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 INTRUSIÓ? NO, GRÀCIES: 
UNA REFLEXIÓ SOBRE LA TRADUCCIÓ EN VERS 
D'ISABEL ROBLES I JAUME PÉREZ MONTANER

Dominic Keown
(Fitzwilliam College, Cambridge)

A  TRADUCCIÓ  ÉS  UN  VERITABLE  CAMP  DE 
mines i, sens dubte, de tots els ofi cis un dels més desa-
graïts. En termes senzills, si la feina del traductor està 
ben feta tendeix a passar desapercebuda –igual que la 
bona direcció orquestral- cedint sempre el protagonisme 
a la veu de l’autor original. Tanmateix, en els dos casos, 
el lapsus més inofensiu o el menor descuit per part del 
practicant poden ocasionar la reacció més indignada o 

histèrica de part d’un públic sempre atent a qualsevol infelicitat 
comesa per l’anomenat especialista en la matèria. 

En la meva opinió no hi ha cap dubte que aquesta constitueix 
l’activitat més arriscada en el camp de la fi lologia, talment pot dis-
cernir-se de la summa inacabable dels plantejaments teòrics sobre 
el tema que són, a la vegada, extrems i contradictoris. Fet i fet, el 
llistat de posicions antagòniques respecte d’això, confeccionat mig 
segle enrere per T. H. Savory, ho indicaria a la perfecció:

1. A translation must give the words of the original. 
2. A translation must give the ideas of the original. 
3. A translation should read like an original work. 
4. A translation should read like a translation. 
5. A translation should refl ect the style of the original. 
6. A translation should possess the style of the translator. 
7. A translation should read as a contemporary of the original. 
8. A translation should read as a contemporary of the translator. 141
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  9. A translation may add to or omit from the original. 
10. A translation may never add to or omit from the original. 
11. A translation of verse should be in prose. 
12. A translation of verse should be in verse.1

Hi ha, això no obstant, una altra dimensió que complica encara més 
l’exercici en el cas de les anomenades llengües minoritàries. Ací, la 
traducció a la llengua del país mai no ha resultat ser un senzill exer-
cici lingüístic, tal com en altres col·lectius de la desitjada normalitat 
idiomàtica, sinó una càrrega plena d’implicacions extraliteràries. Un 
bon exemple d’això ens  forniria el Noucentisme i la seva apreciació de 
la funció d’aquesta activitat en el projecte de reconstrucció nacional. 
L’Assumpta Camps ho ha resumit d’aquesta manera:

L’elaboració d’un repertori universal en llengua catalana, capaç 
d’omplir els numerosos buits que la singular evolució històrica del país 
havia comportat, de bastir, més ben dit, una tradició literària pròpia […] 
encara que fos sobre la base de la tradició literària, de prestigi, això sí, no 
diletant, és molt característica d’aquest període, i plenament coincident 
amb el programa cultural noucentista en el seu conjunt.2

Tanmateix, aquesta intrusió extraartística no es limitava a 
aspectes purament  ambientals sinó que ostentava, alhora, una 
intencionada manipulació del text pristí. No hi ha millor exemple 
d’això que les traduccions que féu Josep Carner dels clàssics euro-
peus, especialment la seva tendència de "polir" l’obra primitiva en 
les seves versions catalanes. Jaume Subirana s’ha referit a aquest 
esperit corrector on “se ha llegado a decir que, en algunos momentos, 
hasta "mejora" el  original”3; i Marcel Ortín ha resumit la polèmica 
que fou la conseqüència d’aquesta intromissió per part de l'ofi ciant 
que tenia per intenció clandestina no tant traduir sinó enriquir la 
qualitat estètica de la llengua d’arribada:

Per Lluís M. Todó (1996), el traductor «ha de saber manejar un model 

1 T. Savory, The Art of Translation (London: Cape, 1957) p. 50.
2 Assumpta Camps, “La traducció en el noucentisme: Miquel Ferrà”, Estudis de 

llengua i literatura en honor de Joan Veny, Volume 1, Barcelona: Abadia de Montserrat, 
1997, pp. 209-220.

