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Traduir el Tirant lo Blanch a l'àrab. 
Apunts sobre un complex treball de traducció intercultural1 

HANY EL ERIAN EL BASAL 

(UNIVERSITAT D'ALACANT) 

Hi ha tot un seguit de fites referencials en la literatura universal (si més no, en la història de la literatura europea), de 
manera que gairebé instantàniament podem enunciar La Ilíada d'Homer, La Divina Comèdia de Dant, el Quixot de Miguel 
de Cervantes o el Faust de l'alemany Goethe, per no enumerar més que alguns títols essencials d'una llista que podria ser 
tan llarga com temps i espai tinguéssem. 

En aquesta llista no hauríem d'oblidar incloure el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. Ens marcà el solc Miguel de 
Cervantes mateix, al seu magistral Quixot, quan va deixar escrit que el Tirant lo Blanc és "el mejor libro del mundo", 

"Dígoos verdad, señor compadre, que, por su estilo, es éste el mejor libro del mundo: aquí comen los caballeros, y 
duermen, y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que todos los demas 
libros de este género carecen"2 

Quan els Profs. Vicent Martines i Francisco Franco Sanchez, respectivament, Director-Investigador Principal de l'Institut 
Virtual Internacional de Traducció i Cap de la Divisió d'Estudis Àrabs i Islàmics del mateix IVITRA, van concebre i em 
van encomanar la tasca, qui subscriu albergava un enorme respecte i temor davant la idea d'enfrontar-nos a una tasca tan 
complexa i difícil com la de traduir a l'àrab "el mejor libro del mundo", a causa de la gran magnitud lingüística i a la 
profunditat conceptual que el caracteritzen. Significava tot un repte intel·lectual de primer orde i ens hi vam posar i hem 
dut avant des de fa un temps la traducció d'aquesta magnífica obra, que, com més l'assaborim, més ens l'estimem. En 
aquests moments ja duem traduïts a l'àrab més de tres-cents seixanta capítols dels quatre-cents huitanta-sis que integren el 
Tirant lo Blanc, i esperem concloure la tasca pròximament. 

1 Aquest treball és al si del projecte "Biblioteca Digital Multilingue de la Mediterrània-IVITRA" (MICINN FFI2010-09064-E) i del projecte IVITRA 
(http://www.ivitra.ua.es). 

2 Miguel de Cervantes, Ellngenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha. Primera part, capítol VI. Vegeu també Miguel de Cervantes Obras Completas, Madrid, 
Catedra, 2003, p. 411. 



1. Dificultats de la traducció entre dos àmbits culturals molt heterogenis 
Per a traduir una obra literària com la que tenim entre mans, a més d'enfrontar-nos als problemes propis de qualsevol 

activitat traductològica, en aquest cas, més -molt més- que no en qualsevol altre, hem d'atendre a la bellesa consubstancial 
del text, a l'estil tan ponderadament complex que individua aquesta novel·la en el panorama de la Corona d'Aragó i, en 
general, en l'internacional; no podem obviar les marques (gramaticals, lèxiques o fonològiques), tenint present que les 
marques estilístiques en les obres literàries escrites originàriament en llengües, per exemple, romàniques o anglogermàniques, 
poden deixar de ser-ho en una llengua meta que, com ara l'àrab, pertany a una família lingüística del tot diferent a les de les 
llengües europees. Recordem que el terme "traduir", del llatí traducere, "fer passar d'un costat a un altre", consisteix, segons 
el DRAE, a expressar en una llengua el que està escrit o s'ha expressat abans en una altra. 

Un dels problemes que trobem a l'hora de traduir una obra literària com el Tirant lo Blanch és la recerca d'equivalents 
que produïsquen en el lector de la traducció el mateix efecte que pretenia causar Joanot Martorell en el lector del text 
original. Això ens obliga sempre a tractar el text des del punt de vista de la traducció literària, perquè el llenguatge que 
utilitzem siga com més proper o equivalent al llenguatge original de Joanot Martorell, millor, sense oblidar que ens hem 
de consagrar a la vocació de no desmeréixer (en excés) ni la potència, ni la bellesa, ni els elements dinàmics que són propis 
a l'original. 

En conseqüència, hem de procurar -i ho hem fet- sempre que la qualitat de la traducció siga el més equivalent possible 
-ja sabem que no podrà ser ben bé igual...- al text original, sense descurar per això la integritat del contingut de l'obra. 
En referència a açò, s'ha de tenir en compte el que n'han dit els experts com ara García Yebra: "La traducción consiste en 
reproducir en la lengua receptora o lengua terminal el mensaje de la lengua fuente u original, mediante el equivalente mas 
próximo y mas natural, primero lo que se refiere al sentido y después lo que se refiere al estilo",3 i igualment explica Catford: 
"La traducció és la substitució del material textual d'una llengua per material textual equivalent en una altra".4 Sempre hem 
intentat no només traduir significats, sinó missatges, a fi que el text siga contemplat en la seua totalitat. 

