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De la traducció s’ha afirmat amb freqüència que és una tasca ingrata, ja que exigeix

molt i en canvi procura escassos fruits. Encara que només fos per això és mereixedo-

ra de respecte i atenció. Però encara més; aquesta activitat abnegada i extremament

difícil que consisteix a expressar en una llengua el que ha estat escrit o expressat

en una altra té, segons Ortega i Gasset, quelcom de “magna empresa: la revelació

dels secrets mutus que pobles i èpoques es guarden recíprocament i tant contribuei-

xen a la seua dispersió i hostilitat: en suma, una audaç integració de la Humanitat”.

Aprofitant la seua presència al Simposi Internacional sobre Ausiàs March MÈTODE es

va asseure a conversar amb cinc especialistes que tenen en comú haver bregat amb

l’obra del senyor de Beniarjó per fer-lo llegible al públic dels seus respectius paï-

sos. Ells són: Robert Archer, de la Universitat australiana de La Trobe; Marie-Claire

Zimmermann, de la Universitat de París-Sorbona; Arthur Terry, de la Universitat

anglesa d’Essex; Costanzo di Girolamo, de la Universitat Federico II de Nàpols; i Mar-

cos Coronel, de la Universitat de València.



� BUSCAR EL LECTOR

Segons Schleiermacher, al seu
assaig Sobre los diferentes méto-
dos de traducir, la versió és un
moviment que es pot interpretar
en dues direccions oposades: o
es porta l’autor al llenguatge del
lector o es porta el lector al llen-
guatge de l’autor. Terry i Archer
no dubten davant el dilema pro-
posat pel teòleg alemany i afir-
men quasi al mateix temps que
“sempre cal portar l’autor al
llenguatge del lector”, o per con-
tra es cau fàcilment en la temp-
tació del pastitx o en la “traduc-
ció arcaïtzant”. Segons el parer
de tots dos, això és el que ocorre
amb les traduccions d’Ausiàs
que el 1986 edità l’Institut Fun-
dació Shakespeare que dirigeix
Manuel Ángel Conejero.

Zimmermann: “Cal portar
l’autor al llenguatge del
lec tor, però sense fer
concessions,  ja  que
només d’a questa mane-
ra el lector podrà enten-
dre el llenguatge del
poeta. La qüestió és:
prosa o vers. Per mi és
un axioma: hem de tra-
duir en vers.”

Terry: “Hi ha un
gran contrast entre les
versions autosuficients i
les versions com les
meues, que no tenen
cap intenció literària,
sinó que pretenen aju-
dar el lector a enfrontar-
se amb el text original.”

Di Girolamo: “A
par  tir de la meua expe-
riència com a provença-
lista, crec que puc afir-
mar que és quasi impossible traduir poèticament els
trobadors: cal fer-ne traduccions que siguen un auxili
interpretatiu al text. Pel que fa a Ausiàs March, es pot
fer i cal fer un esforç per assolir-ne una traducció
literària, però que no siga arcaïtzant. En aquest cas,
portar l’autor al llenguatge del lector implica utilitzar

un llenguatge tan semblant com
es puga a l’italià poètic contem-
porani. En italià ha estat bastant
fàcil tot emprant el sistema de
versificació anisosil· làbic, que
no és el sil·labisme regular que
arranca de Petrarca i arriba a les
acaballes del segle XIX. Aquest
sistema, que permet irregulari-
tats mètriques i ofereix la possi-
bilitat d’alternar l’hendecasíl·lab
amb l’alexandrí, existeix en la
poesia italiana del segle XIII i
en la del XX.”

Per a Coronel és fonamen-
tal que el traductor tinga clar
“a quin públic pretén d’arribar,
què es persegueix amb cada
edició, perquè pot donar-se el
cas que per a una determinada
edició siga beneficiosa la ver-
sió en prosa”. Zimmermann
postil·la: “Si traduïm en prosa,
aquesta hauria de tenir cert

ritme.” Tothom hi està
d’acord.
Di Girolamo: “La tra-
ducció de March, dels
trobadors o dels poetes
grecs, els textos dels
quals són molt difícils,
sempre és interpretació.
Jo crec que una traduc-
ció sempre hauria d’anar
acompanyada de comen-
taris. Si totes dues coses
s’ajunten, la versió en
vers és possible.”

Archer: “Allò carac-
terístic de la poesia de
March és el so, la seua
cruesa, la seua força, i
en ser traduïda se sua-
vitza. Ausiàs és intra-
duïble. Per a tal cosa
caldria un gran poeta.”

� ELS TRADUCTORS HAN DE SER ESCRIPTORS?

A propòsit d’aquesta afirmació d’Archer, llegim als
nostres invitats les opinions de dos importants escrip-
tors espanyols versats en la traducció. Segons Francis-
co Ayala, “el requisit primordial per a fer bones tra-
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duccions” és que siga “un
escriptor qui les faça”. Per a José
Mª Valverde, “si el traductor té
un estil literari propi, ha d’obli -
dar-lo completament: els estilis-
tes són incapaços de traduir”.

Terry i Di Girolamo estan d’a -
cord amb Valverde. Di Girolamo
posa com a exemple les traduc-
cions que Montale féu de Shakes-
peare: “Semblen Montale.” Terry
matisa: “Crec que els millors tra-
ductors solen ser els poetes
menors, és a dir, aquells que no
tenen un estil massa pronunciat.”

Zimmermann: “Però, malgrat
tot, poetes; això és essencial.”