3 http://www.lletra.com/es/autor/josep-carner. Aquesta cita apareix només a la versió 
de la pàgina web en espanyol.
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de llengua que sigui l’equivalent del model de llengua de l’original», cosa 
que no havia sabut fer Carner; per Xavier Lloveras (1997), en les traduc-
cions Carner «s’inventa una prosa que s’ha convertit en unes farinetes 
indigestes i arbitràries» […]

Xavier Pericay i Ferran Toutain van aprofi tar aquesta argumentació, 
però encabint-la en el seu al·legat contra la infl uència perniciosa de l’ano-
menada «prosa noucentista» i capgirant-ne el veredicte (1996: 260-272). 
«Carner no es pot considerar com un traductor modèlic, ni tan sols com 
un bon traductor [...] parteix sovint d’un calc que després disfressa amb 
els clixés noucentistes per donar al conjunt una aparença genuïna». En 
un treball posterior, mirant d’anar més enllà dels «punts de vista didàc-
tics o avaluatius», Toutain va portar els mateixos exemples amb els seus 
comentaris a una altra tesi, en l’òrbita dels moderns estudis descriptius 
sobre les traduccions literàries (Toury, Lambert, Lefevere): «les versions 
produïdes pels traductors que han seguit el model noucentista s’expliquen 
més bé per la idea d’integració en un sistema de la llengua d’arribada 
que no pas per la relació amb els textos de partida.» (1997: 64)4

Malauradament, aquesta intenció de retocar i, fi ns i tot, apropiar-
se del text original per motius extraliteraris també es fa notar a la 
inversa; és a dir, en les traduccions dels textos catalans a l’anglès. En 
la versió americana del clàssic de La plaça del Diamant, per exemple, 
la intromissió del traductor es deixa veure en cada pàgina amb un 
afany neocarnerià de retocar, revisar, ometre, etc., per tal de retre 
la narrativa més “polida” en la llengua d’arribada. El resultat, tal 
com podíem esperar, és que el lector anglòfon sense coneixements del 
català té una apreciació força deformada de la narració de la vida de 
la Colometa. Fet i fet, la magnitud d’aquesta intrusió es deixa albirar 
tant en l’arbitrarietat del títol anglès, que citem a continuació, com 
la putativa coautoria atorgada al traductor per l’editorial, Graywoolf 
Press, en el seu material de promoció: Time of the Doves by David 
Rosenthal and Mercè Rodoreda.5

La nociva intrusió editorial s'aprecia d'una manera encara més 
escandalosa en la decisió presa de retallar una quinzena de pàgines 
de la versió anglesa de la novel·la d'Albert Sànchez Piñol, La pell 
freda. Els implicats en aquest abjecte acte de censura mai no han 

4 Marcel Ortín, “Els Dickens de Josep Carner i els seus crítics”, Quaderns. Revista de 
traducció 7, 2002, pp. 121-151.

5 www.graywolfpress.org. Per una avaluació de la traducció de Rosenthal vegeu D. 
Keown, “No Time for the Doves? Intrusion and Re-drafting in the English Translation of 
La plaça del Diamant”, The Modern Language Review, vol. 100, July 2005, pp 659-672.
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ofert cap explicació per la seva resolució tot i que el fet que aquestes 
pàgines corresponen a la narració del passat revolucionari del pro-
tagonista i la seva implicació, com membre del IRA, en la resistència 
armada contra la corona britànica, fa pensar que podria tractar-se 
d'alguna reacció histèrica davant el terrorisme, seqüela del trauma 
experimentat pels tràgics successos de l’11-9.

  Si m’he demorat en aquesta refl exió introductòria era per su-
bratllar les pressions, intrínseques i externes a aquest exercici, que 
sovint han resultat problemàtiques fi ns i tot per als traductors pro-
fessionals. I si m’he allargat en  l’exposició d’aquests paranys seria 
precisament perquè, en les traduccions que van fer Isabel Robles i 
Jaume Pérez Montaner de la poesia d'E. E. Cummings i Anne Sexton, 
s'ha sabut evitar en tot moment aquesta mena d’intrusió interessada. 
La seva versió catalana del vers d'aquest duo és remarcable pel fet 
que els traductors s’hagen ocupat exclusivament del text original, 
respectant sempre l'autoria i deixant a banda qualsevol intent de 
caire extraliterari. I, donats els daltabaixos de la nostra particular 
conjuntura històricolingüística, no puc pensar en cap elogi més digne 
que afi rmar que, per aquesta raó,  aquesta feina sembla pertànyer 
més aviat a un ambient normal que no pas al cas del català (o ara de 
l'anglès als Estats Units!).

