
Entorn de la llengua de les traduccions, per Josep Mtlrgades 

Si conveníem que cada literatura nacio- extretes al llarg de la seva ja dilatada i 
nal tendeix, segons les respectives cir- profitosa carrera corn a torsimany.' 
cumstancies historiques, a la creació Divideix Mallafd el seu llibre en dues 
d'uns subgeneres específics, que contri- parts. La primera, intitulada «Traduir», 
bueixen a emfasitzar-ne unes o altres ca- aplega els següents capítols: un reph 
racterísti ues, no costaria gaire d'acordar historic d'aquesta activitat -en I'apartat 7 que, dins a catalana, un d'aquests subge- sens dubte més convencional de I'obra i 
neres ha estat sens dubte el proleg del que més clarament traeix els deutes con- 
traductor a la seva feina. D'enca el que, a trets amb el genere en que originanament 
mitjan segle XV, va escriure Ferran Valentí s'enquadrava, el de la tesi doctoral-; unes 
per encapcalar la seva traducció de les dades i reflexions -en les quals, després 
Paradoxa de Ciceró, i fins als nostres dies, d'haver ja assentat la premissa segons la 
amb tots els alts i baixos que, també en qual allo de que es tracta és de traduir 
aquest camp, ha experimentat en I'ende- talment corn si l'escriptor de I'obra origi- 
mig el país, la cosa certa és que el resse- nal sabés prou de la llengua traduida corn 
guiment d'un tal subgenere a les lletres per haver-hi pogut escriure la seva obra, 
catalanes (un de tants estudis corn hi ha vincula la legitimitat de la traducció a la 
encara per fer de manera sistematica i viabilitat mateixa del procés comunicatiu, 
aprofundida) ens diria molt sobre aques- sortint al pas així dels qui, en negar la 
tes (la consciencia que hom en té i la possibilitat d'aquella, invaliden a grat- 
valoració que en fa, I'estatus de que gau- cient o a la insabuda l'eficacia mateixa del 
deixen i la poetica a que res onen) i, no llenguatge en general-; una tipologia de 
as en menor mesura, sobre res actituds i les traduccions -en un intent metodolo- 

res realitats concernents a la llengua en gic per destriar els límits de la traducció 
que són vehiculades. estricta, tot desmarcant-la d'activitats 

En canvi, la teorització dins el món cul- afins corn ara la transcodificació i l'ada 
tural catala sobre el fet en si de traduir és tació, i per caracteritzar-ne alhora les c$: 
de molt forca més precaria. Potser no en verses especialitats-; i, encara, un capítol 
trobem unes primeres mostres fins a mit- centrat monograficament en a uella espe- 
jan segle XVIII, a les famoses Insmiccionr cialització que millor coneix 3 capdavall 
per a I'ensenyanca de minyons de Baldiri l'autor, és a dir, la de la traducció literaria 
Reixac, i cal esperar ben bé fins a I'activis- -en el qual, després d'establir servint-se 
me cultural i, per tant, també traductori d'exemples il~lustratius l'oportuna distin- 
desplegat pels homes del Noucentisme ció entre allo ue anomena traducció di- 
per a trobar, a tal1 d'eventual supon tebric dActica o subsiliaria i traducció artística o 
de la practica que també en aquest camp substitutiva i de manifestar les seves prefe- 
s'afanyaven a fer, una glosa d'Ors, un es- rencies per aquesta darrera, constata corn 
coli de Riba, un aforisme de Carner que el gran re te ue una tal opció comporta 
omplin una mica aquest buit. 1, tot comp- és el de sater jetectar les estructures pro- 
tat i debatut, no és possiblement fins a fundes antropologicament universals en 
I'estudi de Jaume Tur, el 1974, sobre les que es fonamenten els nombrosos ele- 
traduccions de Goethe dutes a teme per ments connotatius que poblen, i de que és 
Maragall (oportunament ressenyat al fet al capdavall, qualsevol text literari. 
núm. 8 d'aquesta mateixa revista, el se- De la primera part, n'és sens dubte el 
tembre del 1976), que comencem a dispo- ca ítol més interessant aquest darrer: 
sar de planes d'un cert gruix a I'entorn de ta?com hi apunta raonaments i exemptiSf 
la teoria de la traducció. cacions sobre que s'estendra per extens 

