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Arran del projecte cultural del
Noucentisme, marcat per una clara
voluntat d’universalitzar la literatura
catalana, molts escriptors del moment,
com ara Josep Carner, Carles Riba o
Josep Maria de Sagarra, van decidir
dedicar bona part del seu temps a la
traducció de les grans obres de la
literatura universal. Les traduccions
permetien, a més, en un moment de
renovació de la llengua, la fixació d’un
model de català literari basat en les
normes fabrianes.

L’esclat  de la guerra,  però,  v a truncar sobtadament  aquest

projecte  que  no  es  reprendria,  si  bé  sota  unes  directiv es

lingüístiques i estilístiques molt  dif erents,  f ins  a principi de

la dècada dels seixanta, moment en què es produiria un nou

impuls editorial. Joan Sales hi posaria el seu particular gra de

sorra.

D’entre  les  div erses  activ itats  que  Joan  Sales  v a  dur  a

terme,  cal destacar la sev a tasca com a traductor.  Des de

l’any  1958  f ins  al  1963,  v a  realitzar  un  total  de  set

traduccions.  Al  català,  v a  traduir:  Entre  dos  silencis,

d’Aurora  Bertrana  (escrita  originàriament  en  espany ol),  El

Crist  de  nou  crucificat,  de  Nikos  Kazantzaki,  Els  germans

Karamàzov, de Fiódor Dostoiev ski, El garrell, de Loís Delluc i

Thérèse Desqueyroux, de François Mauriac. A l’espany ol, v a

traduir Madame Bovary  i  Salammbô,  de Gustav e Flaubert  i,

segons escriu el mateix Sales en una nota a peu de pàgina

de la «Introducción» que acompany a la sev a traducció de

Madame  Bovary,  també  v a  traduir,  durant  el  seu  exili  a

Mèxic, Bouvard et Pécuchet, encara que no es té constància

que aquesta traducció s’arribés a publicar mai.

De totes aquestes traduccions, ens centrarem en Entre dos

silencis  que,  de f et,  es  v a publicar sense ser signada pel

traductor,  és  a  dir,  silenciant  que  es  tractav a  d’una

traducció.

Tal com es  desprèn de div ersos  pròlegs  que precedien les

traduccions  de  Club  Editor,  Sales  era  partidari  d’acostar

l’autor  al  lector.  És  a  dir,  l’objectiu  —sov int  parlav a  de

copsar  l’essència  d’una  nov el·la  o  de  reproduir  l’estil  d’un

autor— era causar al lector català el mateix  ef ecte que el

text  original  hav ia  causat  al  lector  del  país  en  qüestió.

D’aquesta manera,  justif icav a la  introducció  de canv is,  ja

f ossin  ampliacions  o  bé supressions.  El  f et  de  def ugir  la

literalitat  textual,  el cèlebre mot  à mot,  es  posav a al serv ei

de la recerca d’una «literalitat  d’esperit».  El traductor no era

un autòmat  que buscav a les  correspondències  lèxiques  de

totes  i  cadascuna  de  les  paraules  que  conf ormav en

l’original,  sinó algú que hav ia de recrear una obra artística i
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esdev enir, per tant, un autèntic reescriptor.

Ben av iat, l’any  1945, Sales ja v a posar les bases d’allò que

acabaria essent  la sev a concepció sobre la traducció.  Des

de  les  pàgines  de  Quaderns  de  l’Exili,  v a  explicar  que

«traduir  és  una cosa necessària i  normal» i  que «quan un

país  és  sa,  la  tasca  de  traduir  es  f a  modestament,  en

silenci»,  amb la f inalitat  de f er oblidar al lector que llegeix

una traducció. Ara bé, aquest objectiu s’ha de dur a terme de

manera  imperceptible,  sense  f arcir  la  literatura  autòctona

d’una  literatura  estrangera,  és  a  dir  «domesticant-la»,

maquillant-la,  f orjant  un  text  nou  que  sigui  capaç  de

f uncionar per ell mateix i que es pugui integrar al nou univ ers

cultural  «en  silenci»,  com  si  no  hi  hagués  hagut  trasllat.

Aquest  objectiu exigirà,  f orçosament,  modif icar en major o

menor grau el text que es tradueix.

Pel  que  f a  a  Entre  dos  silencis,  nov el·la  escrita  per  una

autora  ja  catalana,  el  traductor  s’allibera  de  la  complexa

tasca d’hav er  d’integrar  el  text  a  un nou univ ers  cultural,

però l’operació de reescriptura, lògicament, té lloc igualment.

Després  que  Aurora  Bertrana  retornés  a  Cataluny a  l’any

1949, v a tenir la necessitat de nov el·lar les sev es v iv ències

a Etobon,  un poble de la Haute-Saône,  on tots  els  homes

hav ien estat  af usellats  pels  nazis.  Pel caràcter antinazi del

llibre, tot i que escrit en espany ol, les editorials v an rebutjar

la proposta. En aquest punt, Xav ier Benguerel v a proposar a

l’escriptora de publicar-la a «El Club dels  Nov el·listes».  La

traducció al català aniria a càrrec de Joan Sales.

En el Fons  Prudenci i Aurora Bertrana de la Univ ersitat  de

Girona  es  conserv en  quatre  mecanoscrits  de  la  nov el·la.