És més: la selecció dels poemes que comprenen aquestes antologies 
no deixa de ser equilabrada i representativa. En termes crítics, l'oferta 
d' un ample espectre de la creació dels dos americans és exemplar. A 
diferència dels casos ja citats aquest exercici resisteix en tot moment 
la temptació d’ometre aquells elements que pogueren considerar-se 
menys apetibles, delicats o confl ictius que pogueren "problematitzar" 
la recepció en la llengua d'acollida. En termes més específi cs, l’Anne 
Sexton que aquest duo ens privilegia arriba a ser la persona ma-
teixa, tan real en català com en anglès: un individu de debò, sense 
maquillar o retocar: la poeta warts and all. I els antòlegs han refl ectit 
aquesta veritat en la seva tria, facilitant-nos la possibilitat d’admirar 
no sols la dicció tan natural i lliurement discursiva del seu idiolecte 
sinó també l’abjecte horror de les seves patologies, corporals, socials 
i psicopatològiques.

Tot i amb això, potser ara fóra el moment de deixar de banda les 
consideracions de caire extern, ambiental i intrusiu per tal de centrar-
nos en la qualitat textual que els traductors han posat a la nostra 
disposició. Evidentment, la peça clau de tot exercici de transposició 
ha de ser la semàntica: és a dir, el signifi cat de l’original ha de quedar 
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expressat amb exactitud perquè la comprensió de lector de la llengua 
d’arribada tinga un coneixement fi del de l’autor traduït. I en aquest 
cas, la cura revelada en aquest camp és modèlica. 

Caldria admetre, tot i amb això, que en termes generals –i res-
pectant sempre les notables excepcions– el vers americà, des de Walt 
Whitman ençà, tendeix a combinar una diàfana qualitat enunciadora 
amb una estreta identifi cació entre autor i creació. Fet i fet, el jo po-
ètic de Salvat-Papasseit i la dicció transparent dels seus escrits ens 
podrien servir d’un bon punt de comparació. La frescor, la ingenuïtat 
i la passió revolucionària del barceloní coincideixen dramàticament 
amb la persona de Cummings, a pesar de la seva diferència de classe 
i preparació acadèmica. I la mateixa candor comunicativa és fona-
mental, així mateix, en la veu d’Anne Sexton tot i el tarannà més 
refl exiu i consirós dels seus plantejaments i, a diferència de Salvat, 
l'índole del tot patològica de les seves indagacions sobres la malaltia 
i la condició femenina. 

I salta a la vista la bona sintonia entre aquests elements en la 
versió original i la seva traducció catalana. L'experta manipulació del 
valor fonètic i del ritme per part dels dos poetes queda degudament 
realçada en l’idioma d’acollida. I ho veiem clarament en  l’antologia de 
Cummings en el poema “O sweet spontaneous earth / Oh dolça espon-
tània terra”. Aquest meravellós assaig de reclamació de la superioritat 
de l’experiència vital sobre el procediment fi losòfi c i científi c queda 
comunicat tant per la vitalitat rítmica i la vitalitat eufònica com per 
la semàntica. I, degudament, els traductors aconsegueixen mantenir 
no sols la sibilància impactant dels primers versos sinó també la força 
al.literativa evident en la referència als fi lòsofs.

O sweet spontaneous Oh dolça espontània
earth how often have terra quan sovint
the els
doting embadalits
fi ngers of dits dels
prurient philosophers pinched lascius fi lòsofs t’han pessigat
and i
poked furgat
thee
, has the naughty thumb , ha fi blat el díscol polze
of science prodded de la ciència
thy ta



146

beauty . gentilesa
 

No cal dir que aquest exemple és típic d'una estratègia de la tra-
ducció  abraçada universalment. Em referisc, és clar, a la noció de 
la compensació que ofereix un modus operandi simple però efectiu: 
si, per la raó que siga, resulta impossible retre exactament l’efecte 
semàntic o líric d’un vers particular, se  cercarà en un altre lloc una 
ocasió alternativa a fi  de recuperar oportunament aquesta impressió 
de la manera més semblant possible. I la tercera estrofa ens  forneix 
un altre cas apropiat que ens torna a indicar la cura adoptada pels 
traductors en aquest camp. Una vegada més trobem que la sibilància 
impactant de l’original queda expressada precisament; i caldria re-
parar, així mateix, l’equilibri compensatori si no coincidència exacta 
en la riquesa del disseny vocal de les dues versions 

how què
often have religions taken sovint les religions t’han pres
thee upon their scraggy knees entre llurs aspres genolls
squeezing and esprement-te i
buffeting thee that thou  bufetejant-te perquè pugues   
mightest conceive engendrar 
gods déus
     

