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DOSSIER

Hauríem pogut llegir «La muntanya màgica» en l’alemany original de Thomas
Mann? I Stieg Larsson, hauria estat un fenomen de masses si no hi hagués hagut
les traduccions? Dels traductors se’n parla poc. Són discrets però imprescindibles

ANNA AGUILAR

bro el llibre per la pri-
mera pàgina i m’hi

poso. El primer capítol o les pri-
meres cent pàgines són les més
difícils, depenent de l’autor sé
que no l’encerto. Per això quan
he acabat de traduir el llibre, tor-
no al principi i corregeixo, quan
ja sé com escriu aquella persona i
quin ritme té l’obra.» Així és
com la traductora Anna Casas-
sas afronta un encàrrec.
Traduir sembla fàcil; on
diu chien hi poso gos i ti-
ro milles. Però no es trac-
ta d’una feina tan prosai-
ca. Cal trobar en una al-
tra llengua la paraula
equivalent amb el ma-
teix significat, sí, però
també intangibles com
són ara el to, l’estil i la
naturalitat.

«Hi ha molta gent que
es veu amb cor de fer tra-
duccions, i, en canvi, és
una feina dificilíssima.

«O
No tothom en sap. Per ser un
bon traductor s’han de reunir
tres qualitats: ser intel·ligent, te-
nir do de llengües i tenir una
gran cultura», opina Isabel Mar-
tí, editora de La Campana. A par-
tir d’aquí, una bona traducció es
detecta ràpidament. Segons Jo-
sep Lluch, editor de Proa, és
aquella en què «el text canta
molt bé, la llengua és precisa, vi-
va, natural, el traductor té cons-

ciència dels registres i et creus els
diàlegs. L’important és que si es
tradueix Faulkner, es noti que és
Faulkner. I si es tradueix Scott
Fitzgerald, que es noti que és
Scott Fitzgerald.» Lluch opina
que en els últims deu o quinze
anys el mercat editorial català ha
reunit una fornada de traductors
«bons i ben preparats, amb un
català dúctil i expressiu».

Els traductors literaris hi són,
però ningú no els veu. Treballen
des de casa, en solitud, i un cop
acabada la feina, com a màxim,
el seu nom apareix en un cos de
lletra més petit en una de les pri-
meres pàgines del llibre. Rares
vegades figura a la portada. Amb
això ja està tot dit. «A La Campa-
na som de les poques editorials
que posem el traductor a la co-
berta, perquè pensem que fan
una feina importantíssima, fo-
namental», diu Martí. A les res-
senyes i crítiques dels mitjans de
comunicació, tres quarts del ma-
teix. Moltes vegades, ni piu del

Si cerqueu informació so-
bre algun traductor o us
cal trobar-ne un, podeu
adreçar-vos a: Associació
Professional de Traductors
i Intèrprets de Catalunya
(www.aptic.cat), Associa-
ció d’Escriptors en Llen-
gua Catalana (www.es-
criptors.cat) i Visat, la re-
vista digital de literatura i
traducció del PEN Català
(www.visat.cat).

On en puc
trobar un?

Joan Oliver, escriptor i traductor. / FERRAN SENDRA
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La feina del traductor és solitària, recollida. A la foto, una
imatge de la biblioteca de l’Ateneu Barcelonès. QUIM PUIG



traductor. Com si el suec Gellert
Tamas hagués escrit L’assassí del
làser en català estàndard.

La traducció, però, ni tan sols
es valora en el món acadèmic. La
traductora Helena Vidal cita el
cas de la UB, on ella feia classes
fins fa poc. «Tot just ara, durant
el curs 2010-2011, ha començat
a comptar: 10 punts si és una tra-
ducció amb aparell crític i 3 si no
en porta. Per comparar: un arti-
cle pot valer entre 1 i 12 punts;
un llibre en val 14 si es tracta
d’una publicació internacional i
7 si és nacional.» Vidal no entén
com pot ser que el traductor pas-
si tan desapercebut, quan d’ell
depèn «que un autor estranger
nou sigui rebut per una cultura i
integrat en ella o no».

