora), l’estil sembla d’una senzillesa aclaparadora, com si hagués 
anat explicant la història tal com li venia al cap.

A l’entrevista que li van fer arran de la concessió del Premi Nobel 
el 2013 (i que va ocupar el lloc del discurs que solen fer tots els con-
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decorats atès que no va poder assistir al lliurament del premi per 
qüestions de salut), l’entrevistador li va preguntar si quan havia co-
mençat a escriure era feminista. La seva resposta va ser: «De jove no 
havia sentit mai la paraula feminisme, però és evident que ho era, 
perquè de fet vivia en un indret del Canadà on escriure era més fàcil 
per a les dones que per als homes. Els escriptors grans, els impor-
tants, eren homes, però, segurament, saber que una dona escrivia 
contes la desacreditava menys que no pas si el qui ho feia era un 
home. Escriure no era una ocupació pròpia d’homes». Continua di-
ent que sempre ha tingut tanta consciència de ser dona que no li ha 
calgut declarar-se feminista. Diu: «Quan vaig començar a escriure 
no se’m va acudir mai que fos important remarcar que ho feia des 
d’una perspectiva de dona, però tampoc vaig pensar mai en mi ma-
teixa com res més que una dona. Quan arribaves a l’adolescència, 
llavors sí que t’adonaves que el paper de la dona era ajudar l’home a 
assolir els seus objectius i tot això, però quan jo era petita no tenia 
cap sentiment d’inferioritat pel fet de ser dona. Potser era perquè 
vivia en una part d’Ontario on les dones eren les que llegien, les que 
explicaven històries, mentre que els homes eren sempre fora de 
casa fent coses importants, no els interessaven gens les històries».

A Estimada vida, l’últim llibre que ha escrit Alice Munro i que va 
publicar just abans de rebre el Nobel, hi ha quatre relats que, tal com 
diu ella, «són les primeres i les darreres paraules que he de dir sobre 
la meva vida». La manera com s’explica, amb una anàlisi tan impla-
cable del seu comportament en determinades situacions, em va fer 
entendre que en els seus contes no volia ser despietada i cruel sinó 
que la seva manera de mirar el món era a partir de les dissonàncies 
de cada personatge. En els primers contes que vaig traduir (i per tant 
llegir) em preguntava sovint per què explicava coses tan sòrdides, 
em semblava veure-hi certa perversitat gratuïta. Després de veure 
com parlava d’ella mateixa, vaig entendre que el que volia exposar, 
que el que li interessa dels éssers humans, no és com es presenten als 
altres sinó la profunditat de l’esquerda que els diferencia, la fondària 
de la ferida que els fa com són. No planteja el que escriu per pura es-
cabrositat, sinó que és la seva manera genuïna d’entendre el món i 
que l’ha convertit en allò que en diuen una escriptora de culte. 
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Gràcies a aquestes «confessions» seves he abordat la traducció 
d’aquest darrer llibre amb una mentalitat diferent i he pogut reco-
nèixer la importància de saber tant com es pugui d’un autor a l’hora 
de traduir-lo. No és que m’ajudi en la traducció de cada frase con-
creta o paràgraf en particular (continua sent igual de complicat re-
escriure el que diu), però sí que em permet reproduir amb més con-
venciment la seva veu.

*

L’última autora de qui vull parlar, la que m’ha fet pensar més pro-
fundament en què fem quan traduïm i la que m’ha fet gaudir més  
de la feina, és Virginia Woolf. L’any 2012, quan vaig rebre l’encàrrec de 
traduir Mrs Dalloway, no l’havia llegit; només havia llegit Orlando i 
no hi havia acabat d’entrar gaire. Malgrat tot, era un repte massa 
llaminer i vaig acceptar l’encàrrec de seguida. Vaig proposar-me lle-
gir-la abans de començar la traducció però em costava molt en-
trar-hi i, com que la responsabilitat d’haver-la de traduir m’impedia 
gaudir de la lectura, vaig llançar-me a traduir-la per veure què ente-
nia. Em va costar molt copsar l’estructura i l’objectiu de la novel·la, 
però ja d’entrada em va deixar enlluernada la visió poètica de perso-
nes i coses i la genialitat amb què Virginia Woolf descriu i barreja 
detalls trivials de la vida quotidiana amb pensaments profunds. 

No cal que m’estengui en l’argument de l’obra, que em sembla 
que coneix tothom. La novel·la transcorre en un dia del mes de juny 
de 1923 en què Clarissa Dalloway, una dona de classe alta londinen-
ca, fa els preparatius 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 en el present cada instant viscut en el passat.

Davant de moltes pàgines de Mrs Dalloway, el lector (i el traduc-
tor, és clar) té la mateixa sensació que 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.
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És sabut que aquesta La senyora Dalloway era un nova traducció. 
La primera s’havia publicat el 1930, només cinc anys després de 
l’original, en traducció de Cèsar August Jordana, i va ser una de les 
primeres a Europa, només després de l’alemanya i la francesa. La 
traducció de Jordana, que vaig llegir després d’haver acabat la meva, 
es llegeix molt bé, sobretot tenint en compte que als anys trenta no 
se sabia el lloc que arribaria a ocupar Virginia Woolf en el cànon li-
terari 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.