En el camp de la traducció literària del valencià a l'àrab, un dels primers obstacles que podem trobar -i l'hem trobat 
durant la traducció del Tirant lo Blanc- deriva del fet que ambdues llengües són vehicles d'expressió de dos mons molt 
diferents entre si. Per això, la recerca d'equivalències resulta tan complexa, com, en ocasions, descoratjadora. 

Tenint en compte que la llengua original del Tirant lo Blanc és la parlada en la València de Joanot Martorell i la llengua 
d'arribada o destinació és l'àrab, és evident que ambdues llengües pertanyen a àmbits culturals, religiosos i, fins i tot, de 
referències d'identitat ben diferents, amb la qual cosa, un dels problemes al qual hem hagut d'enfrontar-nos és trobar en 
àrab termes que expressen amb el major grau de fidelitat possible el significat d'algunes paraules, les quals a més, tenen 
un univers de remissió semàntica tangible, en uns casos, o intangible, en uns altres casos, força marcat i tan significatiu i 
significat en l'original que es fa mal de traslladar a l'àrab sense que en puga perdre una bona part... Un exemple: els termes 
relacionats amb l'armament utilitzat en els combats, d'ús freqüent en l'obra, són en bona mesura inexistents en la llengua 
àrab. De la mateixa manera, és molt difícil trobar correlats per a traduir els noms dels vestits, dels teixits típics o dels colors 
i descripcions dels vestits que utilitzava habitualment Joanot Martorell en l'obra; una mostra, a tall d'exemple, 

"Lo dia de sanet Joan lo rey se abillà molt bé ab un manto tot brodat de perles molt groses, forrat de marts gibellins, 
les calçes de aquella semblant brodadura molt riques, lo gipó de brocat de fil de argent tirat". (cap. XLI).5 

Pràcticament no hem traduït a l'àrab cap dels títols nobiliaris que utilitza l'autor en l'obra, sinó que els hem transcrit, 
ja que no hi ha correspondència exacta, ni cultural, ni conceptual, en la llengua meta. El mateix podem dir d'alguns oficis 
citats en l'obra, propis de la cultura i societat cristianes de l'orient peninsular ibèric en el s. XV, per als quals és difícil trobar 
un correlat o un equivalent àrab que reflectisca un ofici idèntic en qualsevol societat musulmana de la ribera mediterrània 
meridional. 

En l'àmbit de la vida quotidiana, les especialitats culinàries i les seues matèries primeres (els aliments) també són 
pròpies de la cultura tant de l'autor com dels lectors a qui va dirigit el text original. Alguns d'aquests aliments són estranys 

3 V. García Yebra, Traducción: historia y teoría, Madrid, Gredos, 1994, p. 31-32. 

4 J.C Catford, A Linguístic Theory ofTranslation, Edimburg, 1965, p. 20. 

5 Citem, igual que hem traduït, a partir d'Albert Hauf (ed.), Joanot Martorell, Tirant lo Blanch, València, Editorial Tirant lo Blanc, 2004 (citem Hauf (ed.). 
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i desconeguts per al lector àrab (i no solament els relacionats amb el porc), amb la qual cosa hem hagut de fer un gran esforç 
per a trobar-los equivalent. 

2. La dificultat de la traducció literària de la lluita del Tirant enfront de l'Islam 
És particularment difícil, de vegades fins i tot impossible, la recerca d'equivalents lèxics en àrab per a determinats termes 

que trobem en el Tirant, especialment quan estan relacionats amb aspectes socials, jurídics o religiosos. Tenint en compte 
que la llengua àrab és la llengua religiosa i oficial de l'Islam i de l'àmbit cultural i sociopolític d'aquest, la traducció a l'àrab · 
va destinada a un lector àrab culte que es dóna la circumstància que, quasi amb tota seguretat, serà musulmà. Resulta 
vertaderament complicat fer que el lector musulmà entenga d'entrada les expressions religioses pertanyents a la religió 
cristiana, molt freqüents en l'obra. Per això, es fa necessari acompanyar alguns termes amb les explicacions preceptives 
sobre el significat i abast que tenen, indicades en una nota a peu de pàgina. De fet, a la novel·la de Martorell, aquests termes 
tenen un abast o un valor afegit que en trascendeix la simple semàntica ... en ocasions remeten a ritus cristians que vertebren 
episodis sencers o parts de la trama mateixa de l'obra o, quasi sempre, estan dotats d'una referencialitat de reconeixement 
d'elements compartits per l'imaginari col·lectiu cristià. 