Viure’n o malviure’n
De les facultats de traducció i in-
terpretació de la UVic, la UPF i la
UAB, cada any en surten desenes
de graduats. Molts d’ells potser
s’acabaran dedicant a traduir,
però només una minoria podran
dir que ho fan en exclusiva. La

A.A.

Albert Nolla a casa seva, a Igualada. / JUANMA RAMOS

ALBERT NOLLA / Traductor de japonès i anglès

«Amb els títols, els editors tenen l’última paraula»

m vaig començar a in-
teressar per la llengua

japonesa a la Facultat de Tra-
ducció i Interpretació de la
UAB. Després me’n vaig anar a
viure al Japó un parell d’anys i,
a partir de llavors, em vaig anar
interessant per la literatura ja-
ponesa.» Albert Nolla (Reus,
1974) es dedica a la traducció
des de l’any 2000. «Quan vaig
començar pràcticament no es
traduïa res del japonès, va ser a
partir del fenomen Murakami
que va començar a haver-hi fei-
na.» Nolla ha traduït bona part
de l’obra d’Haruki Murakami,
autor, entre altres títols, de Tò-
quio blues, traducció per la qual
el 2005 va rebre el Premi Ciutat
de Barcelona de Traducció en

«E

majoria dels traductors ho com-
binen amb altres feines, gairebé
sempre relacionades amb la do-
cència, l’edició o la literatura.
Molts escriptors han compagi-
nat ambdues facetes. Josep Car-
ner, Marià Manent, Carles Riba o
Josep M. de Sagarra, per dir-ne al-
guns, ja s’havien dedicat a tra-
duir durant el primer terç del se-
gle XX, quan encara no existien
traductors oficials i aquesta acti-
vitat es reservava als intel·lec-
tuals. Als anys seixanta, després
de dues dècades d’una rigorosa
prohibició d’editar traduccions
en català, van agafar el relleu es-
criptors com ara Ramon Folch i
Camarasa –llavors, un dels més
prolífics, amb una activitat de
trenta pàgines diàries traduïdes,
segons havia confessat ell ma-
teix–, Joan Oliver, Manuel de Pe-
drolo, Josep Vallverdú...

Traduir sempre s’ha conside-
rat una feina mal pagada, «en bo-
na part perquè tot el negoci edi-
torial és prim i tota la cadena del
procés –correcció, disseny, im-
premta, distribució...– no està

Llengua Catalana. «En la mesu-
ra que es pugui, penso que és bo
que un mateix traductor tra-
dueixi un autor. Quan ara

m’haig de posar a traduir Mura-
kami, ja sé quin to i quin estil
ha d’agafar l’obra. Escriu d’una
manera molt occidentalitzada,

prou ben retribuïda», diu Lluch.
El preu que es paga per traducció
pot variar molt d’un llibre a un
altre: «Et pot costar des de 300
euros fins a 3.000.» Hi influeix
l’extensió i l’idioma original de
l’obra, el gènere (la no-ficció es
paga menys), el temps amb què
s’ha de fer, la professionalitat del
traductor... El més habitual és
calcular el preu en funció dels ca-
ràcters (1.800-2.100 espais per
pàgina), tot i que també hi ha qui
ho compta per pàgines o per pa-
raules (285 per pàgina).

Les tarifes són elàstiques. «En-
tre les recomanades per l’Asso-
ciació d’Escriptors en Llengua
Catalana i les que pot cobrar un
traductor amb poc nom, hi ha
una diferència brutal. A més, no
totes les editorials paguen el ma-
teix», diu Casassas. El Departa-
ment de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya ara no subven-
ciona cap editorial que pagui
menys de 12 euros per foli (a La
Campana, per exemple, segons
la seva editora, estan pagant en-
tre 13 i 16 euros). L’any 2011, la

fent servir molts estrangeris-
mes. El mateix em passa amb
Paul Auster, del qual he traduït
nou o deu novel·les.»

