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Conclusions - 2016

Les ponències  i  els  debats  de  la  jornada  barcelonina  del  IV  Seminari  sobre  l’obra

d’Andrea Camilleri, sumats a la part de les jornades de Màlaga que també es va dedicar

a la traducció de variació lingüística dialectal, han fornit uns resultats força homogenis

que permeten dibuixar el següent estat de la qüestió:

1)  Es  constata  gairebé  una  unanimitat  absoluta  contra  l’estandardització  o

neutralització, que és vista com un empobriment inacceptable de l’original i  com una

pràctica superada. Per poc convincents que puguin resultar les alternatives, sempre val

més “fer alguna cosa” que no pas “no fer res”. Els pocs participants que estandarditzen

ho  fan  empesos  per  les  instruccions  de  l’editorial,  que  els  obliga  a  mantenir  una

continuïtat  amb  els  traductors  anteriors:  a  Salamandra,  en  la  traducció  de  la  sèrie

Montalbano, Teresa Clavel va substituir María Antonia Menini Pagès i Carlos Mayor va

substituir Teresa Clavel; tant Clavel com Mayor van rebre la consigna de seguir la línia

marcada  per  la  primera  traductora,  que  estandarditzava,  per  tal  de  garantir  la

coherència de la col·lecció. Altres ponents i participants expressen el seu parer sobre si

és bo o no obeir aquest tipus d’instruccions i, més en general, sobre les relacions entre

traductor i editorial. Clavel i Mayor subratllen, de tota manera, que, en la dialectalitat o

en  altres  camps,  miren  d’aprofitar  les  poques  escletxes  que  se’ls  concedeixen  per

innovar. David Paradela ha adoptat de vegades l’estandardització en cas d’ús realista

del dialecte, i continua trobant-la justificada en aquesta circumstància, però tampoc no

és la seva opció  preferent.  Clavel  i  Mayor matisen,  d’altra  banda,  que —tant  en la

dialectalitat com en altres camps— miren d’aprofitar amb voluntat innovadora aquells

pocs espiralls de llibertat que l’editorial els concedeix.

2)  Contra  les  expectatives  dels  organitzadors,  la  tradució  de  varietat  diatòpica  per

varietat  diastràtica  no  obté  gaire  consens.  S’hi  declaren  favorables  Teresa  Clavel  i

Helena  Aguilà.  Els  qui  la  rebutgen  de  manera  explícita  addueixen  que  condueix

automàticament cap a registres baixos o vulgars, cosa que altera la caracterització dels

personatges.



3) Com era més previsible, es fa palès un rebuig majoritari —per bé que no unànime—

per la traducció de varietat diatòpica mitjançant varietat diatòpica. Quin dialecte de la

llengua meta es tria? Aquesta pregunta esdevé un obstacle insalvable: qualsevol tria

provoca una distorsió de la realitat i és vista com una decisió massa aleatòria. Fer parlar

un  personatge  sicilià  en  andalús  implica  barrejar  realitats  extralingüístiques  i  crea

múltiples  friccions  ateses  les  diferències  que  separen  ambdues  realitats.  Es  corre,

alhora, el risc de suscitar reaccions de desconcert o fins i tot ofensives en el lector. A

favor de la solució diatòpica es manifesta Annacristina Panarello, i  en bona part els

debats  més  encesos  de  la  jornada  barcelonina  giren  entorn  de  la  seva  ponència.

Panarello defensa la tria d’un dialecte meta sobre la base de paral·lelismes culturals

tant referents a la realitat extralingüística com a les connotacions del dialecte dins el

domini lingüístic nacional. La idoneïtat de l’andalús per al sicilià deriva, així, d’una sèrie

tant  de factors objectius que caracteritzen la comunitat  lingüística  andalusa com de

tòpics que li associen els parlants de les altres comunitats: meridionalitat, endarreriment

econòmic i cultural respecte a la resta del país, comicitat, entre d’altres. S’ofendran els

andalusos?  Panarello  replica  que  també  els  sicilians  poden sentir-se  ofesos  per  la

llengua de Camilleri. Admet que les diferències entre les dues comunitats que es triïn

representa un inconvenient, però Pel que fa a les nombroses diferències entre totes

dues comunitats, no nega que siguin un inconvenient, però no creu que aquest punt

feble faci aquesta estratègia pitjor que les altres. Li fa costat Cristina Garriga, la qual,

contra el doblatge en castellà unívocament estàndard de Billy Elliot, proposa la mateixa

operació: fer servir per al dialecte dels miners del nord d’Anglaterra l’asturià, és a dir,

cercar en el mapa dialectal de la llengua meta un dialecte els parlants del qual, per

geografia i per condició socioeconòmica, siguin comparables amb els dels text font.