Un altre dels reptes que hem hagut de resoldre és el de traduir els jocs de paraules, fet temut per qualsevol traductor, 
perquè les ambigüitats intencionades i els jocs de paraules són difícils i, de vegades, fins i tot d'impossible traducció. Per 
això, i perquè el lector de la traducció àrab no es trobe desorientat, hem hagut d'intervenir utilitzant exemples molt propers 
en àrab. Hem procurat sempre una traducció literària, però, com és normal, es pot presentar el cas -i s'ha presentat en 
diverses ocasions- que la traducció literal o gairebé literal siga més eficaç que la recerca d'una equivalència, amb la qual cosa 
en moltes ocasions hem hagut d'utilitzar aquest mètode, sense incórrer mai en agramaticalitat. 

Com és habitual en les converses entre persones que es reflecteixen en les obres literàries, les dites populars i els refranys, 
que han estat usats freqüentment per Joanot Martorell, solen anar acompanyats d'una sonoritat estudiada que dificulta la 
nostra tasca traductora quan intentem trobar-ne no solament un equivalent per al significat, sinó també per a la sonoritat. 
En aquests casos, evidentment, hem cercat l'equivalència. 

Hom sap que el text original del Tirant lo Blanc en la llengua de Joanot Martorell i el text d'arribada en àrab pertanyen 
a àmbits socioculturals molt diferents. Resulta vertaderament complicat fer arribar al lector àrab certs elements fàcilment 
assimilats pel destinatari de l'obra original: costums populars, citacions de llibres -com és el cas dels capítols 88-92, quan 
es parla dels deures i les qualitats dels cavallers-, etc. 

És evident que hem hagut d'enfrontar-nos a una sèrie de limitacions per a la traducció del Tirant lo Blanch, limitacions 
de caràcter lingüístic, textual o referencial que ens han obligat a intervenir amb major o menor encert, amb la finalitat 
d'assolir per als nostres lectors el mateix efecte (o si més no un efecte equivalent) que cercava Joanot Martorell. Unes vegades 
hem pogut assolir aquest objectiu mitjançant una bona elecció de l'equivalent lèxic; en moltes altres ha estat necessari 
reflectir els aclariments en notes a peu de pàgina que expliquen el significat, nom, idea expressada, etc. 

El Tirant lo Blanc és una obra molt coneguda a Espanya i en altres països i cultures, gràcies a les traduccions que se 
n'han fet des del segle XVI i especialment d'ençà de 1990, i de la tasca de l'IVITRA al respecte, però, és absolutament 
desconeguda al món àrab. Quan vam rebre l'encàrrec de traduir el Tirant a l'àrab, vam començar per buscar, tant en 
biblioteques, llibreries, com a Internet -en àrab- qualque referència sobre l'obra, sobre l'autoria, possibles relacions amb 
el món cultural àrab, etc. La cerca va ser infructuosa. De fet, aquesta fita de la literatura universal fins, a l'hora d'ara, ha 
romàs oculta a l'àmbit cultural arabòfon; i això, certament, encara ens ha esperonat més a fer el cos avant i el cor fort per 
fer trasllat a l'àrab de la gran novel·la valencia. Per pal·liar aquestes mancances, hem considerat molt recomanable redactar 
una introducció molt detallada, tant del llibre com de la biografia de Joanot Martorell i de les diverse qüestions literàries i 
estilístiques a l'entorn de l'obra. 

Hi ha un ampli debat en l'àmbit traductològic al voltant de l'ús de les notes a peu de pàgina en les traduccions d'obres 
literàries. En el món dels traductors hi ha qui opina que l'ús de notes a peu de pàgina constitueix el fracàs i la vergonya del 
traductor ... De vegades, és cert, un mal traductor recorre a l'ús de notes a peu de pàgina per a dissimular el seu "fracàs" o 
incúria per no haver pogut trobar un equivalent als termes, frases, idees, conceptes, etc. No obstant això, la generalització 