Tot i que Nolla ha traduït una
trentena de títols, el seu nom a
la coberta només ha aparegut
en un o dos llibres, una mostra
del poc valor que es dóna als
traductors. Ell combina aques-
ta feina amb classes a la UAB i
traduccions no literàries, «més
ben pagades». Un cop té la tra-
ducció feta, Nolla hi fa tres lle-
gides, tot i que la primera versió
intenta que sigui «com més ne-
ta i definitiva millor». Sobre el
títol de l’obra, diu: «Nosaltres
tenim una idea precisa del que
hauria de ser, però no sabem de
màrqueting i els editors tenen
l’última paraula.»

«El negoci
editorial és
prim i tota la
cadena no està
ben retribuïda»

«Si es tradueix
Faulkner, que
es noti que és
Faulkner»

«Hi ha molta
gent que es veu
amb cor de fer
traduccions i
és dificilíssim»
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«Cada vegada més aclareixo dubtes amb l’autor»
A.A.

l principi em feia més
angúnia aclarir dub-

tes amb l’autor original, pensa-
va: ‘Ja t’espavilaràs’. Però si són
vius, cada vegada tinc més ten-
dència a escriure’ls. Amb inter-
net ara és fàcil, no els molestes
gaire i la majoria contesten
molt bé. Primer ho faig perquè
és la manera de saber ben bé si
volien dir això o allò; i segon,
perquè em sembla importan-
tíssim que s’adonin que el tra-
ductor existeix.» Anna Casas-
sas (Barcelona, 1958), filla i ger-
mana de lletraferits, va deixar
el dret per dedicar-se a la tra-
ducció, sobretot del francès i
l’italià (Victor Hugo, Claudio
Magri, Andrea Camilleri, Italo
Calvino, Alessandro Baric-

«A

Casassas, fotografiada a Barcelona. Viu a França. / ANDREU PUIG

ANNA CASASSAS / Traductora de francès i italià

co...). Segons ella, la solvència
d’un traductor no la determina
ni el tipus d’autors que ha tra-
duït ni que hagi fet més o

menys llibres o un best seller.
«Traduir un Balzac, per exem-
ple, et dóna prestigi perquè es
parla més del llibre, però si ho

fas fatal i el llibre et cau de les
mans, malament rai», diu.

L’any 2010 va traduir onze
llibres i el 2011, nou. Està molt
bé, no? «No! Si a l’estranger
dius que has fet onze llibres, et
diuen: ‘Treballant a aquesta ve-
locitat deus ser molt dolenta.’
Ells cobren molt més i no tenen
la pressió d’haver de fer feina
com un escarràs.» En aquest
moment, Casassas, centrada
només en la traducció, valora
molt el tracte que hi ha amb les
editorials petites –«La relació és
més familiar i agradable que no
pas en una fàbrica de llibres»– i
també aprecia que treballar des
de casa li permet fer uns horaris
més flexibles: «Potser dissabte i
diumenge treballo i dimecres
surto a passejar.»

Institució de les Lletres Catala-
nes va destinar 52.400 euros a
subvencionar la traducció
d’obres literàries d’altres llen-
gües al català (vegeu el quadre
del costat).

El que guanya un traductor
–gairebé sempre treballador au-
tònom– és en concepte d’avan-
çament dels drets d’autor de la
traducció. Si després el llibre re-
sulta ser un best seller, el traduc-
tor hi acabarà guanyant un tant
per cent més. L’única vegada que
això li va passar a Xavier Pàmies
va ser amb la traducció dels tres
últims volums de Harry Potter.
«Per a les edicions bones, de tapa
gruixuda, pot ser un 1%, i per a
les de butxaca, un 0,5%, depèn
del contracte», explica.