S'afe eix ara ennquidorament, i alhora més endavant; per tal corn delata uns inte- 
innovaiorament, a aquest panorama, 1'0- ressos per la dimensió lúdica del llenguat- 
bra d'una persona que ve avalada per la ge que coincideixen en bona mesura amb 
seva ma nífica tasca corn a traductor, o els manifestats actualment en llurs res- 
sigui, la !'un professional competent, més pectius estudis per M. Margarida Bassols i 
aviat parc fins ara en el conreu del subge- 
nere aldudit del proleg corn també en el 
de la teOritzaciót que per fi a 1 Joaqulm Mnwm,%, LlengLta de tribu [lengua de vertebrar en un ex~Ositiu raOnat polts Bases d'una traducctó Itterdna, Barcelona, Qua- 
coherent aigunes de les llicons practiques dems Crema, 1991 (col1 ~Assaign, num. 9). 317 ps. 
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Puig (Analisi pragmatica de les endevina- 
lles catalanes, 1990) i per Marius Serra 
(Manual d'eni mística, 1991); per tal com 
anticipa, a fi de mostrar la productivitat i 
la sistematicitat de les diverses menes de 
connotació, el diferenciament terminolo- 
gico-conceptual utilitzat en definitiva per 
donar títol a l'obra. 

d e n  ua de tribu,, i ((llengua de polis. 
és, en efecte, la doble divisió en que des- 
tructura la segona i més substancial part 
de l'estudi de Mallafre. Una distinció, 
aquesta, que no aporta certament res de 
nou a les ja fixades oportunament, i amb 
identic proposit, per la sociolingüística 
quan arla de registres baixos i de re is 
tres ags, o de funcions informals i de for- 
mals en el llenguatge (vid., en aquest sen- 
tit, les característi ues respectivament 
atribuides a l'una i ?'altra llengua en les 
ps. 159-160, i que no difereixen bo i gens 
de les addu'ides de sempre a tal efecte pels 
sociolingüistes); pero que, en el context 
general de l'obra, té si més no per a l'au- 
tor I'avantatge de facilitar-li l'enquadra- 
ment i la subsegüent distribució de les 
observacions propies en un i altre ambit. 

Cal remarcar, en qualsevol cas, la desi- 
gual atenció prestada a totes dues menes 
de llen ua: mentre que a la de tribu li són 
dedicaies 77 pagines, la de polis se'n fa 
mereixedora només de 28. Aixo és així per 
diverses raons. 

Primer de tot perque, com bé s'afanya a 
explicar-nos l'autor -sense desdenyar si 
tant convé el recurs al com onent biogra- 
fic-, all6 que li importa sogretot és recu- 
perar la seva cultura de l'oralitat, és a dir, 
aquella llengua de tribu que s'havia vist 
gradualment despla~ada per causa d'una 
alfabetització i d'una culturalització trans- 
meses primordialment a través d'una llen- 
gua de polis aliena. 

Els exemples addui'ts per Mallafre com 
a fruit d'aquesta recerca dels orígens lin- 
güístics tribals acostumen a ser tan di- 
vertits com indicatius alhora de fins a 
$n punt una tal empresa resta reserva- 

a només ja a persones que, per edat, 
hagin conegut encara l'kpoca anterior a 
l'adveniment de la televisió: al10 que per 
a Mallafre ha significat un capbussament 
en la memoria del seu temps viscut d'in- 
fantesa i d'adolescencia, per a gent més 
jove és ja un pur exercici d'arqueologia 
folklorica. 

Es aquesta, d'altra banda, una recerca 
que no se circumscriu a la llen ua de 
tribu catalana; tot just perque 170%jectiu 
perse uit és el de fonamentar en uns uni- 
versa& lingiiistics all6 que d'antuvi pot 
semblar un idiotisme o un tret de conno- 
tació exclusius d'una sola llengua i, per 
tant, aparentment intradu'ibles, és que Ma- 

llafre prodiga els exemples manllevats 
d'altres llengües que, ja bé sigui gracies a 
una (diteralitat preexistent, (la mateixa 
idea amb les mateixes paraules), o bé a 
una aequivalencia preexistent, (la matei- 
xa idea amb diferents paraules), 'a bé sigui 
gracies a una .adaptació literai, o bé a 
una (cadaptació equivalent)> (en que en 
tots dos casos es f o r ~ a  una corresponden- 
cia d'antuvi inexistent mitjanqant una tra- 
ducció més o menys literal i ad hoc), do- 
nen fe d'aquests universals i, en 
conseqüencia, de la viabilitat de tota tra- 
ducció interlingual de caracter no tan sols 
didactic sinó fins i tot substitutim2 

