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raducció
ssogista (Métrica catala-
na, 1980), lexicógraf
(Diccionari Anglés-Ca-
tald / Catald-Anglis,
1986), poeto (Marees del

desig, 1975; Terres perdudes, I98I; El
somriure del tigre, 1987) i traducfor
(Poemes de W.H. Auden, 1978 i I'obro
drumdtics completo de Willism Shakes-
peore, objecte d'oquesto entrevista), la
figura de Solvador Oliva, unu de les
més solvents -tonÍ per lo quolitat, com
per la quantitot d'obra publicoda- de
les lletres catalones contempordnies, no
ha obtingut fins ara el reconeixement
públic que amb tonto generositat es dis-
pensa o alguns outors Per rsons que
sovint tenen molt poc o veure amb la
literatura. Es podria dir que vivint

-com viu- u Bonyoles, amb la bene-
dicció que suposa no haver d'ossistir u
presentacions nl vernissages i poder-se
dedicar plenoment a la feina, Salvador
Oliva fo ben seva aquella mdximo de
Montaigne: <<C'est une absolue perfec-
tion, et comme divine, de sgavoyr iouyr
loiallement de son estre>». Prafessor
universitari a lo facultot de lletres de
Girona, viu dedicat actualment a la trs'
ducció de I'obra dramdtica completa de
William Shakespeare, de la qual l'edi-
torial Vicens Vives, en col'laboració
amb TV3, ho publicat io el volum di'
vuité, L'amansiment de lafúria.

-D'on va portir la iniciativu de tradair
al cstald el teotre de Shokespeare?

-TV3 va adquirir la producció de la
BBC que comprén les trenta-set obres
dramátiques de William Shakespeare, i

:l Alfons Quintá, que aleshores era el di-
I rector de la televisió, em va cridar per

encarregar-me'n la traducció. He de
confessar que en un primer moment em
vaig espantar i abans de comprometre-
m'hi vaig preferir fer la prova de tra-
duir els dos primers actes de Romeo i
Julieta. Si el resultat els agradava, ales-PER lt*¡*1lJtstl}itái$Íut
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destinodes ol doblotge d'una série tele-
visiva deu imposor algunes limita-
cions...

-Certament, 
i aixó és molt interessant.

ENTREVISTA AI\4B SALVADOR OLIVA
FERRAN TOUTAIN
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Imposa unes limitacions de fidelitat al
text que són molt dures, peró la meva
experiéncia és que donen bons resultats,
perqué et veus obligat a seguir vers a
vers el discurs. M'explicaré. El proble-
ma és que sempre et surten més síl.labes
que les deu que hi ha a I'original. Ales-
hores, com que de cada tres o quatre
versos te'n sortirien cinc o sis, la solu-
ció és allargar el vers. El que no pots
fer és una versió amb decasíl.labs o
alexandrins seguits, no tens més remei
que recórrer al que ara se'n diu métrica
complexa, que és combinació d'alexan-
drins i decasíl.labs o bé unitats de sis i
de vuit. I a mi em sembla que així el
resultat millora. És a dir, m?agrada
aquesta varietat, perqué una tirada de
decasíl.labs o d'alexandrins en catalá es
faria notar molt, molt més que el pen-
támetre iámbic anglés. La métrica com-
plexa, en canvi, no es nota tant i crec
que l'efecte que causa en el receptor
s'acosta molt al que produeix el pentá-
metre iámbic de l'original.

-És important que hagi aclarit oquest
punt perqu¿ molta gent té la idea que
els condicionoments del doblatge re-
baixen el volor de les seves versions.

-Jo he experimentat precisament el
contrari. Com més t'obliga una cosa,
més bons resultats dóna. És a dir, has
de desestimar alló que primer et ve al
cap per ajustar-te, i les segones i les
terceres solucions sempre són millors
que les primeres. Un condicionament
técnic sempre potencia. Aixó és aplica-
ble a qualsevol tipus de poesia: si t'im-
poses donar forma al llenguatge, el re-
sultat ha de ser per forga més alt.

