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1. BREUPANORAMADELATRADUCCIÓCATALANAAROMANIA

La traducció al rornanes és un fenomen els inicis del qual remun-
ten al segle XIX.Aquest retard s'explica d'una banda pels llargs perío-
des de dominació estrangera als Principats Romanesos i per la tarda-
na creació de les institucions normatives de la llengua, entorn al 1860,
quan 1'alfabet ciríl-lic que havia servit de suport grafic per a la llengua
romanesa és abandonat i s'adopta l'alfabet llatí. El segle XIXmarca
també la:impetuosa necessitat de bastir els fonaments d'una literatu-
ra romanesa que reflecteixi la identitat comuna dels romanesos dels
tres Principats: Valaquia, Transsilvania i Moldavia. Les traduccions al
romanes iniciades en aquesta epoca van tenir un paper important i
tenien com a objectius el poliment d'un llenguatge literari i la impor-
tació dels models narratius, poetics i dramatúrgics que circulaven en
la literatura europea del segle XIX.

EIs escassos contactes entre Romania i la Península Ibérica van
contribuir a un retardament en els intercanvis literaris i la peculiar
situació del catala en el context hispanic va retardar encara més la
recepció de les lletres catalanes a Romania que va comencar el seu
periple a finals del segle XIX(Ribera Llopis, 2009: 385). La primera
década de la dictadura comunista a Romania (1947-1957) va afectar
substancialment 1'activitat traductora a Romania, tant pel que fa a les
cultures de les quals es permetien importacions d'obres i idees a tra-
vés de les traduccions -la literatura russa acaparant, per motius
ídeologics i polítics, la gran part del mercat editorial-, com pel que
fa al producte final, les traduccions, que soma sovint les empremtes
de la censura, que suprimia, modificava o afegia fragments per mo-
tius ideologics,

La primera traducció atestada en aquest període (Balacciu Matei;
Montoliu i Paulí, 2008: 109) remunta al 1968 quan es publica la
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novel-la Bis platans de Barcelona de Víctor Mora i fins a la caiguda de
la dictadura comunista, les editorials a penes registren quatre traduc-
cions més: Espriu, Martorell, Gimferrer i Rodoreda.

Després de la caiguda del regím comunista, Catalunya va ésser
cada vegada més present a Romania a través de croniques sobre di-
versos aspectes socials, culturals i polítics d'aquest espai i en aíxo van
influir: l'emigració romanesa cap a la Península, les iniciatives parti-
culars com ara la col-lecció «Biblioteca de Cultura Catalana» de
l'editorial Meronia, al principi, i després cada vegada més editorials
interessades a publicar literatura catalana, el reconeixement del cata-
la com a llengua oficial en la Unió Europea, la Fira del llibre de
Frankfurt i els intercanvis culturals com ara visites d'autors catalans
a Romania i muntatge d'obres de teatre catala a Bucarest, Oradeai
Brasov.

ÉIs estudis que s'han fet fins al present sobre la recepció de la lite-
ratura catalana (veg. Bibliografia) se centren majoritariament en as-
pectes filologics i per aixo en aquest treball hem optat per una analisi
traductologica,

n. DELIMITACIÓ DEL CORPUS 1 METODOLOGIA

Pel que fa al nostre objecte d'estudi, la traducció de la narrativa
breu catalana al romanes, es manifesta en un context divers des de
múltiples perspectives: l'epoca en la qual es publiquen les obres, els
autors tradurts, els traductors i la llengua de traducció, les editorial s
i els patrocinadors. Ens hem aturat, pero, als escriptors classics i mo-
derns catalans traduits: Merce Rodoreda, Pere Calders i els autors
indosos en l'antologia de narrativa breu balear, deixant per a un pro-
per estudi la traducció de la narrativa breu de Quim Monzó i de Ra-
mon Solsona.

Com a metodologia, analitzarem les normes que han guiat la tra-
ducció de la narrativa breu catalana, seguint la tipologia de Toury:
norma inicial (estrangerització o anostrament), normes preliminars
(polítiques de traducció), normes operatives matricials (estructura,
segmentació i quantitat) i lingüisticotextuals (Toury, 1995). Ens va
semblar interessant indoure en les normes preliminars una sumaria
analisi dels prolegs i epílegs com a part integrant de les polítiques de
traducció.

Per a establir la norma inicial regidora de la traducció (estrange-
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rització o anostrament), ens sembla insuficient el metode que propo-
sa Toury que consisteix a llegir en primer lloc la traducció com si es
tractés d'un text originariament escrit en la llengua d'arribada. Aques-
ta primera lectura tan sols testimonia la naturalitat o 1'exotisme per-
cebut en la llengua d'arribada, pero no proporciona una radiografia
de les transformacions operades sobre l'original en el cas específic de
la traducció natural. Practicament, la norma inicial s'estableix en re-
lació directa amb les normes lingüisticotextuals, i més específicament
amb les normes regidores del transvasament dels referents culturals.

Donat que aquest treball descriptiu té un enfocament culturalista,
hem delimitat el camp d'analisi lingüisticotextual als referents cultu-
rals i al seu tractament. Com a metodologia hem establert una tipo-
logia de categories culturals que ens serviran com a eines per a inda-
gar les opcions traductologiques en aquest camp particular tenint en
compte els sis factors que determinen la naturales a del transvasa-
ment: la funció, la coherencia cultural, el grau de familiaritat, el grau
d'interrelació amb altres signes i el grau de rellevancía dels referents
cultural s (Kutz, 1981: 126).

Hem partit del model de categories proposat per Molina (Molina,
2006) amb dues modificacions significatives. La primera concemeix
els noms propis que en el nostre model ocupen un apartat separat i
per la classificació dels quals hem utilitzat la proposta del lingüista
alemany Bauer (Bauer, 1998: 53-59) desenvolupada en el projecte
d'investigació Prolex (Agafonov, 2006: 622-636). La segona afecta
1'apartat que Molina anomenava interferencies cultural s i en el qual
incloía falsos amics cultural s i la traducció calc de referents culturals
del text de partida. Ens ha semblat més adequat utilitzar el terme
d'ingerencia (intromissió) per a contemplar situacions més com-
plexes, donat que en la traducció sovint interactuen més de dues cul-
tures.

La tipologia que proposem compren sis categories culturals:

Noms propis (antroponims, topónims, ergonims.' praxoníms- i
fenónims-)

1. En Prolex hi inclouen: objectes i productes manufacturats, llocs on es produeixen,
títols de publicacions, noms d'obres d'art, objectes mítics.

2. Bauer hi inclou fets i esdeveniments que impliquen els éssers humans com a
agents, participants iJo subjectes passius (Bauer; 1985: 55).

3. Fenórnens i cataclismes naturals.
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Medinatural (flora, fauna, clima, meteorología,geologia)
Cultura social (organització social: sistemes polítícs, jurídics,

educatius, institucions, treball i lleure; convencions i habits socials:
cortesia, manera de menjar, vestir, parlar, gesticular, costurns, llar,
sistemes de mesurament)

Patrimonicultural (cultura religiosa,cultura popular,mitología,arts,
cultura material)

Cultura lingüística (particularitats idíomatíques, associacions
simbóliques,regionalismes,proverbis,frases fetes,argots, interjeccions,
insults)

Ingerencies cultural s (referencíes a altres llengües i cultures,
particularitats ídíornatíques d'altres llengües, estrangerismes,
intertextualitat)

III. ANALISI DE LES NORMES DE TRADUCCIÓ 1 DEL TRACTAMENT CULTURAL

S'analitzaran aquests paradigmes en dos apartats dividits cronolo-
gicament.