és injusta, ja que cada obra a traduir presenta exigències molt diferents, i un mateix traductor pot optar per l'ús de notes 
o prescindir-ne segons les dificultats que presente cada obra. Normalment, les gràcies de l'original, allò que en fa obra 
suscetible o interessant de ser tradui'da, solen ser les "desgràcies" o les difciultats del traductor ... En el nostre cas, una novel·la 
com el Tirant, escrita en la llengua parlada a la València del segle XV, es dipositària d'un immens i cabalós tresor lèxic, 
sintàctic, amb valors i accepcions semàntiques i de referències culturals, sovint desconegut en (gran) part per als parlants 
contemporanis.6 Davant d'aquesta circumstància, no solament considerem del cert que l'ús de notes aclareix alguns aspectes, 
sinó que enriqueix l'obra en si. Per exemple: algunes notes estan dedicades a esclarir al lector àrab la vertadera ubicació dels 
llocs amb els quals el lector del text original està familiaritzat. Se citen topònims que són molt coneguts per al lector de text 
original, però que, en canvi, per al lector àrab -fins i tot culte- són en general bastant desconeguts, amb la qual cosa cal 
explicar al lector de la traducció on es troben ubicats. En aquest àmbit de la toponímia és pràcticament impossible trobar 
equivalències en àrab per a certs termes relacionats amb les diferents regions descrites o enunciades per Martorell. 

Així mateix, també es fa necessari situar al lector de la traducció àrab en l'entorn religiós, cultural i social al qual van 
pertànyer els lectors a qui anava dirigida l'obra original en el segle XV. 

3. Un problema concret de dificultat traductològica: la traducció de moro, moros 
Hem tingut algunes dificultats a l'hora de traduir termes com per exemple moro en àrab. Quina és la millor de les 

opcions possibles? Hem de tenir en compte que aquest mot no té un equivalent exacte en àrab. Si busquem altres precedents 
o paral·lels, trobem que en les traduccions del Quixot a l'àrab, els traductors van utilitzar diferents referents semàntics. Així, 
per exemple, en la primera traducció d'Abd el-Aziz al-Ahwani,l el traductor va utilitzar 'magrebí' per a referir-se a moro, i en 
la segona traducció de la mateixa obra, Abd al-Rahman Badawi8 va utilitzar el mateix terme, 'magrebí'. En canvi, Sulayman 
al-'Attar va recórrer en la seua traducció a la paraula 'àrab' per a referir-se a moro? En realitat, utilitzar els vocables 'magrebí' 
o 'àrab' és una solució a mitjant fer, i segons la nostra opinió, el més adequat és traduir el mot pel terme 'musulmà', en àrab 
muslim, perquè és el que té en comú més elements del seu camp semàntic i, en conseqüència, s'aproxima més al significat 
de l'original. Cal tenir en compte que Joanot Martorell va utilitzar el mot moro tant per a referir-se als turcs, als egipcis, als 
habitants del nord d'Àfrica o als perses, i que també l'empra essencialment per a al·ludir a persones que professen l'Islam 
com a religió, o per a al·ludir a l'àmbit cultural o territorial de l'Islam, sense precisar cap país o regió. 

Un exemple d'això el trobem en les batalles i guerres que enfronten el rei d'Anglaterra amb el rei de la Gran Canària: 
l'autor es refereix al primer com a "rei cristià"; en canvi, al segon com a "rei moro". Els exèrcits sempre són els dels "moros" 
contra els "cristians", independentment que siguen aquests "moros" procedents d'Egipte, Turquia, el nord d'Àfrica, etc. 

"Com los moros foren fugits, los cristians robaren lo camp dels moros e fonch ja de dia clar. Ab grandíssima victòria entraren dins 
la ciutat." (Capítol XII) 
"Donaren-los molt cruel batalla, en la qual moriren molts cristians, e los qui vius restaren fugiren ab lo infortunat rey. E lo rey 
moro restà en lo camp." (Capítol V) 

Per a acabar, remetem al significat de la paraula moro que inclogué Corriente en el seu el diccionari espanyol-àrab, que 
és: "musulmà, musulmà que habita en el nord d'Àfrica i al-Andalus"10

• 

Per descomptat, a l'hora de traduir l'obra ens va inquietar força el tracte que dóna l'autor de l'obra als musulmans, a 
l'Islam i al profeta de l'Islam, tenint en compte els problemes que poden afrontar els autors que fan referències negatives a 
l'Islam o al seu profeta.U Tenint present que aquesta traducció és en àrab i va adreçada a un lector àrab -majoritàriament 

6 D'aquesta manera, fins i tot en la més recent i rigorosa edició de l'obra en la llengua original, el Prof. Albert Haufha vist la necessitat afegir més de mil notes 
a la fi de cada capítol amb la finalitat d'ajudar a la comprensió del text per part del lector contemporani (Hauf (ed.) 2004). 