-També convé aclsrir que una cosa és
el que surt per televisió i una altrs el
que es publica a I'editorial Vicens Vives.

-Sí, és clar. Els mateixos guions de la
BBC ja no són complets. D'altra ban-
da, el que es veu per televisió passa per
un procés d'ajust perqué encaixi en el
moviment dels llavis. Jo noméS em puc
fer responsable de les versions que sur-
ten publicades.

-El fet important a destocar és que la
subjecció al doblatge I'obliga a no men-
jar-se versos i que aixd precisament afa-
voreix la fidelitot.

-No me'ls puc ni menjar, ni barrejar,
ni amplificar, que és una temptació
constant. Shakespeare utilitza de vega-
des un llenguatge molt comprimit i per
fer-ho entendre tens la temptació de fer
una amplfficatio. Per exemple, hi ha
un moment a El rei Lear que el rei

s'acosta a la seva filla i li diu que ani-
ran a la presó tots dos junts i que esta-
ran molt contents perqué veuran els cor-
tesans com progressen i cauen by the
moon. El que vol dir aixó en realitat és
que veuran els cortesans com pugen i
com baixen de la mateixa manera que
el mar puja i baixa per la influéncia de
la lluna. Tota aquesta explicació no la
pots fer, peró si canvies la lluna per les
morees tens una solució igualment com-
presa i que et dóna tot el sentit de I'ori-
ginal.

-L'ospecte 
de lu métrica és el que plan-

tejo més dificultats?

-Sí, peró la dificultat que comporta la
métrica no és una qüestió de síl.labes i
accents, encara que els accents també
compten, és clar, sinó de moviment in-
tern. Es pot donar el cas que determi-
nada frase d'un personatge no t'encaixi,
aleshores buscar l'equivalent planteja
una dificultat que és de les que a mi em
fan patir més. D'altra banda, potser

condicionament
técnic -com el

del doblatge
televisiu-

sempre potencia.

-

hauríem de parlar de les métriques. Hi
ha una cosa que és interessant de dir i
és que Shakespeare tenia horror a repe-
tir-se. Per aquesta raó, a cada obra bus-
ca finalitats diferents i consecucions dis-
tintes. Per exemple, a Ricard II, que és

una de les primeres, es va proposar de
fer una obra totalment lírica amb una
sintaxi molt subtil i molt fluida. En can-
vi, a La tempesta, que és de les darre-
res, hi ha un estil molt musculós, molt
compacte, molt més comprimit. I aixó
la métrica també ho ha de reflectir, és

a dir, en el cas de Ricard II s'ha de fer
servir una métrica més lírica, amb mol-
ta menys tensió, i en el cas de La tem-
pesta ha de ser més tensa. Aquesta és
una altra de les grans dificultats: ade-
quar-se cada vegada al que demana el
text.

-I aixd s'aconsegueix procurant d'imi-
tar els efectes rítmics de I'original?

-No ben bé. S'ha dit molt que quan es

tradueix s'hauria d'intentar reproduir

Un

els efectes de l'original, peró aquests
efectes són propis d'aquella llengua i
no és possible traslladar-los. Per tant,
el que s'ha de fer és trobar recursos en
la própia llengua.

-Per tot el que diu, traduir Shakespea-
re en vers semblq goirebé un deure.

-Aixó mateix. No crec que tingui sen-
tit fer una traducció en prosa si no és

amb la finalitat d'ajudar el que vulgui
llegir l'original sense haver de recórrer
al diccionari, com és el cas de la versió
de Valverde, que és absolutament lite-
ral. Em sembla que un original en vers
és molt més fácil de traduir-lo en vers
que no en prosa perqué d'aquesta ma-
nera el resultat sempre será més fidel.
Es per aixó que dic que és més fácil. I
aquí m'agradaria citar Joan Ferraté
perqué és una cosa que ell ha aclarit
molt bé. Diu: «El bon traductor será
aquell que aconseguirá posar d'acord
la realitat amb la intenció, cosa que no
costa pas gaire peró que no podrá fer
mai cap traductor que sigui incapaq de
subjectar-se a aquesta mica d'elemental
bona intenció». Es aixó.