D'aquesta manera la traducció aconsegueix trametre no sols el 
signifi cat del vers sinó també el seu valor fònic. El ritme de l'ori-
ginal, així mateix, queda comunicat en la reiteració dels participis 
del present; i pagaria la pena remarcar la solució proposada per a 
retre la força al·literativa de la [_] repetit de l’original per mitjà dels 
plosius [bu] i [pu]. Finalment, només restaria comentar l’encert de 
mantenir el to arcaïtzant en la versió traduïda. Cummings era potser 
el poeta del segle XX que més conservava el tarannà dels escriptors 
del renaixement anglès, particularment Donne i Shakespeare. I la 
reiteració de la forma obsoleta, tan òbvia en el vers "buffeting thee 
that thou mightest conceive" amb el seu pronom personal i infl exió 
antiquats, queda comunicada degudament pel mateix vocabulari ar-
caic en català com ara els adjectius de la possessió “ta” (ta gentilesa) 
i “llurs” (aspres genolls).6

6En el català occidental que empren els traductors al  llarg de la seva feina l’adjectiu 
possessiu “ta” conserva la seva vigència hui en dia. La seva juxtaposició amb altres formes 
arcaiques, però, afi rma laimensió obsoleta.
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Fet i fet, l'evocació efectuada per Cummings de la seva estimada 
"escola metafísica" del disset es veu expressada en català de la forma 
més elegant en el preciós poema "Lady of Silence/ Dama del Silenci." 
Ací tota la sensualitat eròtica de l'experiència, tan característica del 
vers renaixentista anglès, es troba realçada per la intensitat rítmica 
-accentuada per la indentació staccato del vers lliure- i la riquesa 
eufònica de l’expressió. 
 
Lady of Silence Dama del Silenci 
from the winsome cage of  des de la graciosa gàbia del 
thy body teu cos
rose s’enlairà
through the sensible per la sensitiva 

night nit
a  un
quick bird ocell lleuger
(tenderly upon  (dolçament sobre
the dark’s prodigious face la prodigiosa faç de la foscúria
thy la teua veu
voice
scattering perfume-gifted  escampant ales curulles de
wings perfum
suddenly escorts   de sobte escorta
with feet  amb peus
sun-sheer plens de sol

the smarting beauty of dawn) la vívida bellesa de l’aurora)
Aquest assaig sembla ser una bellíssima refl exió lírica sobre les 

escenes de la primera trobada entre Romeo i Juliet. Recordarem, per 
exemple, que fi ns al famós diàleg al balcó, ella és la dama del silenci 
("She speaks yet she says nothing. What of that?") que la fosca nit havia 
descobert per a l’al.lot. La seva aparició al ball és descrita, igual que 
ací, amb una fascinant imatge facial ("It seems she hangs upon the 
cheek of night / dark’s prodigious face”) abans de la coneguda equació 
de la jove amb la bellesa de l'alba (“But soft what light from yonder 
window breaks?/ It is the east and Juliet is the sun.”) I la ressonància 
d’aquesta narrativa es veu evocada per Cummings al llarg del poema.

El primer vers, és clar, no comporta cap problema semàntic donada 
la universalitat de la convenció amorosa. I la inversió sintàctica de 
la primera estrofa, un pèl complicada en anglès, es deixa traduir al 



148

Amb Dominic Keown, XVIII Premis Crítica AELC, 2008 
(Foto Prats i Camps)



149

català sense complicació. L’adjectiu “winsome”, però, presenta més 
difi cultat. Obsolet en l’època moderna, tot i conegut per la seva asso-
ciació amb la bellesa masculina en el famós trop de la popularíssima 
cançó escocesa "I know where I'm going" (my handsome, winsome 
Johnny), l’equivalent proposat en català, “graciosa", semblaria quedar 
curta per la vigència de l'adjectiu en català. La traducció, tanmateix, 
encerta  per la seva associació amb la tradició cortesa respecte de la 
qualitat estètica de la naturalitat de l'estimada, cosa que li conserva 
l'aire antiquat.