Coronel: “Jo estic d’acord
amb tots dos i amb cap dels dos.
Traduir és assumir una respon-
sabilitat. Si l’assumeixes has de
tenir present que estàs traduint
una persona que no ets tu. Tra-
duir és fer recognoscible un text
en un idioma que no és el seu
propi. Tota traducció és, doncs,
un reconeixement. El que el
poeta posa en una traducció és
el sentit de la paraula, del so, del
ritme, a més de la tècnica. Una
traducció és una tècnica, però
també una sensibilitat.”

Terry: “Jo crec que l’esse cial
és transmetre el to de veu de
l’autor. És necessari imaginar-se
una veu capaç de pronunciar les
paraules de la teua versió.
Aquest és el gran error de les
traduccions arcaïtzants: que no
pots imaginar-te una veu que
pronuncie aqueixes paraules.
Des d’un punt de vista una mica
més pràctic, jo diria que és
essencial traduir les imatges en
el mateix ordre en què apareixen
a l’original. També en el cas
d’Ausiàs March és molt important l’argumentació, ja
que si no entens l’argument d’un poema tampoc no
entens el poema mateix.”

� INTERESSEN ELS CLASSICS CATALANS?

Finalment, preguntem a aquests cinc professors i tra-

ductors, que ens han acompanyat
durant quasi una hora, si als seus
països d’origen hi ha interès per
la literatura medieval en llengua
catalana.

Di Girolamo: “A Itàlia hi ha
moltes traduccions de textos
medievals, tot i que el públic és
limitat. Hi ha una col·lecció
anomenada “Biblioteca Medie-
vale”, que és on eixirà el meu
Ausiàs March i el Jordi de Sant
Jordi de Donatella Siviero. Pel
que fa al cas, alguna cosa es
mou des de fa vint o deu anys
dins el circuit editorial, i crec
que el català hi entrarà.”

Zimmermann: “A França
també hi ha un interès creixent,
des de fa uns deu anys, a les
universitats i a les editorials. Hi
ha un increment considerable de
les traduccions de la poesia
catalana moderna que crec que
pot arrossegar les obres medie-
vals. Açò és una incitació a rea-
litzar una traducció d’Ausiàs
March al francès.”

Archer: “A Austràlia (riures)
no hi ha res de tot això.”

Terry: “L’únic text medieval
que ha tingut bastant èxit a
Anglaterra ha estat la traducció
del Tirant, que fou editada en
una col·lecció popular. Quan
eren a punt de publicar-la, els
editors enviaren uns fulls de
propaganda on es llegia: ‘una
altra gran novel·la medieval dels
editors d’El nom de la rosa’”
(més riures).

Archer: “En un barri molt
apartat del centre de Melbourne,
jo vaig veure un munt d’exem -
plars del Tirant en una llibreria.
Quasi caic d’esquena!”

I qui no? Tant de bo arribe un dia que el professor
Robert Archer puga trobar-se en una llibreria d’un
raval de Melbourne, per a sorpresa seua i nostra, un
munt d’obres dels nostres poetes clàssics. Sens dubte
serà difícil, però amb la dedicació i el bon fer de tra-
ductors com els que assistiren al Simposi sobre
March, res no sembla impossible.
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Els nostres interlocutors
estan d’acord a afirmar que
March és un poeta difícil,
però no hermètic. Aquest és
un tòpic que inhibeix més
que ajuda a la lectura de
l’obra marquiana.

Terry: “Hi ha problemes
de sintaxi però amb una mica
de paciència es poden resol-
dre.”

Zimmermann: “La difi-
cultat està en la sintaxi i, de
tant en tant, en el fet
d’entendre una paraula i no
trobar-ne una d’equivalent en
la llengua a la qual traduei-
xes. Hem d’acceptar la idea
de fracàs.”

Archer: “La llengua que
usava Ausiàs March posava
en joc moltes menys paraules
que l’ac tual per a dir les
coses. Cada paraula emprada
posseeix una gran amplitud
semàntica i el traductor ha de
decidir quin sentit d’aquesta
actualitza. Les paraules “i” i
“e”, per exemple, es fan ser-
vir en una extensa gamma de sentits; poden signi-
ficar “i”, “car”, “no obstant”…”

Di Girolamo: “Revelaré un secret: jo he utilit-
zat més els diccionaris de provençal que els de
català. Crec que encara hi ha molts provençalis-
mes en Ausiàs March. Moltes vegades les coses
són als textos, davant els nostres ulls, i no les
veiem.”

Costanzo di Girolamo
posa dos exemples que con-
citen l’interès dels presents.
El primer concerneix a la
traducció del vers vint-i-un
del poema LXIV: “Tot nuu
me trob, vestit de grossa
manta.” “Manta era un abric
de dol que s’usava molt pro-
bablement a les processons
de Setmana Santa. Amb
aquest vers Ausiàs cons-
trueix una metàfora peniten-
cial que ja existia en els tro-
badors.”

El segon exemple és el
del vers quaranta-un del
poema XLII, que uns trans-
criuen com “Tots los qui
trob acunçament volreu”
(Pere Bohigas) i altres “Tots
los qui torb o cunçament
volreu” (A ma deu Pagès).
Per a di Girolamo, en aquest
vers hi ha un problema
mètric que ha passat desa-
percebut. La transcripció
correcta hauria de ser: “Tots
los qui trob’ / ce sura/ o

cunçament volreu.” “Trob’ és troba o troballa i
amb aquesta paraula Ausiàs es re fereix a un filtre
amorós, perquè Na Monbohí, la dona que anome-
na al poema, era una alcavota. Aquesta és una
figura excepcional perquè hi ha una elisió en la
cesura, cosa que es repeteix dues vegades més en
l’obra de March.”

A.F.

ÉS AUSIÀS MARCH UN POETA HERMÈTIC?
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