-Ja que cita Joon Ferrqté, ell ho decla-
rot que considera les seves versions de
Cavafis com s obra própia. On situa
vosté la seva feina com o traductor?
Fins a quin punt es relaciono amb lo
seva experiéncio poética personol?

-En el cas de Ferraté, com que es trac-
ta de poesia, en la mesura que ell es pot
fer seva la veu del poeta té tot el dret
d'incorporarJa a la seva obra, perqué
els versos els ha treballat ell en la llen-
gua própia. Em sembla que era Auden
que deia que la mare és la llengua, el
pare és el poeta i la criatura és el poe-
ma. Quan parles de traducció el pare i
la mare canvien i per tant la criatura
també és una altra i te la pots apropiar.
En el teatré em sembla que aixó no és
possible, perqué no hi ha una sola veu,
n'hi ha moltíssimes, i cadascuna ad-
dueix les seves raons per justificar-se.
Ara bé, l'experiéncia d'haver escrit poe-
sia m'és d'una ajuda enorme a l'hora
de donar forma al vers de Shakespeare.
D'altra banda, com que és un treball
amb la rneva própia llengua m'enri-
queix a mi verbalment.

-Shakespeare, 
en bona part de la seva

obra, ironitza sobre els usos i costums
de la societat del seu temps. Aquest as-
pecte potser també ha influi't en la poe-
sio satírica que ha publicat vosté...

-Sí. El que m'ha servit és el joc ver-
bal, perqué estímul per la sátira aquest
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país en dóna massa i tot. En tens oca-
sions constantment. Peró el joc verbal
que hi ha en El somriure del tigre em
sembla que no l'hauria pas aconseguit
sense aquesta experiéncia de quatre
anys de traduir Shakespeare.

-El traductor ideal és oquell que alho-
ro porta una activitot com o escriptor?

-Bé, 
jo vaig posar-me a traduir I'any

69, si no recordo malament, i fins fa
quatre o cinc anys no vaig comengar a
traduir literatura, havia fet sempre as-
saig. Aixó et dóna un ofici básic i ales-
hores per traduir literatura va bé, a més
a més, haver tingut una experiéncia lite-
rária.

-Per definició unu obra literdria deixa
de ser ello msteixa en el moment que
els termes que lo constitueixen són su-
plantats per uns oltres. Aixó fa bono
aquella mdximo que diu traduttore, tra-
ditore, peró de vegades la trai?ió pot
ser molt dolga, no creu?

-Per descomptat. A mi em fa I'efecte
que el traductor és traidor quan está
traduint un autor de molta més talla
que ell, peró quan es dóna el cas invers,
no és traditore sinó <<miglioratore»>, per
dir-ho d'una manera divertida. Per
exemple, les versions que Jaime Gil de
Biedma fa dels versos d'Alex Susanna.

És sensacional que tinguem aquest cas,
és molt bonic de tenir-lo perqué demos-
tra que un traductor també pot superar
un original.

-En tot cos, estem convenguts que el
traductor sempre ha d'ospiror a oferir
al lector uno obra que es pugui llegir

Aquí es pensa
que la gent

en té prou
amb una sola

traducció.

amb autonomio i no pas un pobre suc-
cedoni de I'originol. Un ospecte que tro-
bem molt remarcable en les seves ver-
sions de Shakespeare és que tenen un
to literari elevat i que per obtenir-lo no
ha hagut de recórrer aformes orcoiques
detonants ni a malabarismes sintdctics.

El lector catald contemporani es pot re-
conéixer perfectament en lo llengua d'a-
quest Shokespeore.

