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Gabriel Ferrater, l’àvid aprenent de
llengües autodidacte, va traduir molts
llibres al llarg de la seva vida. Molts més
dels que mai no arribarem a saber del
cert, tret que donem crèdit a
suposicions, com ara, per exemple, una
traducció de la Bíblia encarregada per
Herder, que es pagava, diuen, a pàgina
lliurada, cosa que al nostre autor,
sempre amb l’aigua al coll, el contrariava
ben seriosament.

«Sembla que ha traduït algun títol més de Dahiel Hammett a

banda del repertoriat aquí; i potser unes v ersions de nov el·la

policíaca,  traduïdes  de l’espany ol a l’anglès,  per a la casa

editorial  Weidenf eld  &  Nicolson»  [CABRÉ,  María  Ángeles,

2002].  Potser.  O que de tant  en tant  se’n recuperi  alguna

més, com ara la v ersió d’uns v ersos de l’alemany  Christian

Morgenstern  incorporats  en  un  catàleg  de  1966  sobre  la

pintura de Todó,  anunciada pel marmessor literari del llegat.

De  manera  que  la  sev a  tasca  trobaria  un  encaix  normal

entre la llarga tradició al país de poetes traductors per gust,

alhora que per escassetat notòria de recursos.

Va traduir per v iure.  I  traduí  en tota època d’aquesta v ida

sev a debanada a un ritme intel·lectual f renètic.  «Esta v ida

me la gano traduciendo [...] Para poder ir comiendo necesito

traducir  siete  u  ocho  horas  diarias,  si  soy  capaz  de

resistirlo»  [PORCEL,  Baltasar,  1967].  Segurament,  doncs,

hagué  també  de  traduir  moltíssims  textos  que,  si  els

sabéssim, semblarien del tot  excèntrics als àmbits d’interès

en què el  tenim  capbussat  en f actuals  etapes  de la sev a

biograf ia,  a cops,  f ins  a f ondàries  de coneixement  llav ors

encara insòlites per al país. És a dir que, amb tants any s de

dedicació,  per f orça han d’existir  molts  més  títols  que els

suara  consignats,  ja  que,  com  ell  mateix  suggereix

dispersament  per  les  comptades  entrev istes  que concedí,

cap al f inal de la sev a v ida,  de mica en mica,  s’hi  hav ia

trobat prof essionalitzat.

Ara, si repassam amb detenció tots els que li v agà de lligar

al  seu  nom,  no  costa  descobrir-hi  v incles  amb  aquelles

parcel·les de curiositat intel·lectual que el f eia llev ar-se cada

matí  ben d’hora per treballar:  pintura,  literatura,  lingüística.

Així,  doncs, en el repertori,  no és estrany  trobar de la sev a

mà  v ersions  de  narrativ es  occidentals  del  XVIII  ençà,

d’assaig historicocrític sobre literatures; entre d’altres tantes

traduccions  d’història,  teoria i crítica de l’art;  o d’incursions

en testimonis  de la història política del segle XX o en algun

cadent  document  sociològic,  massa obscè encara  per  als

costums  d’un  país  d’opereta  sota  una  dictadura

f onamentalista.  Fins  i  tot  traduí  al  català  textos  de

div ulgació  científ ica  o  manuals  matemàtics  que,  en  son

moment,  no  v a  declinar  de  signar  en  qualitat  de  coautor

quan Eduard Bonet així li ho proposà, de tan competent com

s’hi hav ia mostrat.
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Fragments

Acquisition and Use of Language - Noam Chomsky

Der Prozeß - Franz Kafka

Language - Leonard Bloomfield
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Traduccions de l'espanyol al català

Altres

Estudis sobre Ferrater traductor

Traduccions a l'espanyol

Consulteu la obra de Gabriel Ferrater com a
autor/a.