4) L’opció que més adeptes aplega tant a Màlaga com a Barcelona és la que atorga al

traductor un perfil més experimental i creatiu, és a dir, la que el posa davant el repte de

crear un dialecte no identificable amb cap dels dialectes reals de la llengua meta, per

tant,  “inventat”,  ja  sigui  a  partir  de  material  de  diversos  dialectes  reals,  ja  sigui

mitjançant una veritable creació ex novo.  Cada ponent  articula aquesta posició amb

matisos diferents,  però tots  convergeixen en un mateix  plantejament  de  fons.  Lupe

Romero  defensa  el  doblatge  espanyol  de  Benvenuti  al  Sud,  amb  dialecte  inventat,

enfront  de  l’estandardització  que  han  “patit”  les  pel·lícules  de  Massimo  Troisi.  La

recaptació superior obtinguda per la pel·lícula de Luca Miniero en comparació amb les

de Troisi demostraria la bona acceptació que reben aquests experiments per part del

públic. Pau Vidal recorda com, en la seva llarga trajectòria com a traductor de Camilleri,

va  començar  adoptant  el  mallorquí  però  després  es  va  decantar  per  crear  un

supradialecte, arrenglerant-se així amb el traductor francès Serge Quadruppani. El seu

posicionament és corroborat per David Mateu, que fa una comparació entre traduccions

camillerianes de Vidal i Menini Pagès. Al seu torn, David Paradela, a Màlaga, il·lustra la

tècnica que va aplicar per al dialecte que parlen els soldats en un conte de Federico De

Roberto,  La  paura,  ambientat  a  la  Primera  Guerra  Mundial:  va  confegir  una  parla

basada en diversos dialectes del nord d’Espanya (precisament per tal d’evitar el recurs

sistemàtic  a  l’andalús),  però  combinant-los  amb  un  sincretisme  molt  lliure.  Gabriel

López-Guix, davant l’ingent plurilingüisme d’A Man in Full (Todo un hombre), de Tom

Wolfe, va decidir, en comptes de pouar trets dialectals del mapa de la llengua meta,

calcar en castellà els trets dels dialectes originals: per exemple, fer parlar els negres,



també en castellà, amb doble negació. Tant ell com Paradela aporten ressenyes de la

traducció majoritàriament favorables a llur tractament del problema dialectal. Paradela

ha adoptat l’opció creativa quan ha vist en l’autor una voluntat experimental, mentre que

ha estandarditzat quan es fa del dialecte un ús més naturalista. Miquel Edo remarca que

la  clau  del  problema  resideix  precisament  en  la  distinció  entre  aquests  dos  usos,

“impressionista” i  “expressionista”, és a dir, entre el dialecte que emmiralla la realitat

lingüística i  el  dialecte que és objecte  d’una forta manipulació creadora per  part  de

l’escriptor. Edo assenyala que la frontera entre ambdues modalitats sovint no és fàcil

d’establir, i  retreu als defensors de l’opció creativa —però també a escriptors com el

mateix Camilleri  en les seves declaracions públiques— que fan un diagnòstic massa

decantat cap a la segona modalitat. López-Guix no hi està d’acord: aquesta dicotomia

no és plantejable en l’àmbit de la traducció, en tant que la mímesi d’un dialecte real no

es pot transvasar, com a mímesi, al text meta (“donde el original imita, la traducción

crea”).  

5)  Una  cinquena  opció  s’insinua  més  discretament  al  llarg  del  Seminari.  És  una

proposta de la qual es troben poques mostres en traduccions publicades. No aixeca un

gran debat ni a Màlaga ni a Barcelona, però si ens hem d’atenir al nombre de ponents

que  la  proposen  i  a  la  seva  matriu  estrangeritzadora  —i  ja  sabem  que  avui  les

estratègies estrangeritzadores  guanyen terreny respecte  a  les domesticadores—, és

probable  que  en  el  futur  es  faci  un  lloc  en  la  traducció  de  la  variació  lingüística.

Consisteix a introduir en el text meta abundant lèxic i fraseologia del dialecte font, ja

sigui  transcrit  (en  cursiva  o  rodona),  ja  sigui  traduït  literalment,  amb  o  sense

acompanyament  de  glossa  interdialògica.  Exposa  aquesta  tècnica  Giovanni

Brandimonte, però també l’ha utilitzada Paradela en la traducció de Gocce di Sicilia.

Giovanni Caprara i  Pedro J.  Plaza,  davant  una mostra de fragments de traduccions

camillerianes, es pregunten si no era possible un grau més alt  de literalitat sobretot

morfosintàctica, i  aposten alhora per reproduir directament en italià, al  text meta, en

cursiva,  fórmules com el  “piacere”  de  les  presentacions,  tractaments  com signore  /

signora  / signorina, descriptors de topònims com contrada,  i  en sicilià  dialectalismes

transparents  per  al  lector  espanyol  (“raprí  la  puerta”)  o  la  repetitivitat  dels  quals  ja

permet de copsar-ne el significat sense que calguin aclariments (el proverbial taliari).