A. El període totalitari (1968-1989)

Durant l'epoca comunista, Espanya va constituir un tema gairebé
absent de la premsa romanesa i aquesta situació es va mantenir fins
al 1981 quan el president Nicolae Ceausescu va visitar aquest país a
invitació del rei Joan Carles. Dels escassos testimonis que hem recollit
de la «Rornánia Literará», periodic editat per la Unió dels Escriptors
de Romania, constatem que Catalunya era present a Romania a través
de breus croniques sobre artistes plastics (Picasso, Miró, Dalí) i en
menor mesura a través d'articles sobre gent de lletres, pero aquesta
difusió era puntual i les informacions que hi arribaven eren filtrades
i disfressades sota l'artefacte de l'eufemisme de manera que el tema
polític no es transparenti o, pitjor encara, manipulades per a ajustar-
se a la ideologia socialista (veg. el cas Castellet, en Prodan, 2009: 48).

Curiosament, les traduccions literaries funcionen en aquest perío-
de com una válvula que deixava circular les informacions que no arri-
baven per altres canals. Excepte la versió romanesa del Tirant lo Blanc,
les obres catalanes traduídes i publicades entre el 1968 i el 1989 van
acompanyades de preambuls en els quals es presenta al públic ro-
manes el context catala de repressió política, cultural i lingüística
durant el franquisme.
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Dins d'aquest panorama, la traducció dels dos contes rodoredians
constitueix un acte píoner, si no des de la perspectiva de la llengua de
traducció -no tenim dades sobre la llengua de traducció de l'obra
poética d'Espriu, que podria ser el catala donat que el text romanes
segueix de prop l'original-, almenys des de la perspectiva de la rei-
vindicació d'un espai catala dins de les literatures romániques. Per
primera vegada, segons les dades que tenim actualment, una antolo-
gia romanica incloia un autor catala pertanyent a la literatura catala-
na i, pel curiós joc de l'atzar, en primera posició, com a primera de les
literatures romániques antologades. 1 aixó en un context en el qual el
currículum de la Facultat d'Hispanística de Bucarest i els compendis
de textos universitaris es limitaven als autors castellans i sudameri-
cans, sense mencionar autors de les minories de la península.

DDAA(1988). Meandre. Prozá universalií contemporaná -tradu-
ceri din limbi romanice-. BrasovlBucuresti: Astra.

L'antologia que inclou els dos contes Aquella mimosa, aquella
paret i La gallina va precedida de dos preambuls que tenen com a
objectiu justificar el projecte, la finalitat del qual era la creació d'una
antologia de prosa contemporanía traduída de les llengües romani-
ques, i presentar els criteris de selecció: 1) el valor de les obres selec-
cionades; 2) el prestigi dels escriptors inclosos en l'antologia i 3) la
representació emblematica de la romanitat: temperament llatí, men-
talitat específica, empremta histórica diferenciadora (Ulici, 1988:
XV). D'aquest preambul obtenim també altres informacions relle-
vants, com per exemple la fina ironia sobre l'elogiosa [sic] absencia de
textos romanesos en aquesta antologia romanica i la selecció dels
textos i, en el cas de Rodoreda, van ser els responsables de l'area his-
panoportuguesa els qui van triar aquesta autora. El tercer preambul,
signat pel traductor, precedeix els textos catalans i presenta una suc-
cinta biografia de l'autora catalana, els llibres representatius i els pre-
mis nacionals i internacional s que se li han atorgat i les transposi-
cions cinematografiques i teatrals.

Per tant, les polítiques de selecció es van regir basicament segons
el criteri de valor, de pertinenca al patrimoni literari rornaníc i de
representativitat de l'esperit llatí, circumscrivint-se d'aquesta manera
en les directives que imposava el regim:
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La política de les traduccions no es pot separar de la política
general-cultural d'un poble. [...] Per tant, la traducció ha d'estar
orientada ideologícament. Segons s'ha mostrat en nombroses oca-
sions, en els documents del nostre partit, tradurm aquells llibres
que pel seu valor artístic, pel seu missatge huma, pel seu carácter
progressista pertanyen al patrimoni espiritual major de la humani-
tato Un lloc important és ocupat per la literatura classica, les obres
que han constituít i constitueixen encara "models inigualables",
segons la formulació de Marx, que ens emocionen i ens instrueixen.
No és menys important mantenir vincles amb les obres del nostre
temps. La literatura contemporanía del món s'ha de coneixer, mit-
jancant les traduccions, en tot el que té de valuós i autentíc. (Raicu,
1971: 1)

Pel que fa a les polítiques de traducció, els editors de l'antologia no
n'expressen directament cap, pero la lectura ens condueix a la conclu-
sió que es respectaven les normes vigents a l'epoca: el llenguatge i
l'estil seguien el criteri d'acceptabilitat (orientació cap al lector ro-
manes), mentre que els elements culturals de les traduccions es con-
servaven com exotics, testimonis de la diferencia, de l'altre, i
l'estructura i el contingut es mantenien rigorosament, excepte els ca-
sos en els quals intervenia la censura. Pel que fa a aquest últim aspec-
te, en els dos contes rodoredians vam trobar una única desviació del
text original: El meu pare al cap d'una estona em cridava amb un crit
molt [ort; semblava que em cridés un bou (Rodoreda, 2002: 202) /
Dupá un timp tata striga dupá mine (lJ (Rodoreda, 1988: 5) [Al cap
d'una estona papa em crida],

Aquesta petita omissió tracta de suavitzar les relacions paterno-
filials, intent d'alguna manera estrany, donat que en el conte La galli-
na la incomunicació pare-fill és evident, pero explicable, potser, en
una societat que promovia la família i la imatge paternal del líder.

Pel que fa als referents culturals, hem constatat que el seu tracta-
ment segueix les normes de traducció vigents a la Romania d'aquella
epoca.

Els noms propis: Es conserven com a element exotic els antropo-
nims convencionals, amb l'observació que s'ometen en el cas de noms
catalans els articles en, na o el, la, pero no els accents, que no exis-
teixen en romanes (en Miquel, l'Angel es tradueixen com Miquel, An-
gel). Els antroponims simbolics es tradueixen (La Crisantema, Jacinta
són en la versió romanesa Crizantema, Zambila), de manera que es
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conserva també la funció caracteritzadora dels personatges. EIs topo-
nims culturals es conserven amb la grafia romanesa, de manera que
hi trobem Valencia, Taragona.

El medi natural: Quan es tracta d'un element cultural específic
que té pes en la simbologia de 1'obra, aquest és conservat, com és el
cas de la mimosa que apareix amb el seu equivalent mimozá:" Si
1'element és secundari, el traductor cerca un equivalent cultural: la
meva mare estava donant fulles de broquil als conills (Rodoreda, 2002:
202) / mama dádea [runze de var~a iepurilor (Rodoreda, 1988: 6) [ma-
ma donava fulles de col als conills], transformació pertinent si tenim
en compte el fet que el broquil és una planta que no es cultiva a Ro-
mania i que en l'epoca totalitaria no s'importava, encara que la trans-
formació esborri el color local del text de partida.

