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L a traducció d’un idioma a un al-
tre mai no respecta el significat 
exacte de l’obra original. És el 
que suggereix aquell traduttore, 

traditore (‘traductor, traïdor’), expres-
sió italiana que juga amb l’efecte so-
nor de la successió de dues paraules 
amb significats discordants. Sabem 
que la gent poliglota prefereix un llibre 
o una pel·lícula en versió original per-
què així descobreix l’obra sense alte-
racions, com va ser concebuda per qui 
la va crear. Dut al cas més extrem, la 
traducció d’uns quants versos, amb les 
variacions a què se sotmeten les rimes, 
afecta de manera indefectible el mis-
satge original del poeta. Una altra cosa 
és que el resultat siga més o menys 
reeixit, pel mestratge, la sensibilitat i 
l’art de qui el tradueix. Amb textos no 
literaris passa una cosa semblant: la 
traducció sempre en modifica, si fa no 

fa, el sentit primitiu. L’associació del 
traductor amb el traïdor no és, doncs, 
agosarada.

La traducció d’una novel·la o d’un 
guió audiovisual és un treball ben 
complex que, amb l’ajuda de diccio-
naris o de programes informàtics de 
traducció, no es limita a substituir mot 
per mot el text en una llengua deter-
minada pel seu equivalent en un altre 
idioma. Ben al contrari, aquesta opera-
ció requereix el quefer, l’experiència i 
una formació de gran abast d’una per-
sona que ineludiblement és una lecto-
ra o espectadora crítica que no es con-
forma amb la primera impressió que 
li provoca un text imprés audiovisual 
o digitalitzat i que, a més de dominar 
l’idioma original, coneix els contextos 
culturals i socials propis de qui l’ha es-
crita. És una lectora o una espectadora 
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que hi entra a fons i furga per tots els racons 
i personatges per entendre’ls amb les seues 
particulars complexitats, circumstàncies i 
emocions. Però, a més de dominar la seua 
llengua materna, la traductora o el traductor 

sap investigar i documentar-se sobre tot allò 
que, inopinadament, es trobarà en la lectura 
o el visionat. Al capdavall, l’ofici de traduir 
sense traïcions exigeix un perfil professional 
amb un alt grau d’especialització. 

A raonar sobre múltiples aspectes relacio-
nats amb la traducció, s’hi dedica un grapat 
de professionals de diversos perfils vinculats 
amb la traducció –docents universitaris, as-
sessores lingüístiques, dobladors, actors...– 
que en aquestes pàgines ens descobreixen 
algunes possibilitats, recursos i obstacles 
de l’ofici en una edició que sembla reunir 
les ponències presentades en el curs d’estiu 
¿Traduttore, traditore? Una aproximación a la 
traducción literaria, celebrat en 2015 a la 
Universitat Jaume I. Tot i els desequilibris 
dels apartats del llibre pel que fa als regis-
tres lingüístics, l’extensió o els temes abor-
dats, el volum acull col·laboracions de gran 
interés i erudició. Cal destacar, per exemple, 
les perplexitats de Joan Francesc Mira a pro-
pòsit de la traducció de La Divina Comèdia, 
els recursos emprats per Joaquim Mallafré 
en la seua versió de l’Ulisses o les obser-
vacions de Carlos Rubio sobre la presència 
de la societat japonesa en l’obra de Haruki 
Murakami.
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