 Aquesta proposta no faria sinó portar més enllà, i aplicar també al dialecte, la tendència

—ja força generalitzada— a admetre en el text meta dosis cada vegada més generoses

de llengua original. És una tendència que s’adopta sovint davant els culturemes i que es

pot observar també en les traduccions de Camilleri a l’espanyol, moltes de les quals no

tradueixen, per exemple, tractaments com dottori. A propòsit d’aquesta qüestió, però

sense  entrar  en  la  dialectalitat,  Celia  Filipetto  s’atura  a  detallar  com  administra  la

inserció  o  no  de  l’estrangerisme i  l’addició  o  omissió  de  glosses  interdialògiques  o

d’altres amplificacions. A mig camí entre aquesta cinquena opció i  la  traducció amb

variació diatòpica, Natalí Lescano proposa, per a Camilleri, explotar un dialecte argentí

de la zona de Río de Plata molt influenciat pel sicilià i per l’italià. Es tractaria d’esquitxar

el text meta amb els italianismes o sicilianismes lèxics espanyolitzats que ofereix aquest

dialecte (malhaya, pichirilo, mañar, mancar, matina, etc.).

La  proposta  de  Lescano  va  posar  sobre  la  taula  un  altre  tema:  l’escàs  grau

d’identificació del lector llatinoamericà amb les traduccions peninsulars, sobretot en els



registres col·loquial i vulgar. És, en realitat, una problemàtica diferent de la que s’ha

afrontat al Seminari, però que va anar apareixent tant a Màlaga com a Barcelona. La

pregunta no és, aquí, com s’ha de traduir la variació lingüística dialectal present al text

font, sinó —hi hagi o no al text font variació lingüística— quin dialecte s’ha d’utilitzar en

el text meta quan el traductor i/o els seus lectors (o una part dels seus lectors) parla un

dialecte fortament diferenciat de l’estàndard i amb prou prestigi per a ser catalogable

com un subestàndard. Diversos ponents fan referència, precisament, a les polèmiques

que genera el fet que les traduccions que circulen pels països llatinoamericans hagin

estat fetes molt sovint a Espanya. Àlvaro Calero fa, en canvi, consideracions sobre la

mateixa problemàtica a propòsit del català a València i les Illes i del francès al Quebec.

En el camp de la catalanística, Eva Garcia-Pinos, en ocupar-se de la variació dialectal a

Solitud, fa palès encara un altre ordre de dificultats: els problemes metodològics que

poden sorgir quan s’estudia la dialectalitat en un text d’una època en què la llengua

encara no s’ha normativitzat.

Consignem tot  seguit  altres observacions  col·laterals  que es van fer  al  llarg  de les

jornades i que mereixen un esment:

1) Pau Vidal critica la reiteració amb què els estudis sobre Camilleri i traducció s’han

ocupat d’Il cane di terracotta i Il ladro di merendine, llibres del període inicial de la sèrie

Montalbano,  i  —en  canvi—  han  negligit  la  producció  posterior.  Molts  traductors  de

Camilleri van començar per aquells llibres però després han continuat i han anat afinant

i modificant la seva tècnica, evolució que els estudis no reflecteixen.

2) Helena Aguilà i Jorge Seca subratllen la gran diferència que separa el concepte de

dialecte a Espanya i a països com Itàlia o Alemanya. Quan informen en nota o en el cos

del  text  que  un  personatge  parla  en  dialecte,  ells  no  utilizen  aquesta  paraula

(prefereixen “diu en sicilià” o “diu en bavarès” a “diu en dialecte sicilià” o “diu en dialecte

bavarès”), perquè la consideren equívoca per al lector espanyol. Sobre el cas alemany, i

més específicament sobre traduccions de Günter Grass, ofereix algunes pinzellades, en

la jornada barcelonina, a més de Seca, Julia Eggers.

3) A la taula rodona de Barcelona, però també en alguna ponència de Màlaga, es posa

de relleu el menor costum, en espanyol, respecte a l’italià, a l’anglès o a l’alemany, de

representar gràficament la dialectalitat en la llengua escrita, cosa que priva el traductor

d’una  tradició.  Ha  pesat  molt  sempre,  en  espanyol,  la  correcció  normativa,  i  s’ha

experimentat poc —també en els registres col·loquials i  vulgars— en el  camp de la

representació gràfica de variants fonètiques. Com un cas excepcional, algun participant

recorda  Valle-Inclán,  però  també  es  fa  esment  de  les  varietats  gràfiques  vigents  a

Amèrica Llatina, cosa que dóna un altre enfocament a la qüestió: no es tractaria d’una

llacuna en els usos lingüístics, sinó en l’enciclopèdia lingüística del traductor peninsular,

que té un escàs coneixement dels usos escrits del castellà hispanoamericà.

4) Fora de la temàtica traductològica, Giuseppe Marci, conferenciant convidat i ànima

del Seminari d’ençà de la seva primera edició, imparteix una lliçó magistral sobre alguns

dels topònims més habituals de la producció camilleriana, llicó que s’insereix en una

línia de recerca que necessàriament haurà d’ocupar un lloc central en futures edicions

del Seminari: les relacions entre geografia i literatura.
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