Evidentment, els traductors ixen guanyant en aquest cas donat el 
valor afegit de l'al·literació ("graciosa gàbia") que ens forneix un altre 
exemple de la regla de la compensació. El vers de l'americà gaudeix 
al llarg del poema d'una potència fònica que no sempre serà possible 
trametre en cada moment donada la primacia de la semàntica en la 
traducció i les seves limitacions corresponents. Difícilment podria 
comunicar-se en la seva totalitat, per exemple, la intensitat aural dels 
penúltims versos ("with feet / sun-sheer"). Per tant, serà enterament 
lícit redimir aquesta mancança pel mitjà compensatori d’aquesta 
fortuïta al·literació.

Caldria admetre, però, que l’adjectiu possessiu evident als pro-
pers versos no comunica l’arcaisme de la forma "thy", cosa que sí es 
recupera per al lector català per l’ús més literari del passat fort. Els 
practicants eviten, així mateix, el parany del false friend, “sensible”. 
Avui dia, aquest adjectiu en anglès només té el signifi cat d’”astut” o 
“judiciós” a diferència del segle disset quan es referia als sentits. La 
forma elegida, “sensitiva” en lloc de “sensible”, és també encertada ja 
que la [i] addicional ressalta el disseny rimàtic sense comprometre 
el ritme de cap manera. També cabria admetre que si, en un primer 
moment, la meva inclinació haguera preferit retre "quick bird" com 
“viu ocell”, donada la correspondència entre aquesta accepció i la força 
vital privilegiada pel poema, caldria reconèixer, això no obstant, la 
idoneïtat semàntica de “lleuger” i l’eufonia aconseguida per la repe-
tició vocal i palatal.

La segona part del poema, enterament entre parèntesis, ens deixa 
veure la feina compensatòria dels traductors d’una forma més ober-
ta. L’elecció de “faç”, terme força més literari que l’original realça, 
amb “curulla”, l’aspecte arcaic o literari de l’original i contribueix, 
amb l’al·literació, al seu impacte rítmic. Caldria pair, així mateix, 
l’incrementat valor fònic aconseguit per la repetició vocal -no sols en 
aquesta imatge sinó al propers versos- on la potència aural de l’ori-
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ginal [e] i [u] queda enriquida per la mateixa insistència en català: 
veu, ales curulles de perfum. De forma semblant, la traducció dels 
últims versos fa ressò de la sibilància en anglès amb l'al·literació 
plosiva que cerca d'emmirallar la intensitat auditiva del magnífi c 
concepte de "feet / sun sheer". 

"Nothing is got for nothing" fou el crit de guerra del pensador ame-
ricà Ralph Waldo Emerson; i les seves paraules són particularment 
apropiades al camp de la traducció. En aquest exercici, sempre hi ha 
un preu que s’ha de pagar, cada guany implica alhora alguna  pèrdua, 
cosa que es nota respecte de la traducció d'aquest últim plantejament. 
La polivalència semàntica de "sheer" -diàfan, pur, total, vertical, 
brillant- evita tota traducció directa que puga incloure la suma 
d’aquestes accepcions. Tanmateix, amb la seva atenció a les possibi-
litats fonètiques, els traductors han sabut trametre el signifi cat més 
complet d’aquesta plenitud i, així mateix, trobar alguna compensa 
amb l’auralitat de la seva al·literació, característica tan fonamental 
en la creació del genial americà.

Tot i amb això, la poesia d’Anne Sexton li presenta al traductor 
una sèrie ben diferent de reptes. A pesar de la seva coincidència amb 
el tarannà diàfan i discursiu de Cummings, on aquest celebrava el 
dinamisme de la vida diària en totes les seves mínimes manifesta-
cions, aquella ens en oferia una cara molt distinta: el Weltschmerz 
de la condició femenina, la immensitat acomplexada de la dona de 
classe mitjana atrapada en el benestar del "miracle" econòmic de la 
postguerra. D'aquella classe que, en una versió tergiversada de les 
paraules de Harold McMillan, "never had it so good". Curiosament, 
això no obstant, la qualitat de la seva expressió rau en la mateixa 
habilitat tan característica del seu coetani: és a dir, la rima, el ritme 
i la potència fònica del llenguatge. Amb les mateixes eines poètiques, 
doncs, la poeta ens fornirà una cosmovisió radicalment contrària -per 
no dir patològica- de l’experiència americana.