7 Abd el Aziz al Ahwani, Al sayyed al-abqari Dun Quixot min al-Mansha, EI Cairo: Maktabat al-Anglo, 1957. 

8 "Abd al-Raêman Badaw", Cervantes Dun Quixot min al-Mansha, el Caire: Maktbat al-Nahda al-'Arabiyya, 1965. 

9 Sulayman al 'Attar; amb la col.Iaboració de Jaber 'Aí'fur, Al-sharif al-abqari Dun Quixot min al-Mansha: al-shahir bayna al-drab bi-ism Don Quixot I Miguel de 
Cervantes; el Caire: Al Maylis al-A'la Li-1-Taqafa, 2002. 

10 F. Corriente, Diccionario español-drabe, Madrid: Instituta Hispano-Arabe de Cultura, 1988, p. 811. 

11 Sobre aquest assumpte ja va escriure fa temps María Jesús Rubiera, i més recentment es recull la seua bibliografia, donant-li un nou enfocament en 

65 



66 

musulmà- ens hem vist obligats a incloure en notes a peu de pàgina en unes poques ocasions la nostra explicació, així com 
el nostre desacord amb l'autor, quan fa algunes al·lusions despectives o ofensives a l'Islam, als musulmans o al profeta de 
l'Islam. Hem posat en les notes la marca de "Referència negativa", com a manera de desmarcar-nos de qualsevol insult a 
l'Islam i com a explicació o remissió a les explicacions que donem quan s'escau sobre el canvi de perspectiva que significa 
la carrera de segles transcorreguts, que això era propi de llavors i d'aqueix context i de la relació-representació icònica que 
hi havia llavors d'allò musulmà. 

Alguns es preguntaran: per què hem de desmarcar-nos de l'autor del Tirant lo Blanc quan feia referències negatives 
a l'Islam? És una manera educada de mostrar el nostre respecte cap a l'original, però també cap als lectors actuals, a fi 
d'evidenciar que no es tracta d'un sentiment actual, sinó del passat i en una obra de ficció, i evitar ofendre la sensibilitat de 
cap sector del món àrab o islàmic. 

Per a explicar aquest punt tornem de nou a la primera traducció del Quixot a l'àrab realitzada per Abd al-Aziz al-Ahwani 
(que solament va publicar la primera part de l'obra). Aquesta primera traducció a l'àrab va tenir un gran èxit inicial i, no 
obstant això, a poc a poc la fama va anar a menys a causa de diverses denúncies d'alguns passatges de l'obra que contenien 
referències negatives als musulmans i al profeta MuhammadY En opinió d'aquests primers enemics àrabs del Quixot, 
Cervantes expressava de forma crua els seus propis sentiments sobre l'Islam, amb un resultat inacceptable per a un lector 
musulmà. Naturalment, no es tenia en consideració que l'obra va ser redactada als inicis del s. XVII, època de màxima 
enemistat i enfrontament entre la Mitja Lluna i la Creu, i no es podia esperar que cap escriptor cristià de l'Edat Mitjana o 
Moderna, ja fos Martorell o Cervantes, escrivís cap judici positiu (ni tan sols neutre) cap a l'Islam, ja que el punt ideològic i 
religiós axial en el qual s'ha basat la idiosincràsia de la identitat d'aquesta part de la Mediterrània ha estat tradicionalment 
la lluita contra l'Islam que va dominar al-Andalus en l'Edat Mitjana, i que encara en l'Edat Moderna seguia assentat 
hegemònicament en les riberes sud i est de la Mediterrània, arribant per Pèrsia fins a la Índia. 

Es fa necessari fer comprendre al lector àrab i musulmà que els passatges negatius o els atacs cap als musulmans que les 
novel·les de Joan Martorell i Miguel Cervantes contenen són aspectes que no poden ocultar-se, per ser intrínsecs a l'època 
en què van ser escrites i del públic al qual anaven destinades. Però aquests atacs, comprensibles en el context de l'època, 
no deixen de ser fets singulars en cadascuna de les obres citades, i s'ha de fer entendre al lector musulmà que no resten cap 
valor ni literari ni cultural a aquests monuments literaris pertanyents a tota la Humanitat. 

l'estudi de Francisco Franco Sanchez: «Tirant i l'Islam. L'Islam com a variable d'anàlisi de l'obra>>, Aniversari sobre Tirant lo Blanc, València, ed. Institució 
Alfons el Magnànim, 2011. 

12 Sobre les traduccions a l'àrab d'aquesta obra i la recepció per part del públic lector culte musulmà, vegeu l'estudi de Hany El Erian: <<Cervantes y Egipto», 
Cervantes entre las dos orillas. Edició de María Jesús Rubiera Mata, Alacant, ed. Universitat d'Alacant, 2006, p. 59-83. 
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