Tots  ells  escrits  en espany ol,  duen per títol  «La aldea sin

hombres»  tot  i  que  al  mecanoscrit  original,  ratllat  sota  el

títol, s’hi pot llegir encara el primer títol: «Cementerio de los

f usilados».  Es  tracta del  primer  canv i  introduït  per  Sales,

que decideix  titular la nov el·la Entre dos  silencis.  Aquesta

modif icació  tindrà  conseqüències  importants  perquè  Sales

durà a terme una operació que consistirà en la introducció de

paraules  que  tindran  la  f unció  de  conv ertir  el  silenci  en

l’autèntic  protagonista  de la  nov el·la.  Així,  escampades  al

llarg de tota la nov el·la, es descobreixen desenes de f rases

ref erides al silenci i inexistents en el manuscrit espany ol: «el

riu glaçat callav a; callav a la f ont, callav en els arbres sense

f ulles», «escoltà aquell gran silenci del poble», «quin silenci,

Déu meu,  quin silenci!» «Aquest  silenci de f ora...  i  aquest

altre,  més  anguniós,  el  de  dins...  Perduda  entre  dos

silencis».  Però  Sales  no  només  es  limita  a  inv entar-se

f rases que contenen el mot silenci, sinó que també juga amb

la modif icació de certs detalls. Un exemple és que f a callar

la v eu d’un personatge. Allà on Bertrana escriv ia «bona nit»,

Sales elimina la f rase per deixar pas al silenci més eixut. Un

altre exemple,  que es  pot  v eure en div erses  ocasions,  és

que on l’autora hav ia decidit f er explícits els sentiments dels

personatges,  el  traductor  es  limita  a  f er  una  descripció

externa de la situació.

Al començament de la nov el·la, és possible anar acarant els

capítols de l’autora i del traductor, però arriba un punt en què

Sales  opta  per  aglutinar  episodis  i  la  correspondència  es

trenca. Són moltes les modif icacions que es poden detectar

entre l’original i la traducció; unes modif icacions que af ecten

tant aspectes lèxics, estilístics i narratius i que v an des del

detall  més  absolut  f ins  a allò més  general:  l’eliminació de

nombrosos  v erbs  de  dicció,  la  v oluntat  de  f er  meny s



explícita la v iolència, encara que no per aquest motiu meny s

dolorosa,  la  desaparició  de  paraules  com  «héroe»  i

«heroísmo», l’eliminació de descripcions que contenen colors

v erds  (un  color  que,  per  a  Sales,  no  té  cabuda  dins  un

panorama  tan  desolador),  la  supressió  d’alguns  noms,  no

només  de  persones  (Ada,  per  exemple,  passa  a  ser

simplement  una  «v ella»),  sinó  també  d’animals,  així  com

l’eliminació  d’alguns  personatges  secundaris,  la  inv enció

d’episodis  sencers,  les  modif icacions  argumentals  que

poden f er irrompre un personatge en un moment en què no

f igurav a en l’original, etc.

En  def initiv a,  si  intentem  sistematitzar  l’activ itat

«interv encionista»  de  Sales,  ens  adonem  que  allò  que  f a

consisteix,  en  general,  a  treure,  eliminar,  reduir,

simplif icar...,  amb la f inalitat  d’arribar a l’essència.  Aquesta

operació que, d’entrada, pot semblar dev astadora dóna com

a  resultat  una  major  claredat  i  exactitud.  Es  despulla

qualsev ol  detall  de  tot  allò  que  resulti  massa  ev ident  o

reiteratiu,  perquè  molts  esdev eniments,  per  si  sols,  ja

aporten  una  gran  f orça  semàntica.  El  f et  d’augmentar  la

sobrietat  i,  per tant,  de reduir l’exaltació,  paradoxalment,  té

com a resultat un text més àgil que manté, però, el missatge

prof und que Bertrana v a v oler transmetre.

Tot plegat, hauria quedat en silenci —ja hem av ançat que la

nov el·la que v a publicar Club Editor no contenia cap rastre

que permetés al lector assabentar-se que el llibre que tenia a

les  mans  era una traducció—,  si no f os  perquè la mateixa

Bertrana,  en les  sev es  Memòries  del 1935 fins  al  retorn a

Catalunya, v a ref erir-se a aquest episodi: «La traducció no la

v aig f er jo, sinó en Joan Sales. Es v a permetre de modif icar

una pila de coses,  modif icacions  de les  quals  no em  v aig

assabentar  f ins  molt  temps  després  perquè  no  m’hav ien

donat les galerades a repassar i també perquè jo tinc el mal

costum de no rellegir mai cap llibre meu un cop publicat».

Sigui com sigui, el resultat és una obra que es desplega com

un  text  d’una  gran  qualitat  literària  i  que  encaixa

perf ectament amb el tipus de nov el·la que El Club triav a per

traduir i per publicar en general, una nov el·la de «to realista i

actual»,  amarada d’una religiositat  prof unda,  f eta de v ida i

de mort  i sempre plena de les contradiccions que comporta

qualsev ol v isió antimaniqueïsta del món. Encara que el text

no  es  presenti  com  una  traducció,  és  important  que  la

nov el·la f unciona per ella mateixa,  sostenint-se,  únicament,

sobre cadascuna de les paraules que la constitueixen.

　