Un exemple adient seria “La molsa de la seva pell” que comença 
amb el preàmbul pertorbador: “Les joves de la vella Aràbia eren sovint 
soterrades al costat dels seus pares morts, evidentment com un sacri-
fi ci a les deesses de les tribus...” A pesar del distanciament històric, 
queda clar que amb aquesta evocació la poeta ens pretén oferir més 
aviat una visió al·lusiva de la vida femenina contemporània que, per 
a Sexton, no diferia gaire de la seva homòloga àrab.
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It was only important Només era important
to smile and  hold still, somriure i restar immòbil,
to lie down beside him recolzar-se al seu costat
and to rest awhile, i reposar una estona,
to be folded up together embolcallats alhora
as if we were silk, com si fóssem de seda,
to sink from the eyes of mother enfonsar-se des dels ulls de la mare
and not to talk. i no parlar.

No cal dir que la meiosi tonal ressalta la morbositat d'un ambient 
en el qual la dona no arriba a ser més que un objecte fotogènic ("smile 
and hold still", recorda la instrucció del fotògraf), inevitablement 
lligada a l’ordre paternal, convertida metafòricament en mercaderia 
i, fi nalment, privada de veu. I la versió catalana comunica amb tota 
la fi delitat semàntica aquesta passivitat, vigilada i fora de mesura, 
amb igual encert en termes de rima, ritme i fonètica. L'encavalca-
ment es transmet correctament en cada segon vers, la sibilància s'hi 
veu ressaltada, i el lliure disseny d'assonància coincideix de forma 
impressionant amb l'original, ateses les possibilitats ofertes per la 
reduïda fonètica de la llengua romànica. Fet i fet, caldria proposar 
que seria força complicat millorar la versió catalana d'aquest poema 
que gaudeix del mateix encert traductor fi ns al fi nal.

  Si, en el cas de Cummings, podíem apreciar una excitada 
indulgència de cara a la convenció literària amb una lúdica rein-
venció dels models clàssics, la relació d'Anne Sexton amb la tradició 
és radicalment diferent. En termes de Harold Bloom, Cummings 
s'imposa sobre la tradició per mitjà d'una renegociació, correcció i 
actualització del producte dels avantpassats. La Sexton, en contrast, 
cerca de defi nir-se minimitzant el valor del cànon, buidant la seva 
expressió de rellevància i intensitat lírica. I el seu assaig "A Curse 
Against Elegies / Blasme Contra Les Elegies” (recordant la mateixa 
revolta de Salvat-Papasseit amb la seva divisa “Blasmo els déus a 
ple vol!”] seria típic d’aquest exercici d’infravaloració.

Oh, love, why do we argue like this? Oh, amor, per què discutim així?
I am tired of all your pious talk. Estic cansada de la teua 
 xerrameca  compassiva.
Also, I am tired of all the dead. Estic cansada també de tots 
 els morts. 
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They refuse to listen, Es neguen a escoltar,  
so leave them alone. així, doncs, deixa’ls sols.
Take your foot out of the graveyard, Aparta el peu del cementeri,
they are busy being dead. estan enfeinats en ésser morts
 

Primer de tot, la versió catalana del títol és encertada. L’original 
té el tenor d’un insult shakespearià que el to arcaic de la traducció 
manté perfectament. A continuació, Sexton adopta un llenguatge del 
tot antipoètic per imbuir de banalitat la seva evocació cínica d’una 
de les peces clau de la convenció lírica: la refl exió sobre la mort. Evi-
dentment, aquest prosaisme idiomàtic no implica cap complicació i els 
traductors ofereixen una lectura planera i correcta de la totalitat del 
poema. A voltes, però,  aquesta comoditat expressiva és descaminado-
ra; i això es deixa veure en el segon vers on l’anàfora i la banalitat del 
discurs, aparentment lliure, oculten un ritme iàmbic (gairebé el més 
convencional de la tradició anglesa] que carrega contra la convenció 
amb encara  més sarcasme. 