Cultura social: En aquest apartat recordem el fragment suprimit
relatiu a la relació paterno-filial i també, en la mateixa direcció de la
intervenció de la censura, observem una modificació rellevant: li vaig
dir on servia (Rodoreda, 2002 : 193) / i-am spus unde lucram (Rodo-
reda, 1988: 2) [li vaig dir on treballava], donat que el comunisme
havia declarat ideologicarnent guerra a les classes explotadores i ser-
vir entrava en aquesta categoria de verbs associats amb l'explotació
social.

Les intervencions en el camp de 1'alimentació i la indumentaria
són mínimes i responen en el primer cas a una necessitat estética,
aquella de recórrer a hiponims per a evitar la repetició: agafava un
pessic de pa i un pessic de carn (Rodoreda, 2002: 193) / lua cu mana
o rarama de páine si o buciüicá de carne (Rodoreda, 1988: 2), i en el
segon cas a una incomprensió del context: [els militars] van vestits de
flassada i els fan fer l'exercici amb la calor i vestits de flassada (Rodo-
reda, 2002: 192) / merg cu páturile pe ei si sunt pusi sá faca instructie
[ara sá si le dea jos (Rodoreda, 1988: 1) '[van amb mantes damunt i
els fan fer 1'exercici sense treure-se-les], on flassada és traduída direc-
tament per 1'entrada del diccionari, i no pel sentit en aquest context:
1'equivalent romanes seria veston.

També es conserven com a element exotic les supersticions: la me-
va mare em deia que em passés l'ou per damunt deis ulls, que aixo
conservava la vista (Rodoreda, 2002: 202-203) / Maicá-meatmi spu-

4. En el Diccionari explicatiu romanes, mimozá apareix com a planta meridional,
exótica [http://dexonline.ro/definitie/mimoza]
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nea sá-mi tree oul peste oehi, ea asta pástra vederea (Rodoreda,
1988: 6).

Quant a la unitat monetaria es conserven les monedes originals
amb els equivalents encunyats: dues pessetes i mitja [...] dos rals (Ro-
doreda, 2002: 195) / douá pesete si [umátate [ ...] doi reali (Rodoreda,
1988: 4). '

Cultura lingüística: En la mateixa direcció normativa que recla-
mava que el llenguatge i l'estil siguin adaptats, observem la
col-loquialització de determinats elements (la meva mare, el meu pare
que en una traducció estandard haurien sigut mama mea, tatál meu
es transformen en l'esperit de la llengua funcional en maicá-mea /
mama, tata, aquest/a es tradueixen també funcionalment pels
col-loquíals asta/asta en lloc dels estandards acesta/aceasta). Les frases
fetes són generalment adaptades, quan tenen un equivalent encunyat,
com ara quan tusso com un gos i quan el nas em va com una canal
(Rodoreda, 2002: 192) traduít per cdnd tu§esc ea un mágar si nasul
imi curge ea un robinet (Meandre, 1988: 1) [quan tusso com un ase i
el nas em va com una aixeta] i es donen casos de creació quan no
existeix una equivalencia directa: N'hi he [et de tota mena per veure
si la podia fer marxar de casa, pero no m 'ha servit de res (Rodoreda,
2002: 204) tradurt per Ce n-am [ácut, doar-doar sá scap de ea, dar n-a
fost chip (Rodoreda, 1988: 7) [Que no dec haver fet solament per a
deslliurar-me d'ella? Pero no hi ha hagut manera]. També s'adapten
les onomatopeies: i cree, cree, la caixa (Rodoreda, 2002: 195) / si tac-
tac, casa (Rodoreda, 1988: 4).

Sintetitzant, la traducció dels contes rodoredians és orientada cap
al públic receptor a nivell estilístic, pero conserven la presencia de
l'alteritat a través dels referents cultural s originals. Les polítiques de
traducció van en la mateixa direcció de naturalitzar el llenguatge i
conservar l'especificitat de la cultura de partida i els criteris de selec-
ció es basen en el valor i el reconeixement de l'escriptor i de l'obra
traduída. A nivell textual, es mantenen íntegres l'estructura i el con-
tingut, amb les poques excepcions que hem comentat més amunt, i
s'importen els referents culturals, sigui per transliteració (antroponí-
mía, toponírnia), sigui per traducció literal.
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B. El període democratic (1990-2008)

Després de la caiguda del regim comunista, d'una banda surten a
llum les manipulacions que operava la censura directament o a través
dels traductors obligats per les ordenances que circulaven manuscri-
tes i que contenien les normes que havien de seguir, de manera que
es reivindica la republicació de' les obres manipulades, pero d'altra
banda les editorials i les publicacions literaries que rebien fins aquell
moment financament de l'Estat es van veure en la situació de cercar
autofinancament per a sobreviure, recorrent en nombrosos casos a
estrategies i normes de funcionament comercial.

En aquest panorama, el suport financer que reben les traduccions
d'obres de la literatura catalana, molt poc coneguda a Rornanía, és un
factor decisiu per a la continurtat i el desenvolupament dels vincles
establerts un segle abans.

Per tant, des de la perspectiva de les polítiques de traducció a Ro-
manía, ens trobem una tendencia comercial a domesticar el text de
partida mitjancant traduccions fluides i idiomatiques que adoptin
l'estil dels best-sellers del segle XXI (Pym, 1988: 107-113) i a adaptar o
suprimir els referents de la cultura de partida.

EIs tres llibres apareixen en la mateixa col-lecció, «Biblioteca de
Cultura Catalana», i amb financament de la Institució de les Lletres
Catalanes i de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear.
EIs traductors comparteixen amb els interessos de les institucions
patrocinadores la mateixa voluntat de promoure els escriptors cano-
nics de la literatura catalana, aspecte visible en la tria dels autors i en
els preambuls en els quals apareixen constantment tres paradigmes:
parangons amb autors europeus de reconeixement internacional, pre-
mis atorgats a les obres que es tradueixen i el nombre de traduccions,
paradigmes que serveixen al mateix temps com a captatio benevolen-
tia per a un públic desconeixedor de la literatura i cultura catalana.

Un fenomen interessant a destacar és la varietat del perfil de tra-
ductor, ja que tenim un traductor catala, un traductor romanes i un
equip de traductors format per un catala i un romanes. Pressuposem
que les dificultats que es troba el traductor catala són de distinta Ín-
dole que aquelles que es pot trobar un traductor romanes i són més
orientades cap a la llengua d'arribada. En el cas de l'equip de traduc-
tors, no hem trobat elements diferenciadors per a establir quins con-
tes ha traduít cadascú, i entenem que van treballar junts, pero la re-
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dacció final de la traducció va ser escrita tan sols per un d'ells, més
exactament per la traductora romanesa, 1'estil de la qual retrobem
també en 1'últim recull de contes que analitzem aquí.

Continuarem amb l'analisi de les obres traduídes per a contrastar
els resultats obtinguts i les normes que hem enunciat més amunt.

