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Sant Jeroni és el patró
dels traductors. La
seva representació és
prou doble. D’una

banda, el quadre d’Antonello
da Messina el representa lle-
gint còmodament enmig d’un
espai goticitzant i serè en què
una finestra lateral s’obre a un
paisatge verd d’aire prim, i, de
l’altra, el de Ticià d’El Escori-
al, en què se’l veu també da-
vant d’un llibre –perquè el di-
able, com ell mateix deia, mai
no ens ha de trobar desva-
gats–, dins, però, d’una míse-
ra cova al bell mig d’un bosc fe-
réstec. Esquizofrènia que
acompanya els mateixos tra-
ductors: l’ideal de vida assos-
segada i consideració social de
què haurien de gaudir aquests
excel·lents professionals –els
que ho són– contraposat a la
realitat dura i miserable, feta
d’invisibilitat, desconsideració
i precarietat.

La UNESCO va establir el Dia In-
ternacional de la Traducció per
rescatar el traductor de l’ano-
nimat i restituir-li el paper fo-
namental que té en la comuni-
cació al si de la diversitat cul-
tural. Si alguns països tan
dominants com autistes, com
els Estats Units, gairebé no
tradueixen, i altres, en canvi,
amb un passat colonial impor-
tant, com la cultura francesa,
són un exemple de trampolí
per a literatures de poca difu-
sió (recordem les col·leccions
de literatura oriental, àrab,
africana, ameríndia, jiddisch,
sefardita, etcètera), per a les li-
teratures de llengües poc co-
negudes no hi ha remei: sense
traduccions mai no seran prou
conegudes ni visibles. Més ben
dit, la majoria d’aquestes lite-
ratures i llengües depenen de
la traducció i dels traductors
en un doble sentit: s’han de
donar a conèixer per mitjà d’al-
tres llengües i cal que traduei-
xin per consolidar, enriquir i
fomentar la llengua i la litera-
tura pròpies. Imagineu-vos el
gran perill que corren les llen-
gües africanes i d’altres indrets
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Antecedents

Llibres recuperats

La sobrecoberta reprodueix
una fotografia de l’autor, ce-
lles arrufades, front despo-
blat, bigoti i masclet ample.

La primera solapa reporta, entusias-
ta, com “es llençà a la palestra literà-
ria en plena joventut, sortint-ne vic-
toriós”, i després “encetà tots els ca-
mins que podien donar sortida a les
seves pluriactivitats literàries afa-
nyoses d’expansionar-se”. Poeta, ar-
ticulista, crític, conferenciant, cone-
gut i celebrat per l’originalitat, l’agu-
desa i la clarividència, vol
reivindicar-se ara com a narrador i
cronista: “Ha arribat l’hora de reco-
nèixer la bondat d’una prosa que es
porta l’oli i la sal, amb els granets de
pebre de la causticitat, la ironia i la
gràcia”. D’aquí la reedició d’aquest Cli-
ment, finalista el 1932 del premi Crei-
xell, que aplega notes biogràfiques
dels avantpassats per línia materna.

“L’homme qui meurt, mais qui a
eu un enfant, ne meurt pas tout enti-
er”, diu el text de Charles Richet que
encapçala l’obra com una divisa. I
així sembla demostrar-ho la voluntat
de Carles Fages de resseguir “les pas-
sions i les rauxes” del seu avi, Enric
de Climent i Vidal, i el pare d’aquest,
Enric de Climent i Casadevall, dos
homes “viciosos, normals, homes de
carn i os. Visqueren poc, però inten-
sament”. I a fe que va ser així. El
relat de Fages arrenca el 1824, quan
el seu besavi s’instal·la a Castelló
d’Empúries, als divuit anys, amb
dona i fill de pocs mesos, quatre anys
després d’haver-se casat. El pare de
Climent havia mort el 1809 i el segon
marit de la pubilla Casadevall, per no
perdre els drets sobre la casa famili-
ar, va fer casar el noi amb una nebo-
deta així que van ser púbers. El cas
és que els Climent van pledejar i fi-
nalment el jove Enric va guanyar les
claus a la seva mare. Ja es veu que
l’embolic està servit, i Fages es fa un
fart de sucar-hi pa a mesura que el
relat, ben documentat, avança cap al
present, galopant sobre un doll de
prosa incisiva i refrescant.

