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La poeta i traductora Theres Moser,
nascuda a la ciutat austríaca de Graz l’any
1956, es va instal·lar a la capital catalana
l’any 1989, després d’haver-hi passat
llargues temporades mentre estudiava. Es
va doctorar a la Universitat de Viena amb
una tesi sobre la poesia social en català i
en espanyol durant l’últim període del
franquisme.

Moser  va  dur  a  terme  una  gran  tasca  com a  traductora  a

l’alemany,  esdevenint  un  pont  entre  la  cultura  alemanya  i

catalana.  Traduïa  els  autors  que  li  interessaven i,  d’aquesta

manera, els donava a conèixer als països de parla alemanya,

convertint-se, així, en una autèntica ambaixadora de la cultura

catalana  a  l’estranger.  Va  traduir  un  gran  nombre  d’obres

d’autors catalans com ara Carme Riera, Maria-Mercè Marçal,

Miquel de Palol, Jordi Puntí o Maria Àngels Anglada.

Pel que fa a les traduccions de literatura en espanyol, Moser es

va  dedicar  sobretot,  i  amb  especial  entusiasme,  a  l’obra  de

Manuel  Vázquez  Montalbán,  de  qui  va  traduir  nombroses

novel·les:  Cuarteto,  O César o nada,  El  quinteto de Buenos

Aires, etc.

També  va  traduir  diverses  obres  de  teatre  de  l’alemany  al

català, sovint en col·laboració amb Ramon Farrés. Obres molt

destacades de la cartellera catalana dels darrers anys han estat

traduïdes  conjuntament  per  aquests  dos  traductors,  com per

exemple Les variacions Goldberg de George Tabori o Què va

passar quan la Nora va deixar el seu home o Els pilars de les

societats  d’Elfriede  Jelinek,  totes  dues  estrenades  al  Teatre

Nacional de Catalunya.

Theres Moser va morir a Barcelona l’any 2008.
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El Jardí dels Set Crepuscles - Miquel de Palol

Epitelis tendríssims - Carme Riera

La passió segons Renée Vivien - Maria-Mercè
Marçal
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