
ara llegim
53ara  DISSABTE, 30 DE SETEMBRE DEL 2017

arallegim

Traductors 
teatrals 
invisibles 
Avui és el Dia Internacional de la 
Traducció. I, com cada any, l’Associ-
ació d’Escriptors en Llengua Catala-
na, el Pen Club i l’Institut d’Estudis 
Catalans –entre altres entitats– ho 
celebren amb diversos actes. Ens hi 
afegim amb una petita reflexió sobre 
els traductors de muntatges teatrals. 
En teatre, la traducció es considera 
sistemàticament una part més de la 
producció. I no pas de les més crea-
tives. La traducció és un element 
“logístic” imprescindible que cal pa-
gar, tal com cal pagar l’adquisició 
d’uns quants metres de tela per fer 
figurins. Per això, curiosament, i tret 
de casos concrets, el nom del traduc-
tor no apareix gairebé mai als car-
tells, a la publicitat externa, etc. I 
amb prou feines apareix al programa 
de mà. Convido el lector d’aquest ar-
ticle a repassar els anuncis dels di-
aris i, sobretot, a fer un cop d’ull a 
l’entrada dels teatres catalans, amb 
els seus rètols (lluminosos o no). 
Veurà que hi consta el nom de l’au-
tor, del director, del productor, dels 
protagonistes… Mai no hi veuran el 
nom del traductor. 

Traductor, proveïdor 
La mentalitat amb què s’afronta un 
muntatge teatral és molt diferent de 
la de publicar un llibre. És ple de cre-
atius, des del director fins als actors, 
passant pels il·luminadors, figuri-
nistes, escenògrafs, dramaturgs, etc. 
Només hi faltarien els traductors! 
D’altra banda, en teatre, a diferència 
del llibre, és habitual que els drets 
d’autor es reparteixin entre autor i 
traductor. La raó és prosaica: el pro-
ductor de l’obra “no té la culpa” que, 
en l’apartat de drets d’autor, hi ha-
gi una despesa “extra” com és ara la 
traducció. Si el que se n’ha de pagar 
és el 10% brut del taquillatge, ni un 
euro més (i aquest 10% ja se’l repar-
tiran com vulguin autors i traduc-
tors, no és el seu problema). Però 
també, a diferència dels traductors 
literaris, aquesta manera de fer, pa-
radoxalment, pot arribar a benefici-
ar econòmicament el traductor. En-
cara que, per exemple, s’endugui no-
més un 1% del taquillatge, segons 
com poden ser força diners, que, a 
més, a través de la SGAE, es cobren 
molt més ràpidament que no pas els 
de les editorials (un cop l’any, i amb 
retard). Ha costat molt aconseguir la 
visibilitat dels traductors literaris, 
ara cal lluitar per aconseguir el ma-
teix amb els de teatre.✒
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L’assaig de Joan Ju-
libert, professor 

d’anàlisi dels discurs a 
la Universitat de Barce-
lona, se centra en la ir-
rupció d’internet, la 
multiplicació dels estí-
muls comunicatius, les 
insurgències cíviques 
contra l’statu quo i el 
triomf del periodisme 
de causa com a relleu 
del sistèmic.

La causa del 
periodisme 
JOAN JULIBERT 
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Hi ha tasques im-
p r e s c i n d i b l e s  
que sovint no són 
reconegudes fins 
que algú no les 
bateja. Passa 
d a r r e r a m e n t  

amb els mediadors culturals, els 
quals sobtadament han merescut 
l’atenció acadèmica i, amb moltes 
cometes, mediàtica. Què és un me-
diador cultural? Doncs algú que fa-
cilita l’intercanvi, que greixa la re-
lació entre cultures i que sovint no 
ens fa millors sinó més feliços. A 
Catalunya n’hem tingut i, per sort, 
en tenim. Un d’ells és el poeta i tra-
ductor Xavier Farré. 

Instal·lat a Polònia de fa anys, la 
seva ploma ha traslladat al català i 
castellà el bo i millor de la litera-
tura eslovena i, sobretot, polonesa. 
Mi Europa, assaig d’assajos publi-
cat el 1959 a París però que oficial-
ment no va aparèixer a Polònia fins 
als anys noranta, ve signat per un 

Cruïlles europees 

gran nom de la literatura polone-
sa i mundial com és el premi No-
bel de literatura Czes aw Mi osz 
(1911-2004). 