-Jo sempre he cregut que la llengua
no pot ser un obstacle pel lector, per-
qué si no els llibres de seguida cauen de
les mans. Per aixó, abans d'encarar-me
amb la traducció, vaig voler reflexionar
sobre aquest punt i vaig trobar molt
útil estudiar-me els dos actes de Corio-
lá que havia traduil Gapriel Ferrater.
Aleshores encara no havien sortit publi-
cats, peró en vaig aconseguir el manus-
crit i vaig veure que era perfectament
possible traduir Shakespeare en un ca-
talá natural, és a dir, en un catalá de
Reus, que és d'on era ell. En canvi, la
creenga general és que Shakespeare no-
més es pot traduir amb una llengua com
més arcaítzant millor. Aixó no és cert.
L'audiéncia que escoltava Shakespeare
a l'época tenia la impressió que estava
sentit exactament la mateixa' llengua
que parlava. Seria una gran bestiesa vo-
ler-lo traduir en un catalá dels segles
XVI i XVII; en primer lloc, perqué aixó
no existeix i després perqué el text ha
de resultar contemporani tal com ho
era l'original en el seu temps. A més a
més, com que en el teatre el llenguatge
és parlat, cal donar-hi molta vivacitat.

-En el fons és un problema de tenir
sentit de la llengua. Moltes de les tra-
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duccions que circulen en catald no do-
nen el to per falto de competéncio...

-Exactament. 
Es pot fallar perqué no

s'ha entés l'original, per creure que per-
qué quedi bé s'hi han de posar formes
arcaitzants o poc usuals o per la inca-
pacitat de donar a la llengua vida pró-
pia. Tot plegat ho podem illustrar amb
un sol exemple. Tinc a má una traduc-
ció d'una obra de Jane Austen. Al co-
mengament del primer capítol diu: «És
una veritat universalment coneguda que
un home solter en possessió d'una gran
fortuna, cal que desitgi tenir muller»».
Aixó no va, digui el que digui l'origi-
nal. Per cert, l'original diu: <<...must be
in want of a wife». És a dir: «...s'ha de
voler casar».

-S'ha de dir que el fet d'optar per un
model de llengua natural no implica de
cap manera un empobriment del llen-
guatge literqri ni tampoc una renúncia
a I'adopció dels diferents registres amb
qué es pot articular un discurs. En
oquest aspecte Shakespeore és d'una
gran variació i les seves traduccions no
deixen de reflectir-ho.

-Sí, i aixó és realment difícil. En tota
la histdria de la literatura no hi ha cap
registre tan ample com el de Shakespea-
re i aixó imposa molt de respecte. Per
ser-hi fidel s'ha d'anar molt a poc a
poc procurant de donar a cada moment
el to adequat.

-És doncs una qüestió de to i no pos
de recerco léxica...

-Sí, és una qüestió de forma. En lite-
ratura el llenguatge esdevé un objecte i
aquest objecte ha d'agafar vida própia.
Com deia Eliot, un poema és veritat f
it holds together. És a dir, que no han
de sortir fils pels costats, tot ha d'estar
ben lligat. Més que anar a buscar mo-
dismes i arcaismes el que s'ha de trobar
és un principi unificador del discurs.
Veig que haig de tornar a citar Joan
Ferraté, perqué aixó ell també ho ha
expressat molt bé. Diu: <<...1a llengua
dels poetes, la de tots sense excepció,
no pot deixar de grinyolar tan aviat com
no la sosté una estructura que l'articuli
donantJi nervi i moviment>». És exacta-
ment aixó. I jo estic cada vegada més
convengut que aixó de donar nervi i
moviment a la llengua és una qüestió
d'instint. Cap teoria de la traducció no
t'ho pot explicar, perqué es tracta de
.donar forma a la própia llengua i en
aquest aspecte I'altra ja no hi intervé
per res.

-I aquest instint s'ha de tenir d'entra-
da o creu que també es pot adquirir?

-Es pot aprendre, és clar, peró s'ha de
partir de la base que ja n'hi hagi una
miqueta. Crec que una bona educació
lingüística hi pot fer molt i s'ha de dir
que en aquest país estem en una situa-
ció fatal. L'experiéncia escolar de les
meves filles m'ho demostra clarament.
Si les coses es fessin bé segur que s'a-
conseguirien bons resultats: la prova és
que els índexs de lectura són més alts
en els paisos en qué l'educació és més
consistent. La gent té més sentit de la
llengua i la utilitza millor. A Itália, per
exemple...

