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Honors
per a la traducció

El 30 d’octubre passat Ramon Folch i
Camarasa va complir 80 anys. Pocs
dies abans presentava la seva darrera
novel·la, Contra el silenci (Edicions de
l’Albí). Entre un esdeveniment i l’altre,
el 26 d’octubre, era investit doctor
honoris causa per la Facultat de
Traducció i d’Interpretació de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Era la segona vegada que es conce-
dia la distinció acadèmica més alta a
un traductor català, després del reco-
neixement al biblista Guiu Camps, el
1999. 

Ramon Folch i Camarasa va donar-
se a conèixer com a escriptor en
plena postguerra, en encetar la dèca-
da dels cinquanta. Al llarg de la seva
dilatada trajectòria, ha obtingut els
premis més prestigiosos i algunes de
les seves novel·les han estat força ree-
ditades (una bona part, dins «El Club
dels Novel·listes» de Joan Sales).
Aleshores també, ja fa més de mitja
centúria, va començar a traduir, men-

tre treballava per a l’editorial de
Josep Janés. Va girar al castellà més
de dos-cents llibres sense deixar-ne
constància, valent-se de pseudònims
variats, perquè no volia servir a una
llengua imposada. A partir dels sei-
xanta, quan les circumstàncies ho van
permetre, ja només va traduir al
català, vora cent cinquanta títols més,
i, ara sí, responsabilitzant-se’n sem-
pre. Va estrenar-se el 1959 amb el
Diari d’Anna Frank i després va acos-
tar-nos obres d’Agatha Christie,
Chandler, Colette, Conrad, Daudet,
Engels, Faulkner, Fitzgerald, Greene,

Hemingway, Highsmith, Huxley,
Mailer, Marx, Nabòkov, Orwell,
Russell, Sartre, Simenon... Tal vegada
a la impensada, va convertir-se en un
traductor tot terreny, en un veritable
professional de la traducció, molt
abans que esdevingués una disciplina
acadèmica i, ben bé, un ofici.

De 1973 a 1986 va exercir com a
traductor acreditat —i ben retribuït—
a l’Organització Mundial de la Salut,
a Ginebra. Ni aleshores ni després
no ha deixat mai de reescriure en la
nostra llengua ficcions o assajos con-
cebuts en anglès o francès, bàsica-
ment. No ha deixat mai de fer de
mediador lingüístic i cultural o, com li
agrada de dir (amb la modèstia que
el caracteritza), de «llevadora literà-
ria». Que aquesta feina —sovint
encara considerada— subalterna,
sigui reconeguda, ens honora a tots,
al país.

Montserrat Bacardí

Traduir
clàssics

Per a l’Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona, he enllestit
un volum de «Teatre clàssic alemany»
amb textos de Lessing (Minna von
Barnhelm,  1763), Goethe (Clavijo,
1774), Schiller (Els bandits, 1782, i
Maria Estuard, 1800), Kleist
(Pentesilea, 1807, i El càntir trencat,
1808) i Büchner (Woyzeck, 1837).
D’aquestes set obres, tres han estat
estrenades i publicades amb anterio-
ritat (Els bandits, Maria Estuard i El
càntir trencat), una ha estat publica-
da  (Pentesilea) i el Woyzeck de
Büchner ha estat únicament estrena-
da. Disposar d’un volum que reuneixi
aquests textos semblava  recomana-
ble pel que fa a la incorporació d’uns
clàssics universals dins la nostra lite-
ratura, on hi ha encara llacunes con-
siderables. Sortosament, Vicent
Alonso acaba de contribuir a omplir
una d’aquestes llacunes amb la incor-
poració a les nostres lletres del pri-
mer volum dels Assaigs de
Montaigne.

Les noves traduccions de Lessing i
Goethe que s’han afegit a les altres
cinc eren imprescindibles per tal de
donar una visió global d’una trajectò-
ria del teatre germànic que s’inicia
amb la Il·lustració (Lessing) i es tanca
amb una peça que preludia el
Realisme del teatre del segle XX, al
qual s’avança d’una manera sorpre-
nent (Büchner). Quant a la tria, no vaig
tenir cap dubte pel que fa a la comè-
dia de Lessing, que, juntament amb El
càntir trencat de Kleist, són les dues
úniques comèdies del recull. En el cas
de Goethe, després de descartar diver-
sos textos i de tenir en curs una revisió
del Torquato Tasso en una antiga i molt
vàlida versió en decasíl·labs blancs de

Josep Lleonart, em vaig decantar per la
tragèdia Clavijo. Aquest text del jove
Goethe, escrit en una setmana, parteix
d’un episodi de la quarta part de les
memòries de Beaumarchais i utilitza
l’enfrontament que s’hi narra entre l’au-
tor francès i l’espanyol Clavijo y
Fajardo, que havia seduït i abandonat
la seva germana Marie. A aquest estí-
mul literari s’uneix un element auto-
biogràfic: l’abandonament per part de
Goethe de Friederike Brion, amb la
qual no es volia lligar. A Poesia i veri-
tat, Goethe afirma que se serveix «de la
creació literària» per tal de fer-se digne,
«amb aquesta torturada penitència»,
«d’una absolució interna». La fusió d’a-
quests dos elements i la contradicció
entre «cap» i «cor», entre Aufklärung
(Il·lustració) i Empfindsamkeit (sentimen-
talisme) és el que determina l’interès
d’aquest text goethià i allò que m’ha
induït a incloure-la dins aquest volum de
clàssics del teatre alemany.

Feliu Formosa