2. Valguin aquí, a tall de compleció iklustrativa, uns 
quants exemples més al material ja aportat per I'autor. 
Dins l'apartat de dobles sentits, les dues mostres analo- 
gues que hi trobem en espanyol i en angles, a les ps. 
186.187, tenen un equivalent catala (vid. Gabriel JANER 
MANUA, Sexe i cultura a Mallorca: el caqoner, Mallorca 
1979, p. 47). 

Dins el de noms propis, toponims i renoms, els dos 
versets de la darrera tonada de lap. 191 continuen amb 
uns que fan: aPaco tan xicotet/porta sabates de tore- 
ret.. 

Dins el d'idiotismes, a banda que el que fa nbeu més 
que un terrat noun coneix també la versió .beu (o illa) 
més que un terra sec., cal consignar que entre e% de 
catalans i d'anglesos adduits per Mallafre n'hi ha que 
tenen, a cavall de la literalitat o de I'equivalencia pree- 
xistents, els següents corresponents alemanys: sich 
franzosisch empfehlen (sdespedir-se a la francesa., p. 
196), auf beiden Ohren taub sein (<fer-se el sord>, ibid.), 
einem den Kniip el zwischen die Beine werfen (aposar 
bastons a les ro& d'algliu, p. 197). das Tiipfelchen auf 
das i setzen (aposar els punts sobre les isn. ibid.), mit 
dem Kopf durch die Wand wollen (strencar-se el cap 
per les parets., ibid..). 

Dins el de les fórmules proverbials, cal recordar que 
la que fa .Si la Candelera plora l'hivern 'a és fora, /si la 
Candelera riu el fred és viu. @. 202) ssahargassa en els 
versets ui tant si plora com si riu/entorna-te'n ai nius; 
semblantment, la de <,mar$, marGot mata la vella a la 
vora del foc. (ibid.) continua amb el reble de mi la jove 
si pot.. I la citada per I'autor de *a picada d'escur~ó no 
hi ha temps ni d'extremuncióx (p. 203) presenta una 
altra versió més eufbnica pel fet de partir-se en dos 
hemistiquis heptasil,labics perfectes (a desgrat de la 
sineresi del segon verset): ca picada d'escur~ó, ni 
temps hi ha d'extremuncióa. 

Dins I'apartat anomenat ecasos de traducció., cal fer 
esment també dels següents en altres llengües, de ma- 
jor o menor literalitat o equivalencia preexistents, pero 
sempre i en tot cas indicatius d'a uests universals lin- 
güístics (almenys dins la cleda deya família indoeuro- 
pea): aus den Augen, aus dem Sinn (.del que els ulls no 
veuen, el cor no se'n dol., p. 206). jedes Gesetz hat eine 
Hintertiir (.feta la llei, feta la trampa.. ibid.), jeder ist 
sich selbst der Nachste (ala caritat ben entesa comenGa 
per un mateixa, ibid.), Blut ist dicker als Wasser que té 
el seu equivalent literal en I'angles citat de .b!ood is 
thicker than water*, ibid.), besser schlecht aber bekannt, 
als gut aber unbekannt (&s val boig conegut que savi 
per coneixerm, p., 207), Not kennt kein Gebot (ala neces- 
sitat no té llei,,, tbid.), wer seine Kinder liebt, der ziich- 
tigt sie (-qui bé et vol et fars plorar i qui et vol mal et 
fara riure., ibidJ, fur Gefd kann man den Teufel tanzen 
sehen o bé por tnero balla el can, y porpan si se 10 dan 
(<pagant Sant Pere canta., ibid.), neue Besen kehren 
gut (cantiret nou fa I'aigua fresca*, p. 208), in der Not 
erkennt man seine Freunde (xel bon compan ó es co- 
neix a I'hospital i a la resón, ibid.), man sol7den Tag 
nicht vor dem Abend lofen (mo d i y  blat que no sigui 
al sac i ben lligat., ibid.); semb antment, I'expressió 
allops amb llops (gossos amb gossos) no es mosseguen. 
(p. 209), que té també la versió ats amb gats no 
s'esgarrapen~, presenta en alemany fa següent equiva- 
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Segonament, la desproporció entre l'es- 
pai respectivament concedit a la llen ua 
de tribu i a la llengua de polir slexpfca 
per la mateixa dificultat d'adscriure níti- 
dament se ons quines manifestacions bé a f l'una bé a 'altra (no és clar, per exemple, 
que els exemples de les ps. 250-251, justa- 
ment en lobats sota l'epígraf <a-eaccions 
tribals., iagin de ser inclosos a l'exigua 

