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En t re les oscil·lacions que pateix el frà-
gil món de l’edició en llengua catalana,
potser les més notòries són les que afec-
ten l’àmbit de la traducció. La necessitat
d’una producció constant de bones tra-
duccions, si es vol construir una tradició
cultural en català amb autonomia prò-
pia i amb alguna connexió amb el que
hi ha de valuós en aquest món, em sem-
bla òbvia. Però aquesta producció xoca
amb dos obstacles de diversa magni-
tud, bé que igualment inhibitoris: el
principal, la migradesa del públic con-
sumidor en català, que encara es
redueix més, naturalment, si ens re f e r i m
a gèneres que ja semblen per se m i n o-
ritaris, com la poesia, la filosofia o la
ciència, però que pot arribar a fre n a r
fins i tot l’apropiació d’aquella narr a t i-
va que planteja al lector qualsevol re p-
te. En segon lloc, cal no desdenyar l’in-
flux retractor d’un catalanisme que ten-
deix massa, almenys en determ i n a t s
sectors, a endorm i s c a r-se en un somieig
antiquari i casolà, més procliu, doncs, a
les discretes alegries de la gastro n o m i a
o el folklore locals que a les incitacions
p roblemàtiques de la gran literatura.

La traducció al català visqué un llarg
període d’esplendor abans de la Guerr a
Civil, tant per la diversitat com per la
quantitat de títols. És trist que les traduc-
cions envellesquen, generalment, molt
més de pressa que els originals i que, a
més, el tipus de llengua emprat en
aquells textos —en molts casos pre f a-
brià i, en altres, ostentosament noucen-
tista— encara n’haja accelerat el pro-
cés. Amb tot, com a exemple d’aposta
pels horitzons oberts, des dels clàssics
g recollatins fins a les novetats més polè-
miques del naturalisme i el simbolisme,
aquella època continua sent un model.

Després del parèntesi de la guerra,
l’àmbit de la traducció va haver d’es-
perar als anys seixanta per a viure un
instant de recuperació notable, gràcies
a col·leccions ja mítiques com «A Tot
Vent» o la primera etapa d’«El
Balancí», que encara alimenten les nos-
tres reedicions. L’impuls va perdre vigo-
ria als anys setanta, quan el món edi-
torial apostà, de manera massa unila-
teral, per la producció pròpia, i tornà a
reprendre ímpetu, ara amb un ritme
inusitat (i també amb massa precipita-
ció), durant els vuitanta. Llavors, la
quantitat d’obres mestres que es va
posar a l’abast del lector en català fou
comparativament espectacular. Per
aquest cantó, almenys, començàvem a
entreveure unes besllums de normalitat
que fonamentaven la confiança.

Aquesta impressió tan estimulant ha
anat esvaint-se, o almenys matisant-se,

en els últims anys. El ritme de traduc-
cions ha decaigut, sens dubte, i sobre-
tot ha davallat l’oferta de gran literatu-
ra. Aquesta és una tendència que un
grapat d’excepcions, tan notables com
es vulga, no acaba de pal·liar, com no
l ’ e n c o b reix, ni molt menys, la cada vol-
ta més evident tria editorial per la tra-
ducció d’una literatura de consum de
qualitat mitjana i sense gaires riscos,
que sovint busca beneficiar-se de la
publicitat suplementària d’una edició
conjunta en castellà. En tot cas, el que
aquesta tendència revela és una por
c e rval a l’exigüitat del mercat lector en
català. Les conseqüències, l’empobri-
ment i la desconnexió culturals, són
a t z i a g u e s .

En el cas dels clàssics, la situació s’a-
greuja pel fet que una exagerada miti-
ficació del valor de les traduccions
antigues ha acabat produint el cofoi
miratge que, almenys en aquest camp,
ja ho teníem tot resolt, i ha ocultat en
excés l’evidència que qualsevol tradi-
ció literària amb un mínim de solidesa
ha de revisar periòdicament les grans
obres del passat. És cert que hi ha
velles traduccions —com, per exemple,
les d’Andreu Nin— que encara s’a-
guanten molt ben dretes, però, en
general, l’excessiva complaença en un
passat traductor més publicitat que no
inquirit ha permès que s’anaren reim-
primint tothora traduccions que avui
només poden tenir una justificació his-
tòrica, com les tan lloades versions de
Josep Carner, plenes d’estranys errors
de lectura, mancades de varietat en els
registres i les veus i afligides d’un sen-
tit massa rebuscadament ostentador de
la llengua, que sovint estava als antí-
podes dels autors traduïts. És el mateix
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que hauríem de dir de moltes de les
apressades traduccions que se’ns van
fer arribar als anys setanta.

E n t re les iniciatives que han anat sor-
gint darrerament amb la intenció de
c o m b a t re o pal·liar aquest desistiment,
la nova col·lecció «Biblioteca Pompeu
Fabra», en coedició de Destino i la
Universitat Pompeu Fabra, és, sens dub-
te, la més ambiciosa i, quant als re s u l-
tats, també la més afort u n a d a .

La «Biblioteca Pompeu Fabra» és una
h e reua, enfortida per l’experiència, de
l’antiga col·lecció «Súnion», que van
dur endavant a mitjans anys noranta
Lluís Maria Todó i Xavier Lloveras per als
mateixos editors. Es tractava d’oferir a
p reus mòdics un seguit de grans obre s
de la literatura universal, amb bones
traduccions actualitzades, acompanya-
des d’un pròleg valuós, que es podia
e n c a rregar ex professo o bé ser un
comentari triat d’algun escriptor desta-
cat sobre l’obra en qüestió. El destinata-
ri ideal n’era el públic estudiantil jove,
amb interès per la literatura i poc poder
adquisitiu. L’únic defecte constatable de
l’edició era un d’aquells que més ens
deixa indiferents, als lectors militants:
l’escàs atractiu de les port a d e s .