DDAA [1988]. Antologie de prozii scurtá de autori din Insulele Balea-
re. Secolul XX. Bucuresti: Meronia. Traducció del catala per Joan
Llinas. '

Noms propis: Es conserven els antroponims convencionals i els
hipocorístics en la seva forma original (Serafí, Helmut, Marianna, Pe-
pita), pero en el cas dels noms catalans s'elimína 1'article característic
(Na Pepita, En Joan es conserven com Pepita, Joan). S'adapta el trae-
tament de la partícula de cortesia castellana don, doña, utilitzant-se
1'equivalent del senyor, a. En romanes, com en castella, senyor sol anar
seguit del cognom, pero en els casos en els quals les persones es trae-
ten habitualment i mantenen un determinat grau de respecte, senyor
pot anar acompanyat del nom (don Ximet es tradueix per domnul
Ximet, en aquest cas particular perdent-se, tanmateix, el matís afectiu
del diminutiu, ja que -et no és un diminutiu en romanes). En romanes,
en funció de l'estatus social de la persona cap a la qual es manifesta
respecte es poden utilitzar dues marques verbals per a marcar les
distancies socials: dumneatalmata + verb en segona persona del sin-
gular s'utilitza quan la distancia és menor, mentre que dumneavoastrií
(voste) + verb en segona persona del plural s'utilitza quan la distancia
és major. Lopció del traductor catala d'utilitzar el vosté és pertinent
en el context en el qualla dona del botiguer parla amb un client rico

Els antroponims simbolics es tradueixen i es busca reproduir la
funció que tenien en 1'originaL Lexemple més eloqüent és el títol del
conte Ses peparrines pel qual el traductor recorre a una creació,
Bápusile (deformació de la paraula pápusile = les nines), una adapta-
ció inspirada si tenim en compte que les nines poden jugar una infí-
nitat de papers, com ho fan les protagonistes, i es conserva a més a
més la proximitat lingüística amb cápuse (paparres) que juga un paper
important en la construcció de xarxes de significat que ordeix
1'escriptor Gabriel Maura.

Si en el cas dels antroponims, la norma sol ser ometre l'article, els
topónims es conserven com en l'original: Mai som arribat a sebre si era
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l'amo de Son Caria o de Binissaida, de Sa Marjal o d'Es Favaret (Ruiz
i Pablo, 1982: 51) / N-am aflat niciodatá dacá era vorba despre stápánul
de la Son Caria sau de la Binisaida, de la Sa Marjal sau de la Es Favaret
(Prozá baleará, 2002: 50). Podem avancar en aquest moment un as-
pecte relatiu a la cultura lingüística, perque observem que la conser-
vació de 1'article davant del topónírn és 1'única reproducció de la pe-
culiaritat dialéctica en aquest fragment, encara que aquesta
informació arriba solament als lectors que coneixen l'existencia
d'aquest article definit. En la mateixa situació es trobaria el lector
romanes davant de la partícula catalana ca'n: Vengui i li mostraré sa
part de Ca'n Jeroni (Villalonga, 1968: 68) / Veniti sá va arát 0 Ca'n Je-
roni (Prozá baleará, 2002: 71), ja que gran part dels lectors romanesos
no interpretaran ca'n com a casa de.

EIs gentilicis i els noms de les regions es reprodueixen general-
ment per 1'equivalent encunyat, encara que es troben, de vegades,
híbrids com ara terra mallorquina (Maura, 1991: 107) traduit per
pámánt mallorquin (Prozá baleará, 2002: 21), quan l'equivalent en-
cunyat és maiorchin. EIs noms de place s i carrers es conserven, pero
els noms de monuments públics es tradueixen amb la implícita per-
dua de color local i de simbologia: la Font de les Tortugues (Galmés,
1991: 21) / Fántána testoaselor (Prozá baleará, 2002: 40).

Medi natural: Es canvia un nombre important de referents cultu-
rals del medi natural que haurien tingut equivalent en romanes, so-
bretot quan tenen un paper secundari en l'obra: pescaven llises (Gal-
més, 1987: 25) / pescuiau rosioare (Proza baleará, 2002: 43) on Llisa
és Mugil cephalus, rosioará és Scardinius erythrophtalmus, i el terme
equivalent de llisa seria chefal (mugil cephalus); una cusseta d'aigo
(Maura, 1991: 112) / o cátelusá caniche (Prozá baleara, 2002: 26) on
es perd el color local i es tradueix per un híbrid, ja que en romanes el
terme consagrat és canis,

Cultura social: Hem avancat més amunt, en 1'apartat dels noms
propis, 1'adequació en l'ús del tractament formal (la cortesia). Ens
centrarem aquí en les dificultats que pot trobar un traductor catala
en el tractament de determinats aspectes relatius al ritual social. Pel
que fa a 1'estatus social, posem el següent exemple: Si un ninet
d'aquelles cases de qui fa fer es feia un trenc (Maura, 1991: 108) /
Dacá vreun copil din casele de oameni de bine se lovea la cap (Prozá
baleará, 2002: 22), on el sintagma oameni de bine vol dir persones
etiques, gent que actua en el benefici dels altres, mentre que cases de
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qui fa fer tindria un equivalent en familii instárite i es feia un trene
tindria 1'equivalent pragmatíc tsi fG.eeaun eueui (bony), més encara si
tenim en compte el remei que s'aplica popularment a aquest cop: vi
negre i sucre, remei que apareix en el text original també. Pel que fa
als ritual s socials hem trobat 1'exemple del poder dins del si de la fa-
mília: regala es calcons, com a regalo de casament, a sa novia
(Maura, 1991: 103) / pantalonii ii oferise, ea dar de nuntá, miresei
(Prozá baleara, 2002: 17) que es tradueix literalment amb la subse-
güent inserció d'una referencia opaca per al lector romanes i la per-
dua del referent cultural, i es rectifica una pagina més endavant: La
senyora Josepa es posa els calcons i no el deixava piular (Maura, 1991:
105) / Doamna Josepa a ajuns ea coco~ in casa si nu-l lása niei sá
cáráie (Prozá baleará, 2002: 18) on s'adapta pertinentment el referent
cultural.

Patrimoni cultural: Es conserven les referencíes a les figures de
les llegendes populars, com la Jaia XaloclBaba Xaloc, sense nota a
peu de pagina, perque ja se'n parla d'aquest personatge en el proleg
delllibre. Es conserven, sense cap dada suplementaria, referencíes a
la guerra d'Afriea que tindria un sentit en el context espanyol, pero que
aquest sentit s'escaparia a una gran part dels lectors romanesos.

Les referencies religioses de vegades s'adapten parcialment, com
ara el vestit morat de la Sang es tradueix per vestit morat de l'església
de la Sang, l'habit del Carme per l'habit de l'església del Carme (Mau-
ra, 1991: 107), pero el traductor no hi afegeix més informació, deixant
una referencia opaca i incitant el lector a una recerca de significat, i
d'altres vegades s'adapten completament: eiriet eserit es transforma en
eiri, els defensiuets (Maura, 1991: 110) es transformen en els aeatiste
ortodoxos, que són llistes de noms i pregaries que es donen al sacer-
dot perque resi per a les persones allí escrites. Es donen també casos
de tractament mixt, adaptació i transliteració: féu les novenes que
toeava fer i unes quantes més a Sant Ramon Nonat (Mus, 1975: 20) /
a fG.eut toate molitvele euvenite si cáteva in plus pentru Sfantul Ra-
mon Nonat (Prozá baleará, 2002: 86), on novenes són canviades per
una referencia cultural ortodoxa distinta i sant Ramon Nonat és con-
servat generant una referencia opaca per al lector romanes.