art dedicada al llenguatge de polis), i així 
Ro admet el mateix autor a la p. 256, a 
proposit de fórmules de religiositat que, si 
es parteix només d'aquest esquema de 
classificació binaria, resulten com a mi- 
nim de filiació equívoca. 

Pero potser la raó de fons er la qual 
l'estudi gravita en desmesura arvoltant de 
la llengua de tribu -fins al punt que 
aquesta arriba a esquitllar-se en alguns 
casos dins la de polis en que obviament 
esta escrit el llibre, i dóna lloc que ens 
trobem amb la forma encostipats en lloc 
de constipats (p. 186), o que assistim a la 
confusió sistematica de cita er citació P (pksim), etc.-, és un cert idea isme d'ins- 
piració romantica subjacent a tota aquesta 
teoria sobre la llengua de la tribu (visible- 
ment ex lícit en la declaració amb que es 
clou el fiarg paragraf de la p. 266), i que 
priva el nostre autor de tenir en compte 
altres factors com ara el de classe social, 
la dialectica d'antagonisme entre aquestes 
i les múltiples re ercussions ue d'una tal í' lluita pel poder griven per a a conforma- 
ció d'una llengua de polis, tan prodiga 
com la de tribu, o més, a l'hora de fornir 
exemples rellevants sobre les dificultats 
de traducció que a uests deparen. 

El darrer capítol Be l'obra, intitulat <Els 
ponts., i dedicat a mostrar el paper que 

lencia preexistent: eine Krahe hackt der andere nicht 
die Augen aus; i .una flor no fa estiu. es diu en ale- 
many, altre cop de bracet literal amb I'angles (aone 
swa low does not make a summern), eine Schwalbe 
macht noch keinen Sommer; i amb una relació d'equi- 
valencia amb I'angles .cats away, the mice will lay. 
(p. 210 que obliga Mallafre a partir d'aquest a gr-ne 
una reeixida adaptació literal (=si el gat toca pirandó, 
les rates fan festa majoru), ens trobem que I'alemany fa: 
wenn die Katze nicht zu Hause ist, spielen die Mause auf 
dem Tisch. 

I, encara, ens topem més endavant dins I'estudi de 
Mallafre amb altres casos en que la literalitat preexis- 
tent entre I'anglbs i I'alemany es resol en catala mitjan- 
y t  uns equivalencia o una adaptació més o men s 
~teralment establertes. Aixi, el .God helps them w l o  

help themselvesn @. 259). formulat escaridament en 
catala amb un aajuda't, ue t'ajudaré*, té una perfecta 
simetria en I'alemany hi;) dir selbst, so hilft dir Gott, en 
una coincidencia que remet inequívocament en aquest 
cas a I'etica del rotestantisme; i l'expressió an lesa 
"one cannot see tRe wood for the treesu (p. 266). $e la 
ual Mallafre es demana si la catalana .els arbres no et 8 .  elxen veure el bosc. no és sinó la simple traducció 

literal, existeix ja de sempre en alemany (den Wald vor 
lauter Baumen nicht sehen), com tambC el <<Brevity is 
the sou1 of witr (ibid.), documentat al Hamlet de Sha- 
kespeare, té un digne pendant alemany en l'expressió 
Kiirze ist des Witzes Wiirze. 