De manera que,  a  més  de ser  traductor  per  al  necessari

guany  d’unes  v eces  migrades,  f ou  també  un  d’aquests

lectors que tradueixen així  que senten l’impuls d’encomanar

llibres  a molts  més  lectors.  Pel seu domini de l’anglès,  del

f rancès, de l’alemany  —amb el temps, molt millorat—, o pel

coneixement  de llengües  que aleshores  dev ien sonar molt

exòtiques, com ara el polonès o el suec. Així, f a tot l’ef ecte

de  concebre  la  tasca  sota  un  doble  prisma:  el  de  la

necessària  manutenció  —totes  les  v ersions  que  oblidà

signar?— i el del treball com un acte d’actualització cultural

sistemàtica,  pròpia  d’una  sev a  personalitat  enclina  a

mostrar-se  f ormativ ament  al  dia,  d’una  talla  cultural

astoradora.

De v egades, amb puntualitat  sorprenent.  Un exemple: l’any

1964  a  Nov a  York,  la  Charles  Scribner’s  Sons  publica

pòstumament  A Moveable Feast;  i  el  setembre del  mateix

any,  als  obradors  de  Seix  Barral,  s’acaben  d’imprimir  els

primers cinc mil exemplars  en espany ol sota el f amós títol

París era una fiesta, traducció que encara v igeix i objecte de

nombrosíssimes edicions f ins a l’actualitat.  Per descomptat

que Hemingway  ja delectav a lectors en espany ol d’ençà els

any s  cinquanta  i  tants;  ara,  més  av iat,  segurament

impossible.

En def initiv a,  en deixà de signar moltíssim més que tota la

f eina  reconeguda:  ¿els  casos  en  què  cercav a  deixar

l’empremta  del  seu  nom  en  títols  que  signif icarien

aportacions  sensibles,  o  v eritables  estrenes  en  terreny s

determinats  de la cultura hispànica? Un observ ador n’arriba

a  pensar  això:  que  les  rubricav a  quan  certament

signif icav en  una  irrupció  sense  precedents  o  un  cop

d’autoritat  sobre  un  camp  encara  erm,  tot  sov int  a

suggeriment  propi  o  en  f unció  de  conjunturals  interessos

lingüístics  —en  especial,  quan  actuà  com  a  lector

prof essional i com a director editorial per a la Seix Barral—, i

a v oltes, a més, af egint-hi prolixes introduccions degudes al

seu geni instructiu (recordem-ho: per a Chordelos de Laclos,

Manf red Bierwisch o Franz Kaf ka,  entre d’altres).  Per això

ens  llueix  tan  auroral  el  seu  nom,  de  v egades  f ins

pòstumament i a banda ja dels esmentats, prop, posem per

cas i per f er breu la cita, dels de Witold Gombrowicz, Dashiel

Hammett,  Samuel  Beckett,  Peter  Weiss,  Werner

Heisenberg,  Ernest  Hans Gombrich,  Hans Sedlmay r,  Noam

Chomsky  o  Leonard  Bloomf ield,  molt  abans  que  f ossin

ref erències d’ús comú dins la societat il·lustrada del país.

Si traduí tant a l’espany ol f ou tan sols per una mera qüestió

de  mercat  i  laboral.  Tanmateix,  de  quan  ja  se  sentia

prof essor univ ersitari,  aquí  queden les impagables v ersions

catalanes  dels  al·ludits  Chomsky  i Bloomf ield.  O,  d’abans,

també al català, la v ersió d’una obra de ref erència de Franz

Kaf ka, de la qual s’ha dit, pel que f a a l’of ici desplegat, que

signif ica  tota  una  aposta  per  «un  nou  model  de  llengua

literària,  moderna  i  lliure  d’artif icis»  [COROMINAS  i

CALDERS, 2007].

Els  estudis  translèmics,  doncs,  tenen  aquí  tot  un  camp

abonat.

Ara, l’observ ador, si de cas, s’estrany arà que, gairebé tants

cops  sols  recordat  per  la sev a poesia,  el  Gabriel  Ferrater

lector —especialment  de poesia anglosaxona—,  no deixàs,

en  el  seu  llegat  traductor,  més  que  algunes  peces  de

Gottf ried  Benn  mig  perdudes  en  una  rev ista  d’època

(algunes  de les  quals  després  ref etes  i  millorades  dins  un

manual de història de la literatura alemany a), o f ragmentaris



esbossos manuscrits, com temptativ es domèstiques a partir

d’uns poemes de Bertolt  Brecht.  Diuen que no llançav a mai

cap  paper.  Veurem  què  ens  desv etllen  encara  els  baguls

heretats.