Nascut a Lituània, testimoni de 
l’aiguabarreig polític, ètnic i ideo-
lògic del període d’entreguerres, 
del sacseig consecutiu imposat pel 
nazisme i el comunisme, agregat 
cultural polonès a les ambaixades 
de París i Washington, exiliat a par-
tir del 1951 primer a París i després 
a Berkeley i, finalment, retornat a la 
Cracòvia postcomunista; Mi osz 
comptava amb materials suficients 
per bastir un relat autobiogràfic. 
Les ressonàncies òbviament hi són, 
amb capítols tan personals com el 
juvenil viatge formatiu a Occident i 
la relació amb el filòsof Tadeusz Ju-
liusz Kronski, Tygrys, però Mi Eu-
ropa és sobretot “un llibre sobre un 
europeu oriental”, on se cerca 
transcendir l’experiència personal.  

El lector de casa nostra no no-
més haurà de superar el prejudici 

geogràfic per entendre el caràc-
ter nuclear dins de la tradició 
europea d’aquests territoris i 
cultures tan llunyans, sinó tam-
bé les mancances autòctones. I 
és que, des dels Pirineus estant, 
es té tendència a veure com a 
exòtica una part del nostre con-
tinent molt més integrada histò-
ricament en el tronc comú que 
no l’aïllada i aïllacionista Espa-
nya contemporània. Mi osz pre-
cisament il·lumina amb el seu 
text les continuïtats i trenca-
ments respecte del gran relat 
europeu.  

Un equilibri inestable perdut 
Fins a principis del segle XX, la 
mal anomenada Europa de l’Est 
es trobava plenament integrada 
en les dinàmiques polítiques i 
culturals de la resta del conti-
nent, emmirallant-se en París i 
Viena, vigilant de reüll alemanys 
i russos, i esdevenint territori de 
contacte entre dominis lingüís-
tics, religiosos i tradicions dife-
rents. Aquest equilibri inestable 
es trencaria amb el successiu 
impacte de les grans ideologies.  

D’una banda, pel trasllat de 
l’ideal de l’estat nació a comuni-
tats històricament barrejades i 
on les “tensions d’odi nacional” 
arribarien a extrems “difícils 
d’entendre per a gent de fora”, 
per després voler-se justificar 
apel·lant “a uns temps semille-
gendaris”, més falsos que reals. 
De l’altra, s’agreujarien amb la 
penetració “a través de l’osmo-
si” del marxisme, presentat 
“com el resultat inevitable per a 
tots els que van portar a les seves 
últimes conseqüències la visió 
científica del segle XIX”; però 
també de la resta de grans cos-
mogonies. 

La convivència contemporà-
nia semblava exigir identitats 
monolítiques i, per tant, propi-
ciava que s’aixequessin suspicà-
cies entre catòlics i jueus, entre 
lituans i polonesos, entre soci-
alistes i liberals. Esperonats per 
aquestes noves ambicions, les 
“senzilles normes morals” van 
quedar arraconades i, d’aques-
ta manera, es va destruir “l’úni-
ca cosa que pot redimir les nos-
tres bogeries i errors: l’amor”.✒
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Després de traduir 
magníficament Jules 

i Jim, d’Henri-Pierre Ro-
ché per a Adesiara, Maria 
Cirera publica el seu pri-
mer llibre de microrelats. 
A Puces i altres picors reu-
neix històries d’entre una 
i dues pàgines on explora 
les vocacions frustrades i 
situacions paradoxals que 
viuen els personatges en 
un estil incisiu i directe.

Puces i 
altres picors 
MARIA CIRERA 
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Aprincipis del segle 
XX, Rudyard Ki-

pling va reunir una sèrie 
d’històries protagonitza-
des per animals que ex-
plicava a la seva filla Jo-
sephine. Hi imagina com 
li va aparèixer la gepa al 
camell, quina va ser la 
primera vegada que un 
elefant va tenir trompa o 
per quin motiu el lleo-
pard té la pell clapada.

Precisa-
ment així 
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