-Parlem d'una altra cosa. Hi ha qui
opina que les versions de Shakespeare
que va fer Josep Moria de Sagarra te-
nen més entitat poético que les seves.
Tenim la sensació que darrera d'oques-
ta idea hi ho en reolitat un prejudici
sobre lu naturalesa de lo poesio molt
lligot al tema de la llenguo de qué par-
ldvem fa un moment. També ho veu
així?

-Aquest és segurament un dels ele-
ments que hi juguen. L'altre és que,
com que som un país petit, la gent no
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está acostumada al fet que d'un mateix
autor se'n pugui tenir una versió dife-
rent a cada generació, o fins i tot més.
Es el cas d'Itália, o Alemanya, o Franga,
on de traduccions de Shakespeare n'hi
ha tres o quatre de contemporánies.

-Sí És que sembla que se li hagi negat
el dret a traduir Shokespeare simple-
ment perqué Sagarra jo ho havia fet...

-És veritat. Van sortir cartes a l'Avui
que deien exactament aixó. I és que aquí
la gent es mou per passionotes més que
no pas per raciocini. Jo crec que una
compáració dels dos actes de Coriolá
en les versions de Sagarra i de Gabriel
Ferrater evidencien que no solament no
n'hi ha d'haver només una de traduc-
ció, sinó que com més n'hi hagi millor.
I que cadascú trii la que vulgui...

-Bé, aixó no hauria de ser un obsto-
cle. Hi ha tontes subvencions que no
sabem on yan o paror...

-Aixó em dóna peu a explicar una cosa
molt curiosa i és que la Generalitat no-
més concedeix ajuda a l'edició a aque-
lles obres que no havien estat mai tra-
duides. Aixó no té cap sentit, és alló
que déiem fa un moment: pensen que
la gent amb una traducció ja en té prou.

-És a dir, que el criteri oficial és un
criteri de «cortes al director>».

-Aixó mateix, peró de «cartes al direc-

tor>> d'un diari molt concret. Per cert,
ara recordo una cosa divertida. Una de
les cartes que es van publicar protesta-
va sobretot pel fet que havia sortit I'ex-
pressió «hóstia de Déu». L'original deia
God's bread, que no vol dir altra cosa.

-És graciós que Shakespeare encsro es-
candalitzi els catalans d'avui.

-Molt graciós.

-Per ocubsr, ens agradaria comentar
breument un altre tema. El de la seva
labor lexicogrdfica, I'edició que Enci-
clopédia Catalqna ha fet del Diccionari
Anglés-Catald / Catali-AnglDs. Tenim
entés que els resultats -vistos 

global-
ment- no reflecteixen el seu projecte
inicial.

-Aquest diccionari va partir d'una ini-
ciativa de la Fundació Bofill, i va anar
molt bé mentre es van seguir els criteris
establerts entre els autors i la Fundació.
La prova d'aixó és que el segon volum,
que es va elaborar en una quarta part
del temps invertit per fer el primer, i
amb criteris diferents, no está de cap
de les maneres al mateix nivell. Després,
sense avisar-me, n'hatr fet una segona
edició, i jo tenia grans quantitats de
correccions gue m'havien enviat gent
de bona fe. Es a di¡, he tingut la feina
de contestar els pilons de cartes que he
rebut, d'apuntar-me les correccions que
m'han suggerit, i no m'ha servit de res.
Totes aquestes esmenes, algunes molt
oportunes, no s'han pogut incorporar a
la nova edició perqué encara és l'hora
que me'n diguin alguna cosa. Bé, pel
que fa al segon volum, oficialment no
sé ni que hagi sortit al carrer. Vaig es-

criure una carta lamentant-me d'aques-
ta situació arafa un any: a hores d'ara,
encara no ha tingut resposta. Em sem-
bla que amb aixó ja está tot dit.
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