Dictadura del calendari
A les llibreries cada vegada hi ha
més traduccions. «En la mesura
que trobem menys originals ca-
talans que s’adeqüin al nostre se-
gell, hem anat incrementat les
traduccions», expliquen a La
Campana, on actualment el

Traduccions del català i al català

Nombre d’obres
catalanes 
traduïdes a altres
llengües
Font: Institut Ramon Llull

Obres que el 2011 van rebre una subvenció més important
per ser traduïdes al català
Font: Institució de les Lletres Catalanes

Editorial Títol Autor Traductor Idioma Subvenció concedida

Edicions 62 Un bon partit

Editorial Sub. 2011

Editorial Sub. 2011

Editorial Sub. 2011

Ara Llibres 1.500 euros

Atmarcadia 1.800 euros

Club Editor 1984 1.900 euros

Columna 
Edicions,Llibres i 
Comunicació 2.000 euros

Edicions 62 5.800 euros

Edicions Bromera 2.500 euros

Edicions de 1984 5.200 euros

Edicions la Campana 4.000 euros

Edicions Tres i Quatre 1.500 euros

Editorial Casals 800 euros

Editorial Cruïlla 750 euros

Editorial Minúscula 1.000 euros

Grup Editorial 62 4.750 euros

Jordi Raventós Barlam 
/Adesiara Editorial 4.000 euros

La Galera, SAU Editorial 700 euros

L’Avenç 1.650 euros

Pagès Editors 600 euros

Quaderns Crema 3.500 euros

Raval Edicions 2.000 euros

Tusquets Editores 3.000 euros

Viena Serveis Editorials 2.450 euros

TOTAL 52.400

 

euros

Seth, Vikram Anna Llisterri anglès 4.000 euros

La Campana L’hivern rus Kalotay, Daphne Xavier Pàmies anglès 4.000 euros

Grup Editorial 62 La Torre Tellkamp, Uwe Pilar Estelrich alemany 4.000 euros

Quaderns Crema Kafka Citati, Pietro Anna Casassas italià 2.500 euros

Edicions de 1984 Billy Bathgate Doctorow, E.L. Maria Iniesta anglès 2.500 euros

Edicions de 1984 La bella Annabel Lee Ôe, Kenzaburô Albert Nolla japonès 2.200 euros

Raval Edicions El cas únic de Sam Finkler Jacobson, Howard Ferran Ràfols anglès 2.000 euros

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

62

81 82 82 82
92

109

Subvencions per a
traduccions al català
segons l’editorial
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nombre de traduccions publica-
des no supera la dotzena anual.
En total, però, el 2011 es van arri-
bar a presentar a la Institució de
les Lletres Catalanes 136 sol·lici-
tuds per traduir una obra estran-
gera al català. N’hi havia en japo-
nès, en neerlandès, en hebreu,
en serbocroat, en rus, en xinès i
fins i tot una en cors.

En els vuit segles d’història de
la traducció al català –cap a la se-
gona meitat del segle XIII es van
començar a traduir del llatí tex-
tos jurídics, científics, religiosos
o històrics–, mai com ara hi ha-
via hagut tants traductors litera-
ris professionals, però mai com
ara s’havia estat tan esclau dels
calendaris i del temps disponi-
ble. El traductor acostuma a tenir
uns mesos de coll per treballar,
segons l’obra. Però el mercat és el
mercat i les traduccions al català
sovint es veuen condicionades
per la data de publicació de l’edi-
ció en castellà.

«Si vas amb presses et pots tro-
bar que els traductors estan ocu-
pats o que no t’ho poden tenir

Jordi Cussà tradueix des de Manresa. / JUANMA RAMOS

A.A.

