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La dignitat 
dels 
traductors 
literaris
S’està fent circular un manifest im-
pulsat per l’AELC amb el suport de 
l’ACEC i ACE Traductores a favor de 
la visibilitat dels traductors literaris. 
Les signatures es faran públiques du-
rant el Dia Internacional de la Tra-
ducció, el pròxim 30 de setembre. En 
si, el que demanen és poc: volen que 
se’ls vegi. No és gaire i alhora és molt, 
ja que incideix en un punt que no cos-
ta diners als contractants: fer constar 
a la coberta, en alguna banda destaca-
da, el seu nom al costat del de l’autor. 
O si no és a la coberta, tal com fan edi-
torials franceses i angleses, a la sola-
pa, en lletres grans. És a dir, no haver 
d’anar a parar a l’infern de la lletra mi-
núscula del copyright o, en el millor 
dels casos, a la pàgina tres, per saber 
qui és el traductor. També demanen 
als mitjans de comunicació que, quan 
parlin d’un llibre, se’ls esmenti. Cal 
que el missatge sigui clar: el que es 
ven és el llibre tal, de tal autor i tradu-
ït per tal traductor. En un sol paquet. 
Perquè si no, seria una altra cosa. És a 
dir, aconseguir que el traductor tin-
gui nom i cognoms i que no passi com 
una anella més de la cadena produc-
tiva de la fabricació d’un llibre. Al con-
trari, fer que sigui un valor afegit. 

‘‘TRADUTTORE, TRATTORE’ 
Res de traduttore, trattore, tractor, 
per arrossegar damunt l’esquena la 
responsabilitat de la bona marxa d’un 
text literari sense gaire res a canvi. No 
cal omplir-se de raons per demanar 
a les editorials que facin el que ja es 
fa tot Europa i a més recomana el 
Consell Europeu d’Associacions de 
Traductors Literaris. Les raons ja hi 
són, la importància del traductor lite-
rari ningú no la discuteix. Una bona 
traducció, fidel i alhora creativa, fa 
guanyar qualitat al producte. Llavors, 
per què costa tant el fet de dignificar 
aquesta feina? Quines raons hi ha per 
no posar el nom del traductor a la co-
berta o en un lloc preferent? Gràfi-
ques? Si a tot arreu es fa i no passa res, 
no deu ser pas això. No. És una qües-
tió d’inèrcies, del conservadorisme 
que encara hi ha en bona part del món 
editorial i periodístic català. Des de 
l’Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana, que acull també els traduc-
tors, es té clar. S’impulsen activitats 
i actes que posin nom i cara als tra-
ductors. S’aconseguirà, només és 
qüestió de temps.✒

LLUÍS A. 
BAULENAS
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DE LES 
LLETRES

La Berthe deixa No-
va York i la llibreria 

en què treballava i viat-
ja fins al Canadà de la 
infantesa, primer a 
Mont-real i després a la 
reserva índia d’Uashat, 
on es retroba amb un 
amic de quan era petita, 
activista dels drets dels 
indígenes. M. Dolors 
Millat torna amb una 
novel·la intimista. 

La filla  
del Nord 
M. DOLORS MILLAT 
Proa

ARAL’APARADOR
FICCIÓ

Una de les peculi-
aritats d’aquests 
invents anome-
nats “tesis docto-
rals” és que de-
mostren –meri-
tòria paradoxa– 

que se’n pot fer una, perfectament, 
sense abocar-hi ni una sola idea prò-
pia. Els doctorands, en efecte, po-
den llegir-se centenars de llibres, 
resumir-los i ressenyar-los amb 
gran zel i, quan ve l’hora de demos-
trar (un cop retirada la marea dels 
títols aliens) alguna mena de vida 
intel·ligent ni que siga com a restes 
del naufragi, la buidor pot ser-hi pa-
vorosament absoluta. Com que ja va 
explicar Umberto Eco que una tesi 
ha de ser “com un porc”, i tot se n’ha 
d’aprofitar, no és infreqüent que 
l’alumne, ben aconsellat, prepare 
un digest comestible de tot plegat i 
el publique en forma d’“assaig”. El 
crim, llavors, serà complet i el vene-
rable Michel de Montaigne tindrà 
convulsions a la seua tomba...  

És un fet, doncs, que s’ha usat i 
abusat de l’etiqueta “assaig” per ad-
judicar-la a tota mena d’artefactes, 
menyspreant la petita veritat que 
ens fa notar que siga el que siga allò 
que el seu creador va anomenar es-
sai no es refereix a res que s’escape 
d’una prosa –purament i simple-
ment– literària, el vehicle inequívoc 
d’idees també literàries.  