S'adapten els jocs dels xiquets, alguns completament jugar a eoni-
llons / a se juea de-a v-ati aseunselea, i d'altres parcialment: el joe a les
set {inestres (Galmés, 1987: 27) i a se juea batistuta -el joc del moca-
dor- (Prozá baleara, 2002: 44), jocs que comparteixen la mateixa
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distribució dels xiquets -el cercol-> i el mateix instrument -un mo-
cador-, pero la finalitat dels quals és ben distinta, ja que en el joc
catala els xiquets es persegueixen, mentre que en el joc romanes, ins-
pirat en els balls populars de boda, el xiquet o la xiqueta que ha rebut
el mocador ha de fer un petó a qui l'hi ha donat.

Cultura lingüística: Generalment, se cerquen expressions equiva-
lents en romanes, pero de vegades el fet que el traductor no sigui
natiu el traeix, sobretot en l'ús de les preposicions i dels adverbis, com
es pot veure en els següents exemples: Es pensen que tot es fon en
viure de bóbilis-bóbilis (Alcover, 1991: 31) / Cred cá-n viatá poii su. stai
[0] plosnuá (Proza baleara, 2003: 59), 1'expressió en rornanes essent
a sta ea o plosnitá; perqué es tractava de terres de behetría (Villalonga,
1968: 72) / pentru di era vorba de pámánturi [0] tara lui Papurá-vodá
(Prozá baleará, 2003: 75) on faltaria la preposició din.

Ingeréncíes: En 1'antologia de prosa balear observem la recurren-
cia dels estrangerismes, sobretot castellanismes, que reflecteixen la
realitat lingüística de l'illa, pero també paraules i fins i tot frases pres-
tades de l'angles i del francés.

Pel que fa als castellanismes, el tractament és diferenciat. EIs con-
ceptes cultural s es deixen com a 1'original, en italic: fins el 1700 no
comencaren a sol- licitar expedients d'hidalguía i de limpieza de sangre
(Villalonga, 1968: 72) / pana in 1700 n-a inceput sá solicite dovezi de
higalguía sí de limpieza de sangre (Prozá baleara, 2002: 75), pero hem
de tenir en compte que si els lectors catalans no necessitaven cap in-
formació suplementaria, el significat quedaria opac per als lectors
romanesos que podrien coneixer els conceptes, pero no obligatoria-
ment en castella. Pero els regionalismes i els defectes de parla caste-
llans que apareixen en el text catala reben un tractament especial. Per
a reproduir el ceceo o parlar papissot, el traductor recorre a un feno-
men similar en romanes, sásáirea, que consisteix a canviar determi-
nades consonants per la essa: por un zuzurro cogido allá baix amb ses
homitatz d'ez campaments (Maura, 1991: 108) / din causa unui sum-
set cápátat in umeseala taberelor (Prozá baleará, 2002: 22) [en ro-
manes estandard: din cauza unui zumzet capatat In umezeala tabe-
relor]. En una altra ocasió, quan es produeix una mescla de codis
lingüístics combinada amb el ceceo, el traductor prefereix combinar
regionalismes de dues zones distintes de Romania i reproduir l'errada
gramatical perque per una forma col-loquial sancionada per les insti-
tucions de la llengua romanesa, finca, aconseguint el mateix efecte
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humorístic que l'original: perque deia, per amagar sa veritat, que ací
lo veia too máz alegre, y a su mujé menoz clara (Maura, 1991: 107) /
finca, zicea, a~a li vedi pi tote mai vesel si pe nevastá mai citos (Prozá
baleara, 2002: 20), on li, pi, vedi són regionalismes de Moldavia i tote
és un regionalisme de Transsilvania.

Pel que fa als estrangerismes, generalment es conserven com a
l'original, quan es tracta d'ergoníms, pero es tradueixen quan són ter-
mes comuns: Roe de tota confianca, hypoalergique, de venta sólo en
farmacias (Oliver, 1989: 47) / Roe hipoalergicá sigur eficient, de vánza-
re numai tn farmacii (Prozá baleara, 2002: 47), encara que no domina
el genere del producte: es tracta d'una crema Roe, per tant femenina
en romanes, com ho demostra la primera concordanca hipoalergicá
(en romanes és hipoalergenicá), pero que esdevé masculí o neutre en
la segona concordanca eficient (en romanes, femení eficientá), Els
fragments en angles de As you like, darling (Riera, 1981) es conserven
i es tradueixen en nota a peu de pagina.

Rodoreda, Merce [2003]. Licár de Luna. Bucuresti: Meronia. Tra-
ducció del catala per Jana Balacciu Matei i x'avier Montoliu i
Paulí.

Noms propis: Els antroponims catalans es conserven amb la seva
grafia original, llevat de l'article: el Quimet / Quimet. Els termes de
cortesia procedents d'altres idiomes es conserven com a l'original:
Mademoiselle Adrienne, Madame Durand. Els toponims catalans es
conserven, fins i tot en els prolegs trobem un toponim calc, Catalunya,
amb la forma de flexió gramatical Catalunyei, tot i existint l'adaptació
normativa de Catalonia. Els toponims estrangers s'escriuen amb la
forma romanesa (Paris, America). Ouan es tracta de noms de llocs
públics, observem que els noms de carrers i places públiques o bé es
conserven, de vegades amb mínimes modificacions: Avinguda [Ol Ti-
bidabo, Carrer de Cent, sense dades que facin als lectors romanesos
compartir la simbologia d'aquests llocs barcelonins, o bé es tra-
dueixen: la Placa Molina / Piata Molina sense que els topónims tra-
durts compleixin cap funció especial.

Dins del grup d'ergonims, es neutralitzen els noms de marques i
productes: a beure un Pampre d'Or (Rodoreda, 2002: 53), / sá bem un
vermut (Rodoreda, 2003: 45) on Pampre d'Or, que segons les informa-
cions que hem obtingut és un suc del raim o most, esdevé en la tra-
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ducció una beguda alcohólica, lagasosa es tradueix per suc i 1'anís per
lichior [licor].