com a tals tenen l'escola i els grans mit- 
jans de comunicació moderns entre la 
llen ua de la tribu i la de la polis, resulta 
tam%é en part insuficient per identica raó 
a l'exposada adés: la visió que se'ns dóna 
de l'escola (vid. sobretot el assatge cen- 
tral de la p. 269) es ressent X n a  ingenu'i- 
tat acritica que impedeix de calibrar la 
importancia d'aquesta institució com a 
mitja d'opressió i de control socials, i de 
resseguir, en conseqiiencia, les a orta- 
cions fetes des d'un tal instrument $e po- 
der a la llengua de olis (és significatiu 
que els exemples adfu'its per Mallafre en 
aquest camp no vagin més enlla d'alguns 
intents engiponats a través de l'escola er 
congraciar-se amb la llen ua de trigu, 
per6 que no n'indiqui cap fels molts des- 
plegats per arrambar aquesta des de la 

repotencia de la de polis i procedir a 
!oportuna aculturació de la massa dis- 
cent). 

D'altra banda, tot i com són d'encerta- 
des les observacions a proposit d'aquesta 
tasca connectora exercida avui dia també 
pels grans mitjans de comunicació entre 
a llengua de tribu i la de polis (és una 

llastima que només es limitin a uns pocs 
apunts esparsos!), aquesta mateixa insufi- 
cient presa en consideració d'allo que 
darrere tota llengua hi ha de poder social 
-sobretot si coexisteix en situació de con- 
flicte amb una altra- duu sovint a fer cas 
omís del problema de la interferencia; i 
sembla evident ue tota teoria de la tra- 
ducció concebula a proposit i des d'una 
llengua subordinada no pot prescindir 

retext d'una analisi circumstan- 
ciada e es disfuncions i de la fenomeno- ,Ota .,dP P 
logia varia que resulten de tota situació de 
llengües en contacte. Dit altrament, i amb 
exemple concret referit al llenguatge 
aquest ropi dels mass-media: cal enten- 
dre i safer explicitar degudament i crítica 
per que en catala no presenta cap proble- 
ma insalvable la traducció de la Kritik der 
reinen Vemunft de Kant -i qui diu aques- 
ta diu qualsevol altra baluerna filosofica o 
literaris per imposant que sigui-, i en 
canvi resulta practicament impossible de 
traduir-hi -i, no cal dir, de crear-hi- un 
simple títol cinematografic com ara ei 
que ha fet servir el realitzador es anyol 
Almodóvar per a la seva darrera peiicuia: 
Tacones l e j a n o ~ . ~  

3.  (Caldra fer memoria al lector no gaire cinefil? 
Tota la gracia d'aquest titol esta que és una paronoma- 
sia d'aquell amb que fou distribui'da a I'estat es anyol 
la pel.licula de Raoul Walsh, amb Gary Cooper Be pro- 
tagonista, Distant Drums (1951). és a dir. Tambores 
lejanos. En la mesura que al catala li ha estat usurpada 
la possibilitat d'accedir directament als originals fil- 

Els Marges, 45. 1992 



És, doncs, aquesta investigació sobre les 
possibilitats comunicatives, i per tant tra- 
ductories, que emanen de la interrelació 
entre llengua de tribu i llengua de polis 
propiciada per l'escola i els media en fun- 
ció del poder de que disposin i a que 
responguin -i, en l'absencia o en la mi- 
gradesa d'aquest, de les dificultats per es- 

mics i de fer-ne les traduccions i els doblatges corres- 
ponents, és que l'espanyol disposa en aquest sentit d'un 
sistema de referencies molt més extens i. doncs, d'una 
nquesa connotativa molt més amplia, que es presta a 
aquest i a tants d'altres jocs de paraules que, almenys 
ara per ara, són del tot inviables en catala. 

tablir una tal interrelació i, doncs, per 
procedir a una comunicació lena i sufi- 
cient, tambk quan es tracta l e  iraduir-, 
allo que trobem a faltar sobretot en aquest 
altrament reeixit estudi de Joaquim Malla- 
fre. 

La <<Recapitulació i conclusions» que, 
molt d'acord amb la manera de fer anglo- 
saxona, clouen el llibre, vénen a reblar-ne 
la concisa utilitat com a manual iniciatic 
per a tots eis qui s'interessin per la teoria i 
a practica de la traducció. Ja només cal 

desitjar-li prompta i fecunda continuitat. 

Notes 