El problema de l’edició de butxaca en
català és que no la compra ni l’hipotètic
públic ampli al qual va destinada ni tam-
poc l’altre. «Súnion» durà poc, però ens
deixà un bon re c o rd i un grapat d’obre s
m e s t res, com La marquesa d’O i altres
n a r r a c i o n s de Heinrich von Kleist; U n
viatge sentimental de Laurence Stern e ;
La lliçó del mestre de Henry James i
K h a d j í - M u r a t de Lev Tolstoi (cite per les
que trobe en la meua biblioteca; segur
que me’n deixe). Els traductors ere n
e x p e rts de qualitat provada, com Feliu

F o rmosa, Joan Sellent, Joaquim
Mallafré, Victòria Izquierdo, Àngels
M a rgarit, o el mateix To d ó .

La «Biblioteca Pompeu Fabra» n’és
una reedició corregida i millorada, ara
dirigida només per Lluís M. Todó. La
p resentació és impecable. Almenys pel
que jo sé, els llibres d’aquesta col·lecció
són, amb diferència, els més elegants
que es poden comprar avui en una lli-
b reria d’aquesta part del món. Són
menuts i amanosos. Sobre el negre des-
taca el blanc dels títols i el dibuix blau
de l’emblema de la col·lecció. Tot d’una
gran claredat. Un virtuós exemple de
classicisme i economia de mitjans degut
a Enric Jardí. Quant a la resta, la col·lec-
ció pro g ressa a partir de l’alt nivell de
l’antiga «Súnion». Amb la sola excepció
del volum de teatre shakespearià de
Salvador Oliva, que ha eixit enlletgit per
estranys descuits i errates, els volums
publicats fins ara fan un goig positiu. De
nou, es tracta de textos de valor indiscu-
tible, acompanyats de pròlegs de luxe,
amb traduccions d’un llenguatge plausi-
ble i expressiu (en la bona tradició que
e n t re nosaltres preconitzà el gran Joan
Sales) al servei de la voluntat estètica de
l’autor i no dels partits presos dels qui el
t r a d u e i x e n .

Quant a la qualitat dels textos publi-
cats, els títols parlen per si mateixos. A
més del primer volum, adés esmentat,
de tragèdies de Shakespeare, hi ha el
David Copperfield de Dickens —traduït
per Joan Sellent—, les Cròniques italia-
nes d’Stendhal —per Xavier Pericay— i
En aquesta part del paradís de Francis
Scott Fitzgerald, per Josep M. Fulquet.
A aquesta tria, ben indicativa de la
varietat i l’excel·lència buscades,
només es podria objectar el fet que en
dos casos competeix amb traduccions
no tan remotes, com la versió
d’Stendhal de Joaquim Sala-Sanahuja,
tristament sepultada entre els fons de
l’extingida Bruguera, o l’excel·lent ver-
sió d’Scott Fitzgerald de Quim Monzó.
En tot cas, la voluntat de posar a dis-
posició del públic una col·lecció de
grans obres s’acompleix.

D’altra banda, són d’imminent apari-
ció un volum de C o m è d i e s d e
S h a k e s p e a re —per Salvador Oliva— i
El roig i el negre d’Stendhal en versió de
F e rran Toutain. Per a més endavant, hi
ha prevista una primera traducció al
català d’una novel·la del gran Theodor
Fontane, Efiie Briest; una recopilació de
relats de Tolstoi, La mort d’Ivan Illitx i la
Sonata a Kreutzer, per Vi c t ò r i a
I z q u i e rdo i Àngels Margarit (el primer
relat fou traduït el 1989 per F. Payaro l s

per a Tres i Quatre; quant al segon, de
segur que la versió d’Izquierdo i
M a rgarit substitueix amb avantatge l’ar-
caica traducció d’Olga Savarin i Marçal
Pineda que encara circula), i Les memò-
ries del subsòl de Fiodor Dostoievski, per
Raquel Ribó. Per raons misterioses,
aquesta breu obra mestra del geni ru s
no s’havia traduït mai al català, i és llàs-
tima que l’atzar n’haja fet coincidir ara
dues versions pràcticament simultànies,
aquesta i la de Miquel Cabal per a
L l i b res de l’Índex. En tot cas, d’una ban-
da la traducció de Cabal no em sembla
immillorable i, de l’altra, Dostoievski es
m e reix tots els esforços.

D’ací endavant, es calcula una cadèn-
cia d’edició d’uns quatre títols per any.
No és un ritme frenètic, però assegura
una continuïtat sense temeritats suïcides.
Es pot dir que una flor no fa primavera i
que iniciatives com aquesta no són més
que una gota d’aigua contra la sequera
que amenaça de desvincular els lectors
en català del món, però si la sumem a
d ’ a l t res que van sorgint, com l’editorial
Angle, i a la lloable constància de vete-
rans com Jaume Vallcorba al front de
Q u a d e rns Crema, tot plegat fa el seu
efecte. En un món de traduccions bara-
tes i apressades i de llibres malcompos-
tos i deficients, l’aposta per la qualitat i
la bellesa d’aquesta nova col·lecció no
hauria de passar desapercebuda. Al
valor propi de cadascun dels llibres s’a-
fegeix, doncs, el seu valor exemplar. Si,
tal com es diu, tota pedra fa paret, les
de la «Biblioteca Pompeu Fabra» poden
f e r, a més, un excel·lent servei com a
p e d res de toc.

Enric Sòria