Seria oportú recordar que els traductors, normalment tan atents 
a la qüestió rítmica, han preferit ressaltar ací la qualitat rutinària 
de l’experiència, allargant el compte sil·làbic del vers. Tot i amb això, 
per qüestions de coincidència amb l’original un altre acostament, més 
atent a la mètrica, podria resultar més coherent i concís. I trobem 
una altra possible divergència al fi nal del mateix poema.

I refuse to remember the dead.     Em negue a recordar els   
morts.
And the dead are bored with the  I els morts estan ensopits   
 amb tot açò    
whole thing.
But you - you go ahead, Però tu, tu continues
go on, go on back down segueixes, tornes
into the graveyard, al cementiri,
lie down where you think their faces  jaus on penses que són les 
seues cares;    are;
talk back to your own bad dreams. parloteges amb els teus 

En aquest cas, els traductors han preferit l’opció de l'indicatiu 
del present per als últims versos quan l'imperatiu hi és també una 
possibilitat. Les dues lectures són factibles, naturalment, però ofe-
reixen una lectura sensiblement distinta. Amb l'indicatiu queden 
subratllades l'habitualitat i la repetició del costum censurat: la vol-
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guda reincidència amb la convenció que respecta la refl exió poètica 
sobre la mort. Per la seva part, l'imperatiu comunicaria la mateixa 
censura, subratllant, però, un rebuig més instantani i contundent de 
la pràctica. Aquesta crítica, tanmateix, queda reduïda a una mera 
qüestió de preferències personals limitada a un poema particular en 
l'espectre d'una extensa feina traductora. I això, és clar, tendeix a 
ressaltar el contrari -a l'estil anglès d'un back-handed compliment- que 
no és altre que l’afi rmació de l’alta qualitat del treball dels nostres 
traductors en la seva totalitat.

Per tal de concloure d’una forma més clara i catalana, voldria posar 
fi  a aquesta refl exió amb un elogi transparent d’aquestes versions 
traduïdes de la poesia de Cummings i Sexton, que són especialment 
impressionants pel que fa al tema del ritme. Si, al llarg de la seva 
obra, Anne Sexton aixecava la catifa il·lusòria del la casa del somni 
americà, no per amagar-hi a sota el detritus de la seva pretesa feli-
citat sinó precisament per posar a la vista tot el seu esmicolament, 
el magnífi c poema “Ghosts / Espectres” constituiria la cristal·lització 
d’aquest intent. I la seva traducció al català revela el geni de la poeta 
amb tota la immediatesa destructora de la seva veu. 

En primer lloc, respecte del títol, la decisió d’evitar la traducció més 
òbvia, “fantasma” i optar per “espectres”, és enterament encertada. 
Aquests termes, és clar, són sinònims en l’evocació de l’aparença in-
desitjada d’alguna cosa espantosa; però el primer comporta en català 
connotacions de fatxenda que hi són absents en anglès. A més, el segon 
té una rellevància més específi cament literària en català, com seria el 
cas de Jacob Marley en el conte de nadal dickensià, i talment ens ho 
confi rma la defi nició del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: 
“Imatge d’un mort que s’apareix als ulls d’algú. Aparegué a Hamlet 
l’espectre del seu pare.” I aquesta preferència comunica amb precisió 
la completa accepció en anglès: la imatge mental d'alguna cosa desa-
gradable o amenaçadora. M'aventuraria a proposar, així mateix, que 
la fonètica del mot "espectre" s'ajusta més al to repetit de sinistralitat 
aparent al llarg d'aquests versos.

Some ghosts are women, Hi ha espectres que són dones,
neither abstract or pale, ni pàl.lides ni abstractes,
their breasts as limp as killed fi sh. els fl àccids pits com un peix   
 mort.
Not witches, but ghosts No bruixes, sinó espectres
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who come, moving their useless  que arriben onejant inútils  
arms braços
like forsaken servants com servents oblidats.

No cal dir que l'staccato del ritme, en combinació amb la nuesa del 
llenguatge, contribueixen a ressaltar l’evocació del tarannà de male-
volència ambiental. I això queda tramesa de manera impressionant 
en la versió catalana on les síl·labes accentuades de la primera estrofa 
coincideixen sistemàticament amb l’original. Aquesta estructura mè-
trica s’aplica fi ns i tot al tercer (i més complicat) vers on, mitjançant 
una astuta maniobra d’el·lipsi, els primers iambes també donen lloc a 
un espondeu fi nal. L'efecte és repetit al penúltim vers que emmiralla 
el metre anglès d'una forma encertada. Convindria assenyalar, així 
mateix, l'aspresa fònica de la traducció que quadra enterament amb 
la tosquedat original

El destapament denunciador d'Anne Sexton, tanmateix, és impla-
cable. No dóna la més mínima treva, tal com es veu amb els extractes 
de les últimes estrofes que pose a continuació.

