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Com diu l’editor d’aquest llibre —editat en format minor, però amb un contingut ben interes-
sant i original en plantejaments i en col·laboracions—, la història de les traduccions de Tirant es 
llarga i prové del segle XVI. La novel·la va ser traduïda al castellà (1511), a l’italià (1538, 1566 
i 1611), al francés (segle XVIII)... I ara, a començaments del segle XXI, comptem amb traduc-
cions o projectes de traducció —compromesos i encetats— a 18 llengües: alemany, anglés, es-
panyol, finés, francés, japonés, neerlandés, portugués, rumanés, rus, suec, xinés, àrab, asturià, 
grec, polonés, tagalog/filipí i turc. Molts d’aquest projectes han estat possibles gràcies al dina-
misme cultural de l’IVITRA.

Al llibre es pretén “fer veure com el cabal literari de la novel·la de Martorell, a través de les 
traduccions, ha estat objecte, motiu i votiu de tràfic —en el millor dels sentits...— intercultural, 
ha estat integrat i gaudit en les tradicions culturals de les llengües de recepció (o meta) de les tra-
duccions; com les traduccions han permés que l’obra de Martorell haja estat estudiada en altres 
àmbits” (p. 10). 

A banda de la presentació del curador del volum, Vicent Martines, el volum ofereix 12 
treballs, fets per professors i traductors d’universitats d’Espanya, Polònia, Japó, Croàcia i Es-
tats Units. A més de les presentacions lingüística (Ferrando), literària i contextual (Escartí), 
històrico-biogràfica (Rubio) o comparatista (Cortijo), hi hem de remarcar les aportacions ori-
ginals al voltant de les traduccions italiana (Calvo), croata (Lemaíc) o japonesa (Tazawa) i al 
voltant d’aspectes puntuals (es veu la limitació d’espai per raons que imaginem econòmiques), 
però sempre molt originals, relacionades amb la història i cultura polonesa (Sasor), turca (la 
presa de Constantinoble o Bizanci, vistos pels otomans, als articles de Sait Sener i Serrano), 
àrab (El Herian El Bassal) i filipina (la història dels llibres de cavalleries a les Filipines, a 
l’article de Donoso). 
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