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vers o en prosa, etc. 
Tarnbe es interessant i important 

de toneixer o reconeixer tots els pe- 
rills d'errors. males interpretacions. 
(<falsos amicsy sovint perdonobles. i 

norrnalment involuntaris. enfront dels 
quals cal alertar els futurs traduttors, 
fustiqarit, per altra banda. les imper- 
donabes pretensions del pseudo-tra- 
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Cent anys de traducció al catala 
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*--,a* Durant la rnalor part d'aquest se- 

de Traducció i Interpretació. gle, les traduccions al catala eren nor- 

Cal celebrar, certarnent, la publi- 
cació d'aquest tercer volum de la Bi- 
blioteca de Traducció i Interpretació, 
que 6s una eina excellent per als pro- 
fessionals i els estudiosos de la tra- 
duccó i alhora una antologia de tex- 
tos del major interes per als amants 
de les nostres lletres. 

Arnb una cura exquisida, els selec- 
cionador~ d'aquests textos ens pre- 
senten un panorama, si no exhaustiu 
prou complet, de la teoria de la tra- 
d u c c i ó i  en particular de la traducció 
al c a t a l a  exposada per grans figures 
de les nostres lletres que. per una o al- 
tra circumstantia. han treballat en la 
delicada tasca de posar en catala Ili- 
bres escrits en una llengua estrangera 
i han viscut, doncs. personalment, els 
problemes. els dubies i també el plaer 
que sovint es deriven d'aquesta tasca. 

L'index d'autors qiie en forma de 
proleg a una traducció o de treball es- 
petific han estudiat els problemes ge- 
nera l~ que planteja la traducció es 
ben il.lustratiu: entre altres. hi Ilegim 
els norns de Maragall, Montoliu, Car- 
ner, Riba, Farran i Mayoral, Manent, 
Soldevila. Jordana, Josep M. de Saga- 
rra, Miquel D o l ~ ,  Joan Fuster, Llorn- 
part, Josep Vallverdu, Feliu Forrnosa I 

Francesc Vallverdú. 

El volum que ressenyem conté, a 
rnés, una bibliografia rnolt completa, 
ordenada per temes. arnb una vinte- 
na de pagines on el lector interessat 
trobara un complement d'informacó 
d'un valor excepcional. 

Es possible que algu, precipitont- 
se en el seu judci, trob a mancar 
amb sorpresa, en aquest index. el 
nom de traductors al cata12 que han 
fe! rnolta i bona feina en el camp de 
la traducció. Potser el titol de Cent 
anys de traduccio al catala pot re- 
sultar enganyos a primera vista, puix 
que. en realitat, es tracta d'un estudi, 
d'una antologia, de cent anys de teo- 
ria sobre la traducció, arnb especial 
atenció a la traducció al catala. Els 
textos que es recullen en aquest uti- 
líssim volum son en efecte, el8 que els 
nostres fraduciors han publicat sobre 
aquest tema: la teoria, els problemes, 
els dilemes, les angoixes i les satisfac- 
cions que viu el traductor. L'absencia 
de certs noms, dons, és ben explica- 
ble: es tracta de traductors que han 
tradu't -de vegades rnoltissimes 
obres- pero que no han escrit mai 
sobre la teoria de la traducció. 

Els dilernes que es plantegen al 
traductor consciencios són molts. a 
I'hora de triar, per exemple, entre fi- 

malment rnolt superior8 en qualitat a 
les que es publicaven en llengua cas- 
tellana -sobretot les de literatura 
<<de consurnn-, i aixo era aixi, en bo- 
na part, perque nornes PIS homes i 
dones de Iletres, els escriptors i el8 
professors. dominaven prou la Ilen- 
gua catalana per a atrevir-se a fer 
aqilesta tasca, mentre que Pren rnu- 
riió les persones, sovint completa- 
rnent alienes al rarn de les Iletres, que 
amb un toneixement mes o rnenys 
cornplet d'una llengua estrangera po- 
dien utilitrar mes o menys bé el cas- 
tella per a fer-hi traduccions. mes o 
menys pobres, erronies o simplement 
esperpentiques. I sembla evident que 
el traductor ideal -de literatura. 
s'entén- hauria de ser, per definició, 
literat si no escriptor. 

Pero aquesta es una divagació que 
no escau gaire a la ressenya que vol 
ser aquest paper. Deixem-ho aqui, i 
acabem felicitant-nos de la publicatia 
d'aquesta antologia. 

La nornialització de la nostra Ilpn- 
gua i dcl nostre pais necesita llibres 
corn aqiiest. La tasca de les tres uni- 
versitats i dels seus professors, doncs, 
@S ben digna d'elogi, i aquests Cent 
anys de traducció al catala que 
avui ressenyem n'Pr un dels fruits rnes 
assaonats.4 