Climent mostra, ben cert, “un es-
pectacle entre bastidors de les inti-
mitats i passions que produí el frega-
dís d’unes vides massa pròximes. I
entre les misèries, les baixeses i
l’ombra que es projecta ran de terra,
per les escletxes, sempre la llum de
l’ideal”. El centenar i mig llarg de pà-
gines del volum va ser acabat d’im-
primir la vigília del Corpus Christi
del 1969. Va tenir cura de l’edició
Jaume Maurici. I, tot i que el 2002 va
fer cent anys del naixement de
Fages, encara ningú s’ha decidit a re-
cuperar-lo de nou.

Sant Jeroni i la UNESCO

Cal ferunaacció
positiva, decidida
iorganitzadaper
presentaral mónla
literaturacatalana

Rossend Arqués Oriol
IzquierdoSant Jeroni a les

portes de Frankfurt

del món que ni tan sols posse-
eixen transcripció escrita.

A Frankfurt amb els deures
fets. El català no està en les ma-
teixes condicions que moltes al-
tres llengües en perill de desa-
parèixer. Però la nostra llengua
és un bon exemple del que aca-
bem de dir: les traduccions de
la literatura universal han fe-
cundat, consolidat i diversificat
la llengua i les lletres catalanes
i les traduccions d’obres catala-
nes han possibilitat el reconei-
xement de la cultura catalana;
vehicles, tots dos, d’intercanvi
i refermament, com ja va veure

Joan Fuster a la seva Història
de la literatura catalana.

És obvi també que la litera-
tura catalana és bastant cone-
guda i traduïda. El catàleg
d’obres traduïdes de l’Institut
Ramon Llull n’és un exemple,
com també ho és la trobada de
13 traductors de l’obra de
Jaume Cabré, que es van reu-
nir fa pocs dies a Barcelona.
Flors que potser no arriben a
fer un estiu, però sí un llarg es-
tiuet de Sant Martí. Fa goig
veure obres de Rodoreda,
Monzó, Pàmies, Sánchez
Piñol, etcètera, publicades per
bones editorials (Anagrama,
Suhrkamp, Feltrinelli, Sellerio,
El Acantilado), però és preocu-
pant que moltes altres hagin
estat editades per editorials
desconegudes, com la traduc-
ció italiana de Cartes d’Itàlia a
cura d’Antoni Arca, editada a
Sàsser (Sardenya). Són esfor-
ços estèrils. Cal ser més selec-
tius i ambiciosos pel bé de les
nostres lletres.

En lloc de tants escarafalls
estentoris i inconvenients,
abans d’anar a Frankfurt cal
fer una acció positiva, decidi-

da i organitzada de cara a pre-
sentar el riquíssim món de la
literatura catalana al públic
alemany i del món sencer i fa-
cilitar a les millors editorials i
a les revistes i publicacions
més influents tots els materi-
als necessaris perquè l’hagin
de prendre en consideració
forçosament.

Cal construir, doncs, com més
aviat millor, ajudats pels aliats
naturals de la cultura catalana
com són els millors traductors
estrangers i els editors que ja
hagin publicat obres catalanes,
eines eficaces, modernes i lleu-
geres per a la divulgació dels
nostres autors en diverses llen-
gües, com ja ha començat a fer,
en la mesura de les seves forces
(fins ara minses), la web del co-
mitè de traduccions i drets lin-
güístics del Pen català
(www.pencatala.org/ctdl/).

Arribar a la capital del Main
amb un catàleg i una vitrina, ni
que sigui plena només d’obres
catalanes, com es va fer a la
Fira de Torí, és no haver entès
quina ha de ser l’acció divulga-
dora de la literatura avui dia.

Climent
Carles Fages de Climent
Aubert. Olot, 1969

El 30 de setembre, sant Jeroni, va ser declarat per la
Unesco Dia internacional de la traducció i de la diversitat
cultural per donar visibilitat a una professió invisible
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