Medi natural: Generalment, es conserva el paisatge geografíc i
artístic rodoredia, amb un plus d'expressivitat obtingut per l'ús
d'hiponims en determinades ocasions: l'anega [...} amb mitja dotzena
de petits al darrera [...} aviat en tindré una altra colla [...} aviat naixe-
ran (Rodoreda, 2002: 87) / rata [...} cu ~ase boboci dupá ea [...} osa
am curánd alti boboci [...} or sa iasá curánd din gaoace (Rodoreda,
2003: 15), on els petits de l'anega són tradurts per anedons i naixer
(un ocell) canvia per sortir de la closca. Quan s'operen canvis, es
deuen generalment a una interpretació incongruent del context: el sol
i les serenes li havien rosegat la pedra (Rodoreda, 2002: 330) / soarele
si azurul fi roseserá piatra (Rodoreda, 2003: 125), on les serenes són
interpretades com a cel sense núvols, no com a humiditat de 1'aire en
les nits serenes com resulta també de 1'expressió catalana a sol i sere-
na (a la intemperie); els pugen a la boca mots com ara lila o camelia o
moc de gall o orella de porc (Rodoreda, 2002: 324) / le urcá-n gura cu-
vinte cum ar fi: lila sau camelie sau motul-curcanului sau ciubotica
cucului (Rodoreda, 2003: 148), on es produeix una confusió entre el
color lila (lila, en romanes) i 1'arbust lila (liliac, en romanes). D'altres
vegades es recorre a un canvi d'imatge complet, una creació, tot i
conservant-se 1'emoció que volia transmetre 1'original: la bestiola amo-
lla un parrupeig esgarrifat i planyívol (Rodoreda, 2003: 38) / vietatea
zvácni-ntr-un falfait trist, siásietor. de aripi (Rodoreda, 2003: 41) [la
bestiola es va sobresaltar amb un aleteig trist, planyívol]; la traducció
més propera a l'original seria: vietatea scoase un gángurit trist, sfásietor.

Cultura social: S'adapten, seguint el criteri pragmatic, les diferen-
cies culturals en el camp dels oficis: modista de blanc (Rodoreda,
2002: 26) / Modista. Nurüi (Rodoreda, 2003: 72), [Modista. Bodes], les
oposicions / concursurile. També es respecten els criteris pragmatics
en el tractament social, el vos te utilitzat entre les dues vemes del con-
te Fill a l'agulla és canviat per una fórmula de cortesia intermediaria
entre tu i voste, mata, a través del qual es transparenta tant la fami-
liaritat entre les dues dones, com les distancies socials.

En les peces d'indumentaria femenina es recorre a termes france-
sos: 1 si es posés una bata? La blava: (?J amb el cos i les butxaques
brodades. [...) Es decidí per un vestit marró, camiser (Rodoreda, 2002:
295) / Dacá si-ar pune un halat: cel albastru: princesse, pieptul si bu-
zunarele brodate. [...} Se decise pentru o rochie maro, chemise. (Rodo-
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reda, 2003: 133-134). Els referents culinaris solen ser neutralitzats en
el text rornanes i reemplacats per termes de la mateixa classe, pero de
distinta naturalesa: va treure un tros de eansalada (Rodoreda, 2002:
89) / scoase o bucatá de suncd (Rodoreda, 2003: 17) [va treure un tros,
de pernil], en un conte on la cansalada es fa sinónima de l'avarícia i
de la monotonia del protagonista, i l'equivalent més adequat seria
slánirui. Un nombre restringit de canvis es deu a la interpretació in-
congruent del context: Li hauré de regalar un eoll. El fistó el faré fer per
Simona (Rodoreda, 2002: 28) / O sa trebuiascá sá-i dau cadou o varzd:
Broderia o s-o pun pe Simona s-o faca (Rodoreda, 2003: 76) [Hauré de
regalar-li una col. El brodat el faré fer per Simona], M'agrada quan fa
aquella olor de quina el dia que va a casa del barber a fer-se tallar els
cabells (Rodoreda, 2002: 53) / si-mi place cánd are mirosul iila de zi
cánd se duce la [rizer sáse tunda'(Rodoreda, 2003: 45) [i m'agrada quan
té aquella olor de dia quan va a casa del barber a fer-se tallar els
cabells], on es produeix un creuament entre quin (dia) i quina, escor-
ea de cincona que s'utilitza en la medicina, pero també en la cosrneti-
ea, en les locions que s'apliquen després d'afaitar.

Patrimoni cultural: Es mantenen els referents cultural s solament
quan hi ha equivalencia en rornanes i amb afegits necessaris en cas
d'ambigüitat: les gardénies floreixen per Sant loan 0 (Rodoreda, 2002:
69) / gardeniile ínfloresc de Sfántul Ion de vara (Rodoreda, 2003: 54),
donat que per als romanesos les festes més importants relacionades
amb Sant Joan són Sfántul Ion (6 de gener) i Boboteaza, el Baptisme
del Senyor (7 de gener). Pero les referencies catoliques se solen supri-
mir en la traducció: Gabriel, la cadena i la medalla de la nena. Quan
[ara la primera eomunió, ja li regalara una altra el padrí (Rodoreda,
2002: 75) / Gabriel, lántisorul si medalionul fetei (l) (Rodoreda, 2003:
61), omissió amb la qual es perd també l'efecte ironic.

Cultura lingüística: Un dels elements que es fan remarcar de se-
guida és l'oralització delllenguatge literari, com si la llengua parlada
es reflectís en el textoEn romanes hi ha una bretxa entre elllenguatge
formal i aquell informal, el darrer utilitzant paraules abreujades
tdoispe en lloc de doisprezece, asta en lloc de acesta) i contraccions en
determinats contextos lingüístics. En Licor de luna les contraccions
s'instal-len també en contextos en els quals no haurien aparegut en un
llenguatge escrit, formal o informal, pero que funcionarien virtual-
ment en elllenguatge oral, reforcades puntualment per l'apostrof que
s'usa en romanes exclusivament per a reproduir elllenguatge parlat:
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deschise-un pachet (21), saii'dá ani (21), ieri-noapte (46), si l-a luat, '1
impingea (101), si cánd a'm cunoscut-o-i ziceam (123). És ~n risc que
assume ix 1'edito~a-traductora que, amb la gentiles a que la caracterit-
za, va explicar aquesta decisió per l'afany de conservar la musicalitat
de 1'obra rodorediana.

El poliment delllenguatge en la traducció es fa patent en la flexi-
bilitat amb la qual maneja els registres de llengua i les frases fetes. Per
a cada personatge que utilitza un registre marcat s'adapta un registre
adequat a I'ús pragmatic de l'idioma romanes: Si et penses que has
vingut per fer el senyor o el saltimbanqui, t'equivoques molt. Com hi ha
món! Tinc més de seixanta anys i no m 'he rentat mai els peus expres-
sament, sents? (Rodoreda, 2002: 92) / Dacá-ti fnchipui c-ai venit aici sá
faci pe domnul sau pe máscáriciul, te-nseli amamic. Ce ti-e lumea! Am
trecut de saij'dii ani si niciodatá nu m-a m spálat pe picioare asa, pur si

, } ) I

simplu, sd má spál pe picioare, auzi? (Rodoreda, 2003: 21). La traduc-
tora reforca 1'estatus social del personatge, un pages ancia, mitjancant
els recursos que li ofereixen les varietats delllenguatge: el cronolecte
combinat amb el geolecte (saij' da ani). Puntualment, 1'oralitat pot fer
una mala jugada al traductor, per exemple en el conte Tarda al cinema,
en el qual s'introdueix 3 vegades en el discurs de la protagonista la
conjunció finca (» [iindcá = perque), marcada pels trets <oral> i -cin-
culte», i si el lector es guia per aquest indici lingüístic i estilístic, es
dibuixara un mapa del personatge que no entrava en la intenció de
1'autora. Largor és excel-lentment resolt: Conxos! Quina estrella! (Ro-
doreda, 2002: 74) / Drace! Ce stea! (Rodoreda, 2003: 61), 1 poc calé
(Rodoreda, 2002: 75) / si bistari putini (Rodoreda, 2003: 62), i la tra-
ducció de les expressions és'orientada funcionalment: Aquesta plugeta
m'omple el cor de pau (Rodoreda, 2002: 224), expressió per a la qual
el romanes té l'equivalent fmi umple inima de pace, pero que no tindra
els mateixos matisos que 1'original, fet que la traductora va intuir re-
emplacant-la per una equivalencia més idonia: Ploita asta má unge la
inimá (Rodoreda, 2003: 110) [Aquesta plugeta és com un balsam per
al meu cor].

