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Quan el 1836 Charles Dickens rebé l'encàrrec d'es-
criure les historietes que acabarien conformant el 
Pickwick, el seu paper en la publicació havia de ser 
ben secundari: tot el protagonisme requeia en el di-
buixant, Robert Seymour, que ja tenia unes quantes 
il·lustracions a les quals el jove Dickens havia d'a-
daptar la seva narració. Res no feia preveure que 
aquells episodis d'aparició mensual esdevindrien un 
dels mites de la literatura universal. Elogiada per 
autors com Dostoievski i Borges, estimadíssima pel 
gran públic, la primera novel·la de Dickens és una 
d'aquelles obres que no s'esgoten en una sola lectu-
ra. Estudiosos o simples lectors hi acudeixen repeti-
dament per recrear-se en els seus més de tres-cents 
personatges, en la trama principal, les narracions 
paral·leles o en la riquesa del llenguatge. Julio Cortá-
zar declarava en un pròleg a una de les múltiples 
edicions en castellà del Pickwick que havia perdut el 
compte de les vegades que l'havia rellegit.
  Igual que un lector individual no pot pretendre 
exhaurir tota la riquesa del Pickwick en una sola 
lectura, cap cultura pot presumir d'haver-se'l fet seu 
amb una única traducció. Les principals llengües 
europees compten amb unes quantes versions de 
l'obra. En la llista de traductors al castellà, per 
exemple, hi figuren noms com Pérez Galdós i Ortega 
y Gasset (el primer dels quals, per cert, en publicà 
una versió terriblement mutilada).
  Els lectors en català podien comptar fins ara amb 
la versió que en féu Josep Carner, publicada per 
primer cop el 1934. Aclamada unànimement en el 
moment de la seva aparició, fins al punt de dir que 
“Dickens traduït per Carner és dues vegades 
Dickens”.
  Carner va treballar sota una doble pressió: d'una 
banda la d'haver de traduir tres obres majors de 
Dickens en molt poc temps, i de l'altra que Fabra li 
va encarregar, com a altres traductors, que aprofités 
les versions d'obres potencialment populars per en-
riquir els recursos del català literari.
  Carner es va agafar aquest encàrrec al peu de la 
lletra. Llegint les seves traduccions és fàcil pregun-
tar-se si cercava la millor manera de fer arribar 
Dickens al lector català, o si intentava treure el 
màxim profit del text anglès per popularitzar parau-
les i expressions catalanes caigudes en desús (o sen-
zillament inexistents fins al moment i de les quals ell 
sentia la necessitat, a vegades per qüestions pura-
ment rítmiques).
  Si aquesta voluntat de construir llengua a partir de 
les traduccions ja devia donar a aquells textos un to 

lleugerament artificiós en el moment de publicar-se, 
l'envelliment natural que sofreix tota traducció ha 
acabat d'allunyar el model de llengua que hi utilitza 
Carner de la sensibilitat actual.
  Mai no agrairem prou aquella tasca de Carner i 
dels noucentistes. La riquesa de la llengua amb què 
escrivim actualment és en bona part fruit d'aquella 
època. Ara bé, ¿és possible reivindicar avui tot aquell 
llegat i alhora creure que les traduccions de Dickens 

per part de Carner no són les úniques possibles? En 
altres paraules, hi ha lloc per a un altre Pickwick en 
català?
  Creiem fermament que sí. I des d'aquesta convic-
ció, Acontravent i Traduccions Inèdites han decidit 
ajuntar esforços per fer arribar al públic aquesta 
nova traducció de l'obra de Dickens.
Traduir Dickens sempre és un repte, i amb precur-
sors tan il·lustres aquest repte pot arribar a resultar 
aclaparador. Què en deia Dickens mateix de l'art de 
la traducció? A Una història de dues ciutats fa el retrat 
d'un traductor professional, Charles Darnay, fet que 
aprofita per deixar lliscar a dintre de la novel·la els 
seus criteris d'allò que ha de fer un traductor: "Apor-
tar a la traducció alguna cosa més que mer conei-
xement de diccionari".
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  Fora de la ficció, el genial novel·lista anglès també 
havia expressat els seus criteris d'allò que esperava 
d'un bon traductor: que fos "perfectament fidel al 
text anglès" i alhora fos capaç de reescriure'l en un 
llenguatge "elegant i expressiu".
  Un aspecte a tenir en compte a l'hora d'abordar 
aquesta traducció concreta era la singularitat del 
Pickwick dins de l'obra dickensiana. Pickwick és, cal 
no oblidar-ho, l'obra on Dickens aboca tot el seu sen-
tit de l'humor, mentre reservava les tintes més ne-
gres per a Oliver Twist, la redacció de la qual s'enca-
valca en el temps amb la del Pickwick. Si exceptuem 
les històries intercalades, al Pickwick no hi ha la 
maldat que apareix tan sovint en personatges secun-
daris d'altres obres seves, sinó tan sols personatges 
absurds, grotescos, autèntiques caricatures dels vicis 
de la societat del seu temps.
  A més, molts dels personatges del Pickwick aparei-
xen caracteritzats lingüísticament: parlen de manera 
ampul·losa, grandiloqüent, arrogant, esporuguida, 
tenen un parla entretallada o denoten la seva pro-
cedència geogràfica o la seva extracció social a tra-
vés del llenguatge.
I finalment, com s'havia de tractar la distància en el 
temps que suposen gairebé dos segles des que es va 
escriure l'obra fins al moment de posar a disposició 
del públic català aquesta traducció?
  A tots aquests requeriments s'ha intentat donar 
resposta amb un català entenedor, elegant, ric, 
versàtil, viu, divertit, buscant la credibilitat en els 
diàlegs (que no vol pas dir un realisme constrenyi-
dor) i alhora amb determinats elements (com ara 
l'alternança vós/tu en els tractaments) que ajudessin 

a transmetre un regust de text antic sense necessitat 
de paraules que entrebanquessin innecessàriament 
la comprensió del lector allà on l'original anglès és 
perfectament planer i comprensible. A desgrat de les 
últimes tendències que releguen el pretèrit perfet 
simple gairebé a la marginalitat, s'ha optat en pre-
ferència per aquesta forma verbal com a més àgil en 
els paràgrafs de narració, mentre que la forma peri-
fràstica domina en els diàlegs.
  Pel que fa a la caracterització dels diferents inte-
grants de l'univers pickwickià, s'han desestimat les 
solucions fàcils de deformar sistemàticament l'orto-
grafia quan parlen determinats personatges, o d'es-
tablir correspondències entre dialectes de l'anglès i 
dialectes del català. Com és el cockney parlat en ca-
talà? Català xava, pel fet de ser de la capital? Però el 
xava té connotacions de mestissatge lingüístic que no 
té pas el cockney. I si el personatge cockney és preci-
sament el que presenta en l'original un anglès més 
genuí, ric i creatiu?
  Tota traducció és una provatura, una aposta. Si, 
tornant a Dickens, cal "aportar a la traducció alguna 
cosa més que mer coneixement de diccionari", s'ha 
d'apostar per uns criteris i esperar que aquesta apos-
ta connecti amb la sensibilitat del públic a qui va 
adreçat el llibre. Feliç lectura.

*Aquesta nota del traductor apareix a la nova 
edició d’Els papers pòstums del Club Pickwick, 
publicada aquest 2012 per Acontravent i 
Traduccions Inèdites.


