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La traducció literària és un art cre-
atiu de primer ordre. Gràcies als
traductors els catalanoparlants
hem pogut incorporar al nostre
imaginari altres mons i altres ma-
neres de veure la vida. Per això és
fonamental trobar traductors
arreu del món amb la finalitat d’in-
corporar a les seves cultures l’ima-
ginari literari català. És clar que
moltes vegades és una qüestió d’in-
dústria, i que són els editors els qui
acaben comprant les obres, però
trobar un bon traductor per a
aquelles obres comprades hi ajuda
molt. En el cas d’Umbelina Sousa
–que molt sovint signa les traducci-
ons com a Miranda das Neves–, ens
trobem a més a més amb una au-
tèntica passió per la literatura cata-
lana i amb una difusora destacada

de la nostra literatura cap al portu-
guès, un altre àmbit literari i cultu-
ral de primer ordre. Sousa tradu-
eix habitualment de l’anglès, del
francès i del català, però des de fa
uns anys ha incorporat el català
com a llengua habitual de treball; a
banda de la seva vocació professi-
onal, és una de les fundadores de
l’associació CatalunyApresenta i
membre del consell de redacció de
Capicua, la revista que vol exercir
de pont entre les lletres catalanes i
les portugueses.

Com començà la vostra relació
amb la literatura catalana en la
vostra vessant de traductora?

Als anys setanta ja hi havia tengut
contacte, amb la llengua catalana,
i sempre havia tengut ganes
d’aprendre-la de veritat. Havien
passat gairebé trenta anys i final-

heu vessat al portuguès?
De moment he traduït el llibre de

Saladrigas; Dins el darrer blau, de
Carme Riera; Pandora al Congo,
de Sánchez Piñol; Animals tristos,
de Jordi Puntí; i Benzina, de Quim
Monzó; i actualment estic treba-
llant en Maletes perdudes, també
de Jordi Puntí; i potser me’n deixo
algun pel camí.

Vós traduïu de diferents llen-
gües, com ara l’anglès, l’espa-
nyol i el francès. Hi veieu alguna
dificultat especial, en el català?

No hi veig una dificultat especial.
Té els entrebancs de totes les llen-
gües, és a dir, frases fetes, “falsos
amics” i coses semblants, i també
la dificultat afegida dels “falsos
amics” en castellà. Aquesta potser
hi és la màxima dificultat.

Hi ha algun escriptor que us
faria il·lusió traduir del català al
portuguès?

Sí!: Jaume Cabré, Manuel de Pe-
drolo i Mercè Rodoreda.

Per què?
Perquè estic convençuda que

Déu existeix i el seu nom és Jaume
Cabré. És un escriptor sensacional,
molt bo, i la Mercè Rodoreda
també. Cabré escriu bé a totes les
seves èpoques creatives i tot el que
n’he llegit m’ha agradat. Pedrolo
en canvi té molta obra, i alguna és
més fluixa. De totes maneres, crec
que seria impossible fer-ho tan bé
com els originals, tot i que m’hi dei-
xaria l’ànima fent-ho.

Què ha de tenir, en tots els
casos, un bon traductor?

Molt d’amor a l’art, i li ha d’agra-
dar molt el que fa, perquè a la vida
del traductor la feina que hom fa
mai no està bé, mai no s’aconse-
gueix la completa satisfacció. T’ha
d’agradar aquesta feina tan pesada
i hi has de trobar un plaer, a traduir.

Com valorau la literatura cata-
lana, com a traductora?

¡M’agrada tant que, si no hi ha-
gués de perdre molts diners, faria
una editorial a Portugal única-
ment per publicar autors catalans!
És una literatura tan rica que
aquesta és una idea que ja m’ha
passat algunes vegades pel cap.

Quin és el llibre amb el qual
més heu gaudit, a l’hora de tra-
duir-lo?

Pandora al Congo, per molts mo-
tius. M’encantà traduir-lo.

I el més complicat?
El de Carme Riera, Dins el darrer

blau, una altra de les autores que
posaria a la llista d’autors que
m’agradaria traduir al portuguès.
No m’importaria repetir.

ment en vaig trobar un professor, i
vaig començar a aprendre català;
també ho vaig dir a l’editor per al
qual treballo habitualment, que
em va dir que si ho feia per ell no
calia, ja que els llibres de la litera-
tura catalana li arribaven sempre a
través del castellà. Però quan ja
feia dos anys que estava aprenent
català, em telefonà perquè tenia
un llibre en català per traduir.

Quin llibre era?
Era La mar no està mai sola, del

Robert Saladrigas. Vaig trobar que
el llenguatge no era especialment

difícil i que podia fer-ho, i des de
llavors en endavant he traduït
també del català. Hi vaig comen-
çar per casualitat, però l’editor
sempre ha preferit que traduís de
la llengua original i així ho he fet.

És una relació més o manco re-
cent, doncs, aquesta vostra amb
la llengua catalana...

Es pot dir que sí, tot i que ja en fa
uns quants anys, crec que vaig co-
mençar a traduir cap al 2004, i
fins ara.

D’ençà, quins llibres en català

Text i foto: S. Bennasar

Déu existeix,
i el seu nom és Jaume Cabré

«
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Umbelina Sousa Traductora


