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Ara que sembla que comencem a valorar la 
traducció literària com toca, he estat molt 
contenta de veure que moltes notícies 

d’aquesta setmana giren al seu voltant. Dilluns 
es presentava l’últim volum d’A la recerca del 
temps perdut, traduït per Josep Maria Pinto. 
Han estat quinze anys i catorze volums, i el que 
els editors de Viena qualifiquen d’una de les se-
ves “aventures més agosarades, estimulants i al-
hora laborioses”. Des d’aquí jo els agraeixo la go-
sadia, que resulta en una traducció magnífica de 
Proust, que a mi em sembla feta des de la gene-
rositat. M’explico: que un editor fa llibres per-
què es venguin és evident. No em posaré romàn-
tica, perquè si no hi ha facturació no se’n poden 
fer més, tanquem la paradeta. Ho explicaven 
molt bé els de l’editorial Flâneur en la celebra-
ció del seu cinquè aniversari: han hagut d’abai-
xar el ritme de publicació per recuperar-se eco-
nòmicament (compreu-los i llegiu-los, feu el fa-
vor, que el seu projecte editorial és una mera-
vella). Però més enllà de vendre per sobreviure, 
i crec que aquest és el cas de Flâneur i de Viena, 
els bons editors publiquen el que es deleixen per 
fer arribar a la gent. Estic convençuda que dar-
rere el projecte de Proust hi havia el desig de fer-
lo assequible (que no de rebaixar-lo), de desco-
brir-lo a lectors que, potser, estaven espantats 
davant un projecte literari com la Recerca. Per 
això, per exemple, el fet de dividir en dos cada 
volum original. També la manera com en parlen, 
allunyats d’un elitisme literari que ha fet molt 
de mal. Sempre recordo que, una vegada, Mathi-
as Enard em va dir que, per a ell, llegir Proust ha-

via estat divertit. Segur que molta gent ho ha 
descobert gràcies a Pinto. 

El cas de la Recerca és curiós, perquè hi ha una 
altra traducció en marxa a Proa, la de Valèria Gai-
llard. Hi penso ara que ja és a llibreries Diaris, de 
Virginia Woolf, editat per Club Editor, en traduc-
ció de Carlota Gurt. Fa pocs mesos apareixia a Vi-
ena, en traducció de Dolors Udina, Diari d’una es-
criptora. Els diferencia la selecció que s’ha fet dels 
quaderns de Woolf: Udina va traduir la tria que en 
va fer el seu marit, Leonard Woolf. Club Editor va 
confiar-la a Gonzalo Torné, per a mi d’impecable 
criteri literari. Llavors, què hem de fer? Doncs jo 
diria que llegir-los i celebrar-los tots dos: ¿que no 
és una festa, que el català tingui dues traductores 
excel·lents, com són Gurt i Udina, que ens acostin 
a Woolf? Jo dic que sí. L’altra cosa és quants con-
vidats hi haurà a la festa, però això ja ho comenta-
ran els habituals de veure-ho tot en negatiu. 

TTornar a posar en valor un llibre 
I acabo celebrant un nou premi a la traducció, l’Au-
rora Bertrana, de la Fundació Bertrana. Quin en-
cert, crear-lo, i que porti aquest nom. El primer s’ha 
atorgat a Yannick Garcia, per la seva traducció 
d’Orgull i prejudici, de Jane Austen, editat a La Ca-
sa dels Clàssics. Em fa especialment contenta, per-
què veig que Garcia ha aconseguit el que ell creu 
que ha de fer cada nova traducció d’un llibre: tor-
nar a posar-lo en valor. Que s’hagi premiat una tra-
ducció de Jane Austen demostra que ho ha acon-
seguit. Una traducció feta des de l’excel·lència, es-
clar. No l’he vist treballar des d’enlloc més. Gràci-
es, Yannick, i felicitats. ✍

La setmana gran de la traducció 

ANNA  
GUITART
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FICCIÓ NO-FICCIÓ

RRànquing setmanal del Baròmetre 
de la Comunicació i la Cultura

[ 1 ] Esclava de la libertad 
ILDEFONSO FALCONES 
Grijalbo 
624 pàgines, 23,90 € 

 1/3 
 
[ 2 ] Montevideo 
ENRIQUE VILA-MATAS 
Seix Barral 
304 pàgines, 19,90 € 

 3/3 
 
[ 3 ] Personas decentes 
LEONARDO PADURA 
Tusquets 
448 pàgines, 22,90 € 

 2/3 
 
[ 4 ] La familia 
SARA MESA  
Anagrama 
232 pàgines, 18,90 € 

 -/1 
 
[ 5 ] El caso Alaska Sanders 
JOËL DICKER 
Alfaguara 
592 pàgines, 23,90 € 

 6/13  
 

[ 1 ] Como hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
256 pàgines, 18,90 € 

  1/215 
 
[ 2 ] Un año y tres meses 
LUIS GARCÍA MONTERO 
Tusquets 
80 pàgines, 16,90 € 

 -/1 
 
[ 3 ] Encuentra a tu persona 
vitamina 
MARIAN ROJAS / Espasa 
328 pàgines, 19,90 € 

 2/56 
 
[ 4 ] Hábitos atómicos 
JAMES CLEAR 
Diana   
336 pàgines, 17,95 € 

 4/105 
 
[ 5 ] Agua y jabón 
MARTA D. RIEZU 
Anagrama 
240 pàgines, 11,90 € 

 3/13  
 

[ 1 ] Al llac 
MARIA BARBAL 
Columna 
160 pàgines, 18,90 € 

 1/3 
 
[ 2 ] Esclava de la llibertat 
ILDEFONSO FALCONES 
Rosa dels Vents 
624 pàgines, 23,90 € 

 3/3 
 
[ 3 ] El cas Alaska Sanders 
JOËL DICKER 
La Campana 
592 pàgines, 23,90 € 

 4/12 
 
[ 4 ] Temps enrere 
RAMON SOLSONA 
Proa 
624 pàgines, 19,85 € 

 -/1 
 
[ 5 ] La Trena 
LAETITIA COLOMBANI 
Salamandra 
208 pàgines, 18 € 

 7/164  
 

* Posició setmana anterior /  
   Setmanes en el mercat

[ 1 ] Tres desitjos abans de 
morir 
E. PERAN / La Campana 
160 pàgines, 18,90 € 

 1/2 
 
[ 2 ] Els nois de Hidden 
Valley Road 
ROBERT KOLKER / Periscopi 
536 pàgines, 23,90 € 

 3/3 
 
[ 3 ] Males companyies 
MARINA GARCÉS 
Galàxia Gutenberg 
192 pàgines, 17 € 

 -/1 
 
[ 4 ] El cervell de l’adoles-
cent 
D. BUENO / Rosa dels Vents   
272 pàgines, 19,90 € 

 -/33 
 
[ 5 ] Cuina! O barbàrie 
MARIA NICOLAU 
Ara llibres 
272 pàgines, 24,90 € 

 2/28  
 

FICCIÓ NO-FICCIÓ

CASTELLÀ

CATALÀ

Yannick Garcia ha rebut el premi Aurora Bertrana per una traducció de Jane Austen.  ACN

OpinióEls més venuts