JORDI CUSSÀ / Traductor d’anglès

«Traduir és perfecte per aprendre a escriure»

uan comences una
traducció nova, so-

bretot si és difícil, sempre hi ha
la sensació que no te’n sortiràs,
però normalment es va esvaint
al cap de deu o dotze pàgines.»
Jordi Cussà (Berga, 1961) va es-
trenar-se com a traductor amb
l’obra Els passadissos del poder
(Columna, 2001). «Vaig patir-
hi molt i me la van pagar nor-
mal, però si el preu/hora em va
sortir ruïnós, va ser perquè ana-
va més lent que un cargol
coix.» D’aleshores ençà ha tra-
duït una trentena de títols, en-
tre els quals n’hi ha alguns de
Truman Capote, Patricia
Highsmith, Chuck Palahniuk i
John Boyne. D’aquest últim va
traduir al català El noi del pijama

«Q

amb tan poc temps. Ara bé, tam-
bé és cert que no tot es programa
amb poca antelació. Nosaltres
tenim traduccions fetes que es
publicaran a finals del 2012», ex-
plica l’editor de Proa. En qualse-
vol cas, i empesos pels terminis
i/o per l’afany de reduir costos,
hi ha editors que tiren pel dret i
no els fa cap vergonya repartir un
mateix volum entre dos o més
traductors, a vegades acabats de
titular i, per tant, encara menys
remunerats. Després difícilment
hi ha algú que es dediqui a unifi-
car criteris o estils. «Això demos-
tra que no hi ha cap respecte per
la feina literària que significa la
traducció», comenta Martí.

Una altra mala pràctica que es
dóna al món editorial, normal-
ment per guanyar temps, és fer la
traducció al català d’una altra
traducció. No és cap secret que
Millenium, de Stieg Larsson, no es
va traduir directament del suec
sinó del francès. «Si tu, intentant
fer-ho molt bé ja perds matisos
–diu Pàmies–, imagina’t amb
una altra traducció pel mig. És

de ratlles, obra que es va portar
al cinema. «Encara hi ha molta
gent que ha llegit el llibre i se
sorprèn quan s’assabenta que

la traducció és meva», comen-
ta. Però Cussà no només tra-
dueix, també escriu. Ja té una
desena de llibres publicats.

«Em considero un escriptor
que va tenir la sort de posar-se a
traduir professionalment, per-
què traduir és una escola per-
fecta per aprendre a escriure.»

I el seu sistema de treball?
«Normalment faig una explo-
ració a internet per veure què és
o què diuen de l’obra i comen-
ço a traduir directament. La fei-
na delicada ve amb la correc-
ció, que és quan tot ha de que-
dar ajustat i polit. Sempre con-
sulto els dubtes, amb l’Anna
Camps, el Matthew Tree o els
parents d’Anglaterra, que n’hi
tinc un pilot. Amb l’autor fins
ara no ho he fet mai.» Si la feina
no és urgent, Cussà hi dedica
quatre o cinc hores al matí. «Si
he de passar de sis hores al dia,
al final cada frase és una creu.»

D’Abadal a
Zanné
El Diccionari de la Traduc-
ció Catalana (Eumo Edito-
rial), publicat el setembre
del 2011, recull per pri-
mer cop els traductors i les
traductores més rellevants
nascuts fins al 1950 que
han traduït de qualsevol
llengua al català, així com
les traduccions anònimes i
col·lectives més destaca-
des. En total, 1.030 entra-
des. El volum, de 700 pà-
gines i dirigit per Montser-
rat Bacardí i Pilar Godayol,
ha estat possible gràcies a
la feina d’una vuitantena
de col·laboradors.

Portada del diccionari.
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XAVIER PÀMIES / Traductor de portuguès i anglès

«Pretenc acostar-me a un català versemblant»

Xavier Pàmies, al seu estudi de l’Esquirol. / ALBERT LLIMÓS

A.A.

al Brasil, després d’aquell llibre
li van arribar originals d’Antó-
nio Lobo Antunes, Machado
de Assis, Eça de Queirós o José

allò que en cada bugada es perd
un llençol.» Tot i que la traduc-
ció indirecta és força excepcio-
nal, una altra raó per la qual s’hi
recorre és la dificultat per trobar
traductors en totes les llengües.
«De la literatura escandinava
més comercial, per exemple, la
traducció anglesa es dóna com a
canònica, revisada pel mateix
autor», explica Lluch.