Ingerencia cultural: Generalment, la intertextualitat segueix
l'opció de l'autora, reproduint les citacions d'altres escriptors (Rim-
baud, Bacon, Dante) en les llengües originals, sense afegir cap indica-
ció. Hi trobem també una referencia d'índole religiosa en llatí ora pro
nobis (Rodoreda, 2002: 224) per a la qual s'opta per una de la cultura
meta izbáveste-má, Doamne (Rodoreda, 2003: 110).
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Calders, Pere [2003]. Máine in zori la trei. Bucuresti: Meronia. Tra-
ducció del catala er Jana Balacciu Matei. '

Noms propis: EIs antroponims es conserven, amb la supressió de
1'article (l'Octavi, la Trinitat, Tomas són en el text rornanes Octavi,
Trinitat, Tomas), pero hi trobem també antropónims lleugerament
modificats i no segons els criteris del romanes, com és el cas d'Ester
del conte Dema a les tres de la matinada que es transcriu com a Esther.
Es conserven igualment els toponíms, adaptant-se solament els topo-
nims que no pertanyen a l'espai cultural catala.

Cultura social: La tendencia en aquesta traducció s'encamina
d'una forma evident cap a la neutralització dels referents cultural s
marcats, o sigui distints en les dues cultures, relatius als oficis, als
menjars, a la indumentaria i allleure: la caseta del peons caminers
(Calders, 2001: 28) / cásuia zilierilor de la ~osea (Calders, 2003: 16)
[la caseta dels jornalers de (la) carretera], lo deia que li podríem fer
una bossa de punt, d'un color suau, perqué no hagi de portar aques-
ta gasa (Calders, 2001: 20) / si eu ziceam c-am. putea sá-i crosetám o
imbriiciiminte, de culoare plücutd, sá nu mai umble cu tiionul asta
(Calders, 2003: 10) [una vestimenta de color agradable]' La mare
agita una campaneta i ordena a l'Agustina que servis moscatell ineules
(Calders, 2001: 220) / Mama agita clopotelul si-i ceru Agustinei sá
serveascá vin si priijituri (Calders, 2003: 46) [vi i pastissos], va encar-
regar dos granissats d'orxata (Calders, 1987: 105) a comandat douá
portii de oranjadii (Calders, 2003: 104) [taronjada]; Ens ho podem fer
a la ratlleta. Si guanyeu vós podeu usar el meu uniforme correcte i [er-
me presoner (Calders, 2001: 191) / Ne-am putea lua la-ntrecere la
sotron. Cástigi dumneata, tmi iei uniforma si má faci prizonier (Cal-" ,ders, 2003: 38), on es produeix probablement una interferencia amb
el castella rayuela tsotron, en romanes) que seria en catala sambori o
xarranca, mentre que la ratlleta tindria com a equivalent lingüístic i
pragmatic liniuia, i seria més pertinent també perque liniuta/ratlleta
és un joc per a adults i xiquets, mentre que el sotron/sambori és més
específic dels xiquets. '

És curiós que retrobem la mateixa reserva que havíem observat en
el traductor dels contes rodoredians a I'epoca comunista pel que fa a
la traducció del verb servir i del treball domestic (minyona): seguint
amb l'oida la fressa lenta de la minyona (Calders, 2001: 215) / urmárirul
cu aurul cum tsi tára pasii 0 (Calders, 2003: 41)., ,
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Patrimoni cultural: La religió és el referent cultural que més neu-
tralitzacions, omissions o adaptacions pateix en el procés traductor.
Un exemple eloqüent és el conte Quieta Nit / Noapte de Cráciun, en el
qual d'una banda es transfereixen elements de la festa religiosa catoli-
ea dels Reis mags, inexistent a Romania, a elements d'altres dues
festes religioses ortodoxes, ben distintes: Cráciunul (Nadal), celebrat
el 24-25 de desernbre, í Boboteaza (El Baptisme de Jesús), celebrat el
7 de gener: la figura rodona i vermella d'un Pare Noel obstruí la porta
del menjador [...] Li han donat una mala adreca. En aquesta casa fem
Reis (Calders, 2001: 215-216) / figura rotunda si rumená a unui Mos
Cráciun umplu u~a sufrageriei (..) Vi s-a dat o ~dresa gresitá. in casa-
asta tinem Boboteaza. (Calders, 2003: 41-42) i d'altra banda la neu-
tralització de la distinció feta intencionadament per l'autor entre el
Pare Noel i Santa Claus, tradu'its ambdós pel terme naturalitzat Mos
Cráciun, canvia completament la interpretació del conte. Si per a Cal-
ders el tema de debat era l'enfrontament entre la tradició nadalenca
autoctona dels Reis mags í la tradició importada, el Santa Claus, en
el text romanes el debat és si s'ha d'acceptar o no la llegenda del Pare
Noel: [la nena] -Qui és aquest municipal tan estrany? [el nen] -És el
Santa Claus, bleda. Te'! vaig ensenyar fa poc en un anunci de The Sa-
turday Evening Post [...] [la germana major] -Veus? Per aixo em sap
greu que portis aquesta mena de revistes [...] Fullejant-les, els nens
s'acostumen a idees i noms que ens són absolutament forasters (Cal-
ders, 2001: 218) / [fata] -Cine-i gardianu-ásta-asa de ciudat? [báiatul]
-E Mo~ Cráciun, bleago. ti l-am arátat nu de mult intr-un anuru din
"The Saturday Evening Post" [...] [sora mai mare] -Vezi? De asta má
necájesccá aduci reviste de soiu-ásta. [...] Copiii le ras[oiesc si se invatá
cu idei si nume pentru noi absolut stráine. (Calders, 2003: 43-44). En
aquest fragment es produeix també una incongruencia, ja que Santa
Claus és un estrangerisme en catala, pero Mos Cráciun no ho és en
romanes.

