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Diari d’una 
llibretera
Isabel Sucunza és el 50% de l’ànima 
de l’exitosa llibreria Calders (l’altre 
50% és Abel Cutillas). Té el costum 
de difondre per la xarxa les seves 
impressions sobre el dia a dia de la 
llibreria. En particular, els comen-
taris de molts dels seus clients, que 
agafa, suposem, d’amagat. En gene-
ral, aquesta mena de traïció (detalla 
els comentaris a través de suposa-
des transcripcions) acostuma a ser 
crítica i servida a través de la ironia. 
Els seus comentaris també fan un 
repàs del món editorial i cultural 
que visita la llibreria. L’últim, que 
ens va alegrar l’insuportable mes 
d’agost, va ser aquest, sobre els om-
nipotents comercials de les editori-
als. Comença parlant el comercial:  
–Hola, te traigo el boletín de noveda-
des de septiembre. 
–Gracias, nos lo miraremos. 
–Al final tienes también los pósters 
y los expositores; pedid los que 
queráis, que son gratis. 
–Es que no ponemos pósters ni expo-
sitores. 
–Pero van muy bien para dar visibi-
lidad a los libros. 
–Usamos las mesas para dar visibi-
lidad a los libros que nosotros decidi-
mos. 
–Uhm... No colaboráis.  
Aquesta última frase és digna d’El 
Padrí, ja que el següent pas és el co-
mercial tornant-hi acompanyat 
d’un paio gran com un armari i di-
ent-li: “Et faré una proposta que no 
podràs rebutjar”. Quina por. 

Fascinació pels expositors 
Aquesta esceneta toca de ple una de 
les realitats de tota la vida i que el pú-
blic en general no sap: les llibreries 
tenen els seus expositors, però les 
editorials fins i tot paguen per col·lo-
car els seus. La gran editorial fa un 
desplegament que enlluerna sovint 
alguns llibreters. I com que el plante-
jament “a visibilitat més gran, més 
vendes” és cert (el tant per cent de 
compradors que actuen a cop calent 
en una llibreria és el mateix que el 
dels supermercats), la lluita per cap-
tar no només el millor espai, sinó la 
màxima quantitat d’espai, és forta. Si 
topes amb una llibreria com la Cal-
ders, que no posa pòsters ni exposi-
tors, les petites editorials tenen una 
probabilitat més alta de competir. I, 
no cal dir-ho, defuig el comprador de 
llibres que hi entra amb pressa i aga-
fa el primer que veu en un expositor. 
A la llibreria Calders, com tantes lli-
breries serioses de casa nostra, es 
compliquen la vida, et compliquen la 
vida. Per això les adorem.✒
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“Tradueixo al ritme que 
cal per poder-ne viure”  
Balzac. Duras. Camilleri. Maalouf. 
Magris. Calasso. Némirovski.  
Baricco. Aquests i molts altres au-
tors han sigut traduïts al català per 
Anna Casassas (Barcelona, 1958), 
que des del 1998 s’ocupa d’entre 
vuit i deu llibres cada any. Després 
de rebre premis com el Mots Pas-
sants (2009) i el Vidal Alcover 
(2010), ha sigut distingida amb el 
premi Trajectòria de la Setmana 
del Llibre, que enguany consisteix 
en un dibuix digital de Jaume Plen-
sa. En les dues dècades de recorre-
gut del guardó, cap traductor l’ha-
via aconseguit. 

Anna Casassas viu als Pirineus 
francesos. Quan li truquem des-
penja el telèfon ràpidament. 

Suposo que estaves treballant... 
Sí. Estic traduint Els tres mosque-
ters, d’Alexandre Dumas, per a La 
Magrana. 

Vas gaire avançada? 
Estic bastant cap al final de la no-
vel·la. L’Athos va a casa d’un senyor 
estrany, una mena de bruixot, a bus-

car-hi algun verí o alguna cosa que 
encara no sé. 

No ho saps perquè vas llegint el lli-
bre a mesura que el tradueixes? 
La primera traducció la faig sense 
llegir el llibre. Quan acabo aquesta 
primera passada vaig comparant la 
traducció amb l’original. L’acabo 
llegint quatre o cinc vegades. 

Ho has fet sempre així? 
En general, sí. Els casos en què l’he 
llegit abans de traduir-lo és perquè 
no entenc gens de què va o perquè 
em fa molta curiositat.  

Havies estudiat dret. 
Sí. Ho vaig fer per poder viure fora 
de Barcelona. Vaig exercir set anys 
a Figueres. 

Els primers llibres que vas tradu-
ir van ser Sobre la lectura, de Mar-
cel Proust, i Adéu a la publicitat, 
d’Oliviero Toscani. Va ser el 1996. 
Quan vaig canviar de professió vaig 
començar a fer correccions d’estil 
de traduccions que no funciona-

En dues dècades Anna Casassas ha traduït 140 llibres al català. El dia 7 de setembre 
rebrà el premi Trajectòria de la Setmana: és la primera traductora que el guanya
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ven. Creia que traduir estava fo-
ra del meu abast, però en Jaume 
Vallcorba i en Xavier Folch van 
proposar-me dos llibres i vaig 
acceptar els encàrrecs. 

Al principi vas treballar per a 
Quaderns Crema i per a Empúri-
es. A poc a poc vas anar coneixent 
el sector. Com el descriuries? 
El que m’agradava d’en Folch i en 
Vallcorba és que el tracte era 
molt familiar i agradable. De mi-
ca en mica, eixamplant la gent 
per a la qual he treballat, he cone-
gut un món molt més fred, en el 
qual el traductor és una peça més 
d’un procés que funciona gairebé 
sol, on no pintes res. De vegades 
et tracten com un proveïdor. 

És un ofici mal pagat, encara? 
Ningú et paga perquè puguis viu-
re com un senyor, però hi ha edi-
torials que et paguen decentment. 

I no acostumen a ser les grans... 
Hi ha de tot. Les editorials grans 
no són les que paguen menys per 
regla general, però hi ha editori-
als petites que paguen més bé. 

Últimament treballes força per a 
Periscopi, Anagrama, Raig Verd, 
Minúscula, Angle i Cal·lígraf. 
Sí. També faig els llibres de Ma-
gris per a Edicions de 1984. Hi ha 
editorials petites que fins i tot 
han tirat endavant propostes me-
ves. Últimament ha passat amb 
Virgilio Giotti, Panait Istrati i 
Marcello Fois. 

Quin ritme de treball portes? 
Tradueixo unes vuit hores al dia. 
A vegades, deu. També els caps de 
setmana. Tinc un diumenge de 
tant en tant... Tradueixo al ritme 
que cal per poder-ne viure.  

Les tarifes encara són baixes. 
A França un traductor cobra el 
doble! Durant els últims anys, 
hem treballat molt per guanyar 
visibilitat, i ho estem aconse-
guint. Això fa que el nostre nom 
surti a més cobertes i que de vega-
des ens convidin a clubs de lectu-
ra o a presentacions. A part de 
l’autor, la persona que coneix més 
un text som nosaltres.✒

✒✒✒✒ Jordi Nopca
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