Del castellà al català?
Té sentit destinar esforços i di-
ners a traduir del castellà al cata-
là? Isabel Martí, de La Campana,
contesta: «Fa molts anys recordo
que no ho veia bé, però amb el
temps vaig entendre que era un
purisme una mica postís. Si lle-
gim llibres traduïts del finès o del
xinès, per què no del castellà?»
En aquest sentit, Martí matisa
que hi ha dos tipus d’autors: els
d’argument i els de llengua. «Jo
entendria que si pots llegir un
Delibes en castellà o un Sagarra
en català ho facis en la llengua
original, perquè el do, el geni, es-
tà en la llengua, i en la traducció

Saramago, autors reconeguts
de la literatura portuguesa.

«A l’hora de traduir, mante-
nint al màxim l’ortodòxia, pre-

tenc acostar-me a un català ver-
semblant. M’agradaria ajudar a
fixar un tipus de català més àgil
i menys restrictiu, i alhora tan
idiomàtic com hagi de ser.» Pà-
mies tradueix del portuguès, de
l’anglès (Austen, Dickens, Par-
ker, Rowling...) i, en menor me-
sura, del francès. Amb els anys i
l’experiència ha après a tenir
els seus propis recursos, com
ara el bloc que té a internet, on
recull unes 20.000 solucions
per a la traducció anglès-català
que li han semblat vàlides.

Segons Pàmies, treballar per a
diferents editorials ajuda a te-
nir feina, tot i que a vegades ar-
ribi a batzegades i no estigui gai-
re ben remunerada. «Som lluny
de les tarifes que es paguen en
països com ara França.»

a majoria de crítics par-
len de la traducció com

si haguessin llegit l’original.
Parlen de prosa rica i de llen-
guatge acurat, i penses: ‘Home,
jo hi tinc alguna cosa a veure,
no?’», comenta Xavier Pàmies
(Barcelona, 1959). Segons ell,
però, el millor d’una traducció
és precisament que no es noti.
«El lector l’ha de poder llegir
amb la mateixa naturalitat i
fluïdesa amb què ho fa el lector
de l’original.»

Llicenciat en biologia, Pà-
mies va començar la seva carre-
ra com a traductor l’any 1990
amb Gran Sertão: riberes, de João
Guimarães Rosa. Escrit en por-
tuguès, idioma que ell coneixia
gràcies a una estada de mig any

«L

Les traduccions al català han de
fer-se un lloc a les llibreries. A la
foto, La Tralla (Vic). / JORDI PUIG
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Joan Sellent, on habitualment tradueix, a Sabadell. / ANDREU PUIG

JOAN SELLENT / Traductor de teatre

«No he gosat mai calcular les hores que hi passo»

mb un coneixement
imperfecte de l’anglès

però amb un domini a fons del
català es pot fer una bona tra-
ducció; al revés, no», diu Joan
Sellent (Castellar del Vallès,
1948). Durant vint anys va tra-
duir narrativa i audiovisuals,
però des del 1999 ha fet, majo-
ritàriament, teatre, i només en
anglès: Shakespeare, Pinter,
Mamet, Miller, McPherson...
Treballa de manera força regu-
lar per al TNC, però també rep
encàrrecs d’altres teatres i pro-
ductores. «De deu anys cap
aquí he traduït una mitjana
anual de dues o tres peces. Els
teatres acostumen a treballar
d’una temporada per l’altra, i
això et dóna un marge de

«A
A.A.

temps suficient per fer la feina
amb calma i sense pressions»,
comenta Sellent, que inverteix
entre un i sis mesos en cada tra-

ducció. «No he gosat mai fer el
càlcul de les hores que m’hi
passo, perquè no em vull des-
moralitzar excessivament. De

tota manera, la traducció per al
teatre té l’avantatge que vas a
tant per cent de taquilla, i això,
quan es tracta d’una obra amb
èxit de públic i en un espai
gran, pot oferir uns ingressos
no del tot desdenyables.»