Naturalment hi haurà magnífics 
contraexemples del que acabe 
d’exposar. Però a poc que el lector 
siga mitjanament intel·ligent i tin-
ga una mica d’experiència acadè-
mica haurà entès i reconegut per-
fectament la paradoxa a què faig 
referència. Entre tots –això és un 
fet– han mort l’assaig i ara, entre 
els cadàvers, com després d’una 
batalla shakespeariana, ens cal 
buscar senyals de vida. Havent de 
comportar realitats com aquesta 
encara de manera tristament habi-
tual, és un plaer enorme rellegir un 
títol que hauria d’estar sempre dis-
ponible, un autèntic clàssic de les 
nostres lletres: La pintura catala-
na, d’Alexandre Cirici Pellicer 
(1914-1983). L’autor no necessita 
una gran presentació: va ser un crí-
tic d’art essencial i un divulgador 
incansable de l’excel·lència dels 

Apologia  
del geni col·lectiu

nostres millors creadors. Al volum 
en qüestió, que ara reedita Qua-
derns Crema, ofereix una visió de 
conjunt de la pintura, des de la pre-
història fins al segle XX, en això 
que alguns han tingut la gosadia 
d’anomenar Països Catalans. 

Un esforç herculi 
Qualsevol que no fos un erudit meti-
culós i un bon escriptor haguera 
naufragat estrepitosament en un 
propòsit així. Cirici se’n surt amb 
gran donaire. Algunes de les seues 
teories ens semblen ara deliciosa-
ment impressionistes, com quan 
identifica com a “catalana” l’activi-
tat pictòrica del paleolític... Avalu-
ada en conjunt, però, la seua visió té 
la coherència del qui s’ha escarras-
sat a oferir una teoria global de l’am-
bició plàstica dels habitants d’aquest 
racó de món i ho ha fet amb gràcia i 
amb talent expressiu. D’aquesta ma-
nera hem d’entendre la correspon-
dència que estableix entre l’art des-
envolupat a la Catalunya Vella (on 
amb el temps es formaria allò que els 
lingüistes anomenen el català orien-
tal, també estès a les Illes Balears) i 
el que s’ha dut a terme a la Catalunya 
Nova i el País Valencià (on es parla el 

català occidental). Per a Cirici, en 
la primera regió han predominat 
materials durs en l’arquitectura 
i en la segona materials tous, i ai-
xò s’ha vist acompanyat per un 
sentit artístic “intimista” i de “to 
menor” en el primer cas i un al-
tre de sentit clarament “retòric” 
en el segon.  

Independentment del judici 
que ens meresca aquesta defini-
ció a ulls d’ara, caldrà reconèixer 
en l’assaig de Cirici un esforç 
herculi per explicar la voluntat 
expressiva en la nostra cultura. 
Algunes de les seues observaci-
ons són d’un suggeriment molt 
atractiu, com quan defineix la 
pintura catalana com “més me-
lòdica que harmònica, més feta 
d’elements purificats, àdhuc pu-
ríssims, que de complexitats im-
bricades”, o quan ens recorda 
que el retaule és la gran aporta-
ció del nostre art medieval.  

Només un home d’una sòlida 
formació acadèmica però que al-
hora haguera llegit Montaigne 
amb profit podia resseguir el ras-
tre que va de Taüll a Tàpies sense 
fer el ridícul. Alexandre Cirici va 
ser aquest home.✒

LA PINTURA 
CATALANA 
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Quin cantant va actu-
ar al Camp Nou el 6 

de juliol del 1985? 
Quants espectadors van 
veure Mar i Cel en la pro-
ducció del 1988? Quin 
personatge de televisió 
garantia “un judici com 
cal”? Aquestes són tres 
de les 45 preguntes que 
planteja el Triviacat de-
dicat als anys 80, escrit 
per Martí Farré.

Triviacat. 
Anys 80 
MARTÍ FARRÉ 
Angle editorial

NO-FICCIÓ

Llibre i disc, Llum de 
Llull inclou 11 versi-

ons del llegat de Ramon 
Llull a càrrec de Laia Ma-
Lo, amb els dibuixos de 
Max i la música de Txe-
ma González i Jaume 
Reus. “Cantava l’aucell / 
en lo verger de l’Amat. / 
Vénc l’Amic, que dix a 
l’aucell: / si no ens ente-
nem pel llenguatge / en-
tenem-nos per amor”.

Llum  
de Llull 
CAP DE TURC 
Disset edicions
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