Cultura lingüística: La traducció de l'antologia de contes de Cal-
ders és la que més transparenta els elements lingüístics específics del
catala mitjancant les traduccions calc, de vegades com a element
exotic, com és l'expressió de l'hora: a tres quarts de tres (Calders, 1987:
20) / la fara un sfert trei (Calders, 2003: 59), d'altres vegades sense el
pes exótic: amb el mínim possible de renou (Calders, 1987: 39) / cu
minimul posibil de zgomot (Calders, 2003: 80), un raig de llum repro-
dueix un reflex rar en el ulls de la dama (Calders, 2001: 22) / o raza de
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luminá produce un reflex rar in ochii femeii (Calders, 2003: 11) [rar
equivaldria en romanes a straniu], El troba i li explica el singular
succés (Calders, 2001: 20) / 11gáseste si-i explica singularul succes
(Calders, 2003: 10) [succes en romanes és éxit, i aquí el singular succés
equivaldría a neobisnuita intlimplare]. També hi apareixen desvia-
cions degudes a la interpretació incongruent del context: Veia que no
havia sortit il-lés de l'accident (Calders, 2001: 31) / Am obervat cá nu
iesisem din zona accidentului (Calders, 2003: 19) [Me'n vaig adonar,
que no havia eixit de la zona de l'accident], amb la gamma de verds
que, seguint els corrents de l'estació, oferia canvis a una mirada (Cal-
ders, 2001: 28) / gama de verde care, in [unctie de curentii locului,
oferea unei priviri (Calders, 2003: 16) [en funció deIs corrents del
lloc], on la traducció adient seria cu trecerea anotimpurilor (amb el
pas de les estacions).

Ingerencíes culturals: El sintagma Quieta nit que dóna nom al
mateix conte i que apareix també com a títol de cancó nadalenca és
tradurt per Noapte de Cráciun [Nit de Nadal] en el títol i per Cráciun
fericit en la canco, encara que la traducció consagrada de la canco
nadalenca Silent Night, a la qual al-ludeix Calders, és Noapte de vis
[Nit d'ensomni].

Sintetitzant, els perfils variats dels traductors que han triat prosa
breu catalana i l'analisi traductologíca ens fan desdibuixar un mapa
més complex de normes. El denominador comú seria l'oralització,
més débil en l'antologia de prosa balear traduida per un catala i més
forta en les altres dues antologies de contes publicades en la mateixa
col-Iecció, cosa que ens fa pensar que aquest tret pot fer part d'una
política editorial, hipotesi que hauríem de contrastar amb més anali-
sis d'aquesta col-lecció incloent-hi els altres generes: novel-les i poesia.
Si mitjancant aquesta estrategia, els lectors romanesos es poden sen-
tir sedurts per l'estil ame i ja assimilat de la tradició de contes roma-
nesos i dels best-sellers actuals, també és veritat que s'observa una
uniformització en l'estil dels autors traduits. També observem en els
tres reculls publicats en la col-lecció «Biblioteca de Cultura Catalana»
canvis estructurals, tant pel que fa als paragrafs que canvien seguint
normes de lógica, com pel que fa al text material del qual se supri-
meixen puntualment fragments de frases i paragrafs sencers. Pel que
fa als referents culturals, observem que el traductor catala transpa-
renta més de la seva cultura, apropant-se més al pol estrangeritzant,
a diferencia del traductor romanes que adapta o elimina aquests re-
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ferents, i evita com a norma general qualsevol tipus d'explicitació a
través de notes a peu de pagina, aposicions explicatives o glossaris.

Entre els dos períodes, observem un gir des de la domesticació
estilística i la conservació dels referents cultural s com a exotics cap a
una domesticació que abraca tant elements d'estil, com de cultura.

BIBLIOGRAFIÁ

AGAFANOV,C; GRASS,T.; MAUREL,D.; ROSSI-GENSANE,N.; SAVARY,A. (2006). «La
traduction multilingue des noms propres dans Prolex». Meta, 51/4, p. 622-
636.

ALCOVER,J. (1991). Mirall de la veu i el crit. Palma: Ed. Moll.
BALACCIUMATEI,J; MONTOLIUI PAULí,X. (2003). «Traduccions catalano-ruma-

nes: antecedents i present del projecte editorial Meronia», Revista de Filo-
logía Románica, 20, p. 163-170.

BALACCIUMATEI,J; MONTOLIUI PAULí,X.; Lasconi, E. (2004). «Narrativa cata-
lana contemporania en romanes». Revista de Lenguas y Literaturas catala-
na, gallega i basca, UNED, Edicions X, p. 11-23.

CALDERS,P. (1987). Obres Completes, III. Barcelona: Edicions 62.
- (2001). Croniques de la veritat oculta. Barcelona: Edicions 62.
CHELARU,M. (2005). «Despre poezia lumii catalane insulare», Convorbiri lite-

rare, 111, martie, disponible en línia: http://convorbiri-literare.dntis.ro/
MARIUSmar5.html.

KUTZ,W. (1981). «Zur Auflosung der Nullaquivalenz russischprachlicher Rea-
lienbenennungen im Deutschen». A: KADE,O (ed.). Problemes des Überset-
zungswissenschaftlicken Textvergleichs, Übersetzungswissenschaftlicke
Beitrage 4, Leipzig: Verlag Enzyklopadie.

MAURA,G. (1991). Aigoforts. Palma: Ed. Moll.
MOLINA,L (2006). El otoño del pingüino: análisis descriptivo de la traducción

de los culturemas. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jau-
me!.

MONTOLIUI PAULí,X. (2008). «Literatura romanesa i literatura catalana: quan
el desafiament es diu traducció». Quaderns. Revista de Traducció, 15, p.
103-117.

Mus, A. (1975). Diafora. Palma: J. Mascaró Pasarius.
OLIVER,A. (1989). Tríptics. Barcelona: Edicions 62.
RIBERALLOPIS,J. (2009). «Notícies i traduccions catalano-romaneses alllin-

dar del nou-cents». A: Actes del catorzé Col-loqui Internacional de Llengua
i Literatura Catalanes: Universitat Eovos Lorá. Barcelona: Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, p. 383-392.

PRODAN,D. [2009]. «Un inspirado maridaje traductológico: fieldad y subver-



454 DELIA IONELA PRODAN

sión en la versión rumana de los poemas de Salvador Espriu». The Scien-
tific Joumal of Humanistic Studies, 2/2010, Argonaut Publishing House,
Cluj-Napoca, p. 113-122.

- [2009]. «La presencia de les lletres catalanes en Rornánia Literara, revista
emblematica de la Unió dels Escriptors de Romania. Analisi del període
1968-1989». Teze ~i antiteze ale actualitátii, Editura InfoData, Cluj Napoca,
p.45-50.

PYM,A. (1998). «Okay, So How Are Translation Norms Negociated». A: Scha-
ffner, C. [ed.] (1999). Translation and Norms. Clevedon: Multingual Mat-
terso

RAIcu, Lucian (1971). «Traducerile». Románia Literará, Anul IV, núm. 50,
09.12.1971, p. 1.

RIERA,Carme (1981). Epitelis tendríssims. Barcelona: Edicions 62.
RODOREDA,M (2002). Tots els contes, 13a. ed. Barcelona: Edicions 62.
RUIZ1 PABLO,A (1982). «Remeis indirectes». A: Prosa costumista balear. Pal-

ma: Institut d'Estudis Balearics.
TOURY,G. (1995). Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam:

John Benjamins.
UUCI,L. (1988). «Prefata». A: Meandre. Prozá universalá contemporaná -tra-

duceri din limbi romanice-. Brasov/Bucuresti: Astra.
VILLALONGA,L. (1968). Elllumí i altr~s narracio~s. Barcelona: Edicions 62.