Ja que el teatre és un text per
ser dit en veu alta, així és com
Sellent fa les relectures del que
tradueix. No obstant això, acla-
reix: «No dono mai la traducció
per tancada fins que no passa la
prova de sentir-la en boca dels
que han de defensar el text en
escena. Considero essencial
l’assistència del traductor a les
primeres lectures, sobretot, ai-
xí com també a algun assaig, i
no pas perquè no es canviï ni
mitja paraula, sinó per discutir
i negociar petits retocs.»

es perd molt. Ara bé, llegir un
Vázquez Montalbán o un Ruiz
Zafón en una llengua o en una al-
tra no té tanta importància. De
fet, la major part dels autors ho
són d’argument, no de llengua.»

Un dels efectes que sí que té la
traducció sistemàtica del català
al castellà i viceversa és, segons
aquesta editora, que moltes ve-
gades es desdibuixa la llengua
d’origen. «Abans la frontera era

molt clara i sabies si l’autor era
català o castellà, però cada vega-
da més es treuen els llibres en les
dues llengües alhora i ja no saps a
quina llengua pertany aquella li-
teratura.» I si d’aquesta situació
alguna llengua en surt perjudica-
da, és clar, és el català.

L’Institut Ramon Llull fa la fei-

na a la inversa. Cada any destina
uns 750.000 euros a la traducció
a altres llengües d’obres en català
i a la seva promoció, com ara la
presència a la Fira del Quebec, el
proper abril. El seu director ad-
junt, Àlex Susanna, pensa que,
sense cap mena de dubte, «un
bon traductor s’acaba conver-
tint en un dels ambaixadors més
eficaços d’una literatura». Per
tant, no és menys important la

feina que fan els traductors del
català a altres llengües, entre els
quals, segons ell, hi ha «autènti-
ques figures»: Bernard Lesfar-
gues (al francès), Marina Abrà-
mova (al rus) o Peter Bush (a l’an-
glès), per citar-ne només tres. La
qüestió és que la literatura tras-
passi fronteres.

«L’ofici el vaig
aprendre traduint»

’ofici, el que és l’ofici, jo
crec que no el vaig

aprendre tant del pare com tra-
duint. Tot i que sens dubte les
converses a casa hi van influir.
Per exemple, recordo el pare re-
flexionant sobre la fidelitat a
l’original.» El pare d’Helena Vi-
dal, August Vidal i Roget, hu-
manista i traductor, avui dóna
nom a una plaça de Llagostera.
Exiliat a l’URSS durant dues dè-
cades, el 1957 va arribar a Cata-
lunya amb la seva família, que
va viure de la cinquantena de
traduccions que ell va fer. «Tra-
duïa sempre del rus al castellà,
amb una excepció: Un dia a la vi-
da d’Ivan Deníssovitx, d’Alek-
sandr Soljenitsin (1a edició
1964). L’època no permetia gai-
res floritures en català, encara, i

«L
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Helena Vidal va heretar del seu pare,
August Vidal, l’afició per traduir el rus

a més ell se sentia insegur pel fet
de no haver-lo estudiat mai aca-
dèmicament. És una llàstima
que no hagués pogut traduir
més a la seva llengua materna»,
explica Helena Vidal. «Per a un
home de temperament molt so-
ciable va significar tancar-se a
casa per fer una feina molt soli-
tària, en aquest sentit contrària
al seu tarannà, però la feina en
si li va arribar a agradar molt,
perquè era un home de lletres.»

«El que sí que vaig aprendre
del meu pare és el rigor, la con-
cepció de la traducció com una
tasca seriosa, enriquidora i de
responsabilitat; la premissa que
cal llegir sobre allò que traduei-
xes; el convenciment que, si cal
esmerçar hores per aconseguir
una sola frase, es fa, perquè el
que importa és que el resultat si-

«La major part dels autors ho
són d’argument, no de llengua»
«Un bon traductor és un eficaç
ambaixador d’una literatura»
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