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Amàlia Prat Albareda va néixer a les
Valls d’Andorra un plujós novembre del
1948, de pares catalans exiliats. Estudià
a l’escola francesa. És diplomada en
traducció per la Universitat de Perpinyà.
Ha donat classes a l’Alliance Française de
Lleida, ha realitzat tallers de traducció a
escoles oficials, ha traduït per a
editorials i empreses privades, i
actualment és traductora a Pagès
Editors.

Ha treballat  en div erses  publicacions  literàries.  Una d’elles,

Posobra, f ou una rev ista de div ulgació literària publicada els

any s setanta a Andorra, dirigida per Maria Aurèlia Capmany  i

pel  rigorós  lingüista  Joan  Riera  i  Simó,  qui  castigà  l’staff

sencer de la rev ista amb treballs f orçats sobre els pronoms

f ebles.

Adora  Georges  Brassens  en  v ida  i  obra.  És  autora

d’adaptacions  al català de les  sev es cançons.  Així  mateix,

ha f et una v ersió en f rancès de poesies escollides de Màrius

Torres,  jov e poeta català mort  abans  d’hora que sosté un

monòleg  puny ent  i  commov edor  amb  la  mort.  D’aquest

recull, n’entrev eu la sev a propera publicació.

La traducció és  la sev a passió,  i si bé v a v oler prosseguir

estudis  de  lletres  clàssiques  deixats  de  banda  en

l’adolescència,  un  seu  mentor  de  l’Institut  Francès  de

Barcelona la v a empèny er inexorablement cap a la traducció

poètica,  en  què  paraules  i  termes  s’han  d’anar  encaixant

com en un trencaclosques, respectant cesures i hemistiquis,

cadències  i  musicalitats,  en  un  f idel  compromís  v ers

l’essència primera de l’obra original.

Si bé traduir és trair, l’impuls creatiu amb què se sent af uada

en lectures  commov edores  la redimeixen de la traïció i  la

reaf irmen en la conv icció que cada llengua té el seu propi

cabal d’emocions i d’imaginari a espargir.

Amàlia Prat

A m à lia  Pra t

Fragments

Del cel estant - Christine Angot

Après l’empire. Essais sur la décomposition du
système américain. - Emmanuel Todd

La dérive des sentiments - Yves Simon

La mauvaise réputation - Georges Brassens

Molt lluny d'aquí - Màrius Torres
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