És important tenir en compte que Virginia Woolf subverteix els lí-
mits establerts 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 somia…». Com Joyce una mica abans, Woolf introdu-
eix l’anomenat «stream of consciousness» (flux de consciència / mo-
nòleg interior), una tècnica a la qual els lectors actuals ja estem prou 
avesats, però que era inèdita quan Jordana va traduir Mrs Dalloway. 
Hi ha una crítica minuciosa de la traducció de Jordana feta 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 mo-
dernisme (modernitat) i l’acusa d’adoptar «el paper de guia, aparent-
ment delerós que el lector no es perdi i sàpiga qui és qui». Per la ma-
teixa 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 pro-
cés mental del personatge». És evident que per als traductors poste-
riors aquestes crítiques són molt alliçonadores i t’ajuden a compren-
dre l’estil del text original, però no deixa de ser injust avaluar als anys 
noranta, amb els coneixements procedents de centenars d’estudis 
de l’obra al llarg del segle, una traducció de l’any trenta.

No em puc estar de parlar d’una de les frases que més em va fer 
reflexionar quan traduïa Mrs Dalloway. A part de la primera frase, 
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d’una claredat diàfana que es torna a trobar comptades vegades al 
llarg del llibre («Mrs Dalloway said she would buy the flowers her-
self») i on pràcticament no hi ha diferències entre versions, ens tro-
bem gairebé tot seguit amb les expressions: «What a lark! What a 
plunge!». S’han escrit pàgines i pàgines sobre aquestes dues excla-
macions, sobretot de la segona, que molts estudiosos interpreten 
que té un paral·lelisme amb el «plunge» del personatge que ve a ser 
el revers de Clarissa Dalloway, Septimus Warren Smith, quan se suï-
cida tirant-se per la finestra. És increïble la diversitat de 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 cabussó!». La meva primera traducció va ser «Quin de-
liri! Quina capbussada!». Val a dir que em costava molt imaginar-me 
la Clarissa Dalloway obrint la finestra un dia especialment lluminós 
i dient això de «quina capbussada». Finalment, 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 perdia el sen-
tit 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 se-
gon com «es capbussava de ple»...

Un dels problemes principals en aquesta traducció és que les in-
coherències, l’hermetisme, les imatges borroses i la manca de defi-
nició 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 diverses interpretacions. Com que per 
traduir-ho havia d’entendre-ho tot, en una de les fases de la traduc-
ció —diguem el tercer o quart esborrany— tendia a explicitar-ho 
tot més, com a mínim per entendre-ho jo. En un moment donat em 
vaig veure abocada a adonar-me que, si el que pretenia era fer-ho 
comprensible, perdia sense remei la força del text. I, per tant, en 
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una de les últimes revisions (per vuitena o novena vegada) em vaig 
dedicar específicament a eliminar tot el que havia afegit perquè 
s’entengués. La fidelitat al text original exigia aquest despullament 
de sentit. 

Una cosa que em va semblar molt interessant d’aquesta traducció 
va ser consultar diverses edicions en italià, francès i castellà mentre 
feia la traducció. A part de la sorprenent diferència entre versions, és 
molt enriquidor veure com resol cada traductor la mateixa frase i po-
der calibrar quina s’acosta més a la manera com vols expressar-ho tu. 
Quan fas això, les hores passen molt de pressa i el termini de lliura-
ment de la traducció cada vegada s’acosta més perillosament, però 
és un exercici que et permet anar molt més a fons de cada frase i cada 
paraula. La senyora Dalloway és un llibre 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. 

*

Després d’aquest recorregut per la vida i l’obra d’aquestes cinc auto-
res, em sembla evident que totes parlen sobretot del paper de la 
dona al món, i en els seus textos hi puc reconèixer una gran part de 
l’experiència pròpia i diria que de totes les dones. Curiosament, 
com més moderna és l’autora de les cinc que hem vist, menys neces-
sitat sembla que tingui d’afirmar el seu lloc al món. És veritat que 
tant Elizabeth Barrett com Elizabeth von Arnim eren dones de clas-
se alta: Elizabeth Barrett buscava mitjançant la poesia i l’escriptura 
el camí per ser artista en una societat de domini masculí; Elizabeth 
von Arnim, una dona de vida poc convencional, s’esforçava a veure 
la part positiva i agradable de la vida i amb sarcasme anava tirant 
endavant; Jean Rhys, que assegurava que sempre parlava d’ella ma-
teixa en les novel·les, exposa la indefensió d’una dona decidida a 
escriure a la convulsa Europa de la primeria del segle xx, mentre 
que Alice Munro no ha de fer res més que «un exercici d’observació 
de la resignació, l’angoixa, la felicitat i el dolor d’altres i d’ella matei-
xa per oferir als seus lectors unes obres mestres on es reflecteixen 
tots els nostres mons». 
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M’adono que a l’hora de traduir canvia una mica la perspectiva 
que adopta un traductor (una traductora, de fet): mentre que tra-
duint una obra de la mateixa època que la nostra (com en el cas 
d’Alice Munro) fem de miralls per als nostres temps, quan traduïm 
obres de segles passats el nostre paper és el d’actors de la història de 
la literatura. És habitual dir que els traductors fem de pont entre 
cultures; jo diria que també fem de pont entre èpoques i segles.

En una taula rodona del Festival d’Edimburg de fa un parell 
d’anys, l’escriptora escocesa Ali Smith, que fa una literatura molt in-
teressant i trencadora, va dir que «un llibre no està complet fins que 
se’n fa una traducció», i hi ha un poema d’Emily Dickinson que em 
sembla que diu el mateix d’una manera més poètica:

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.

Barcelona, juliol de 2021
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