Not all ghosts are women,  No tots els espectres són dones
I have seen  others; d’altres, n’he vist; 
fat, white-bellied men, homes grossos, blancs i panxuts,
wearing their genitals like old rags. com un drap vell els genitals.
Not devils, but ghosts (...] No diables, sinó espectres (...]

But that isn't all. Això no és tot, però.
Some ghosts are children. Hi ha espectres que són nens.
Not angels, but ghosts; No àngels, sinó espectres;
curling like pink tea cups rullant com tasses rosades 
 de té
on any pillow, or kicking, en qualsevol coixí o 
 espernegant,
showing their innocent bottoms,  mostrant les natges innocents, 
wailing plorant
for Lucifer. per Lucifer.

El pessimisme d'aquest inventari de la insubstancialitat del tan 
famós somni americà queda ressaltat impecablement per un procés 
acusador de defi nició elaborat, gairebé d'acord amb l'esquema de la 
lítote, per la negació del contrari. En la traducció de la primera estrofa 
del poema podíem aplaudir la coincidència sil·làbica del ritme; però 
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el llenguatge de la segona ho impossibilita. Tot i amb això, caldria 
admirar l'elegància de la solució dels versos 3 i 4 on, gràcies a  l'el·lipsi, 
l'accentuació refl ecteix d'una forma acurada la cadència de l'original, 
tan decisiva en la transmissió esperpèntica d'aquella idealització de 
la casa perfecta familiar, tant en la pradera com als suburbis.

Als darrers versos, l’element crucial és la imatge dels nens com 
tasses de té. Evidentment, la referència és més rica en la cultura 
angloamericana on la cerimònia de la preparació d'aquesta infusió 
és tan arrelada que fi ns i tot una de les joguines més populars és la 
miniatura plàstica, sempre rosada per a les nenes, de l'equip de tetera 
i tasses. Naturalment, sense aquesta referència social, seria impos-
sible comunicar la intensitat de l'original de manera exclusivament 
semàntica. Per això, la proposta compensatòria d'elevar-ne l'efecte 
estètic amb recurs a la millora del ritme -que gairebé aconsegueix 
un nivell iàmbic- constitueix una temptativa més que digna.

Per tal de concloure -i després d'haver-me ocupat de les qüestions 
més tècniques de la traducció-, voldria tornar al punt de partença 
d'aquest assaig on  era la meva pretensió aïllar l'element més nociu de 
l'exercici. Em referia, és clar, a la intrusió, tant en el sentit ambiental 
o editorial com en la manipulació efectuada per part d'un traductor 
que cerca d'involucrar-se, pel motiu que siga, en el mateix acte creatiu 
on el resultat no pot ser cap altre que el desdibuixament essencial de 
la integritat autorial. 

En aquest sentit, confi e haver pogut postular adequadament 
l'exemplaritat dels nostres traductors respecte d'això. En tot moment, 
la seva prioritat ha segut  la simple transmissió del jo poètic d'E. E. 
Cummings i d'Anne Sexton amb tota la independència de la seva au-
toria. I aquesta actitud desinteressada serà conseqüència, sens dubte, 
del fet que Isabel Robles i Jaume Pérez Montaner són, ells mateixos, 
poetes: sensibles al tema de l'autonomia de la creació, i conscients, 
com a fi lòlegs, de les implicacions ideològiques de la llengua literària 
i la seva tergiversació. 

En uns bellíssims versos Anne Sexton descriu la senzillesa dels 
seu art amb tota la candor que li és habitual:

 
I cannot promise very much. No puc prometre massa cosa.
I give you the images I know.  Et done els versos que conec.

I pense que l'admirable integritat dels nostres traductors pot re-
sumir-se per aquestes paraules. En el seu treball -i de la forma més 
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correcta- no prometen res: ens donen en català -i simplement- els 
versos que coneixen en anglès.


