
Del poder del llenguatge 

al llenguatge del poder

Anàlisi del llenguatge i de la traducció de dues distopies

Nom: Mariona Coll Ardanuy

Tutora: Olivia de Miguel

Treball acadèmic 2009-2010

14 de desembre del 2009



Índex
       
       0   Índex 0

 1 Introducció 1

 2 La manipulació del llenguatge 2
 2.1 El nacionalsocialisme alemany 3
 2.2 L'exemple soviètic 4

 3 Les distopies i el llenguatge 6

 4 El llenguatge de Nineteen Eighty-Four 9
 4.1 Anàlisi de la traducció 10

 4.1.1 Coherència 10
 4.1.2 Naturalitat 12
 4.1.3 Transparència 13
 4.1.4 Regularitat 13

 4.2 Conclusió 14

 5 El llenguatge de The Handmaid's Tale 15
 5.1 La traducció 16
 5.2 En veu alta: el llenguatge del règim 17

 5.2.1 Republic of Gilead 17
 5.2.2 Noms propis de les serventes 18
 5.2.3 Estaments 18
 5.2.4 Establiments i automòbils 18
 5.2.5 Neologismes 19
 5.2.6 Referències bíbliques i pregàries 20
 5.2.7 Rebel·lia i conspiracions 21

 5.3 En veu baixa: el llenguatge de la serventa 23

 6 Conclusions 32

 7 Bibliografia 33

 8 Annex 35



1. I1. INTRODUCCIÓNTRODUCCIÓ

El present treball versarà sobre la traducció de dues novel·les:  Nineteen Eighty-Four de George 

Orwell i The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Totes dues obres s'engloben dins el gènere de 

la distopia i  totes dues tracten el tema del llenguatge com a un dels elements clau del sistema 

totalitari que descriuen. En concret, en aquest treball estudiaré l'ús del llenguatge com a eina de 

manipulació per part d'un sistema totalitari i com aquest ús es tradueix de la llengua d'origen a la 

llengua meta, tot analitzant una traducció catalana de l'apèndix de Nineteen Eighty-Four i proposant 

una traducció per als fragments més rellevants en quant al llenguatge de The Handmaid's Tale, una 

novel·la que no ha estat mai traduïda al català.

Motivació

En començar la  llicenciatura  de Traducció i  Interpretació,  se'm va demanar quin itinerari  volia 

seguir; podia escollir entre el científicotecnològic, el jurídicoeconòmic o l'humanísticoliterari. Ja 

llavors tenia clar  que  aquest  darrer  era el  que més m'interessava:  sempre m'ha agradat  molt  la 

literatura i veia la traducció literària com una sortida possible per a la meva afició. Al llarg de la 

carrera he cursat nou assignatures de traducció literària i el meu interès per a aquesta pràctica no ha 

decaigut en cap moment. Arribat el moment d'escollir un tema per al treball acadèmic, va ser la 

meva tutora, Olivia de Miguel, qui em va proposar d'analitzar la relació entre el llenguatge de les 

dues novel·les ja mencionades. El tema em va captivar de seguida, i el fet que un dels dos llibres 

mai s'hagués traduït al català em va fer agafar-lo amb més ganes.

Metodologia

Evidentment,  en  un  treball  d'aquestes  dimensions  no  és  possible  encabir  tot  allò  que  hom 

consideraria  rellevant,  sinó tan  sols  presentar-ne una petita  mostra.  Començaré  per  introduir  la 

relació  entre  el  llenguatge  i  el  poder,  centrant-me  en  els  dos  totalitarismes  d'occident  més 

desproporcionats: el nacionalsocialisme alemany i l'estalinisme de la Unió Soviètica. Seguidament, 

faré un breu resum de la història del gènere antiutòpic, per passar a centrar-me en les dues obres de 

què  tracta  aquest  treball:  Nineteen  Eighty-Four de  George  Orwell  i  The  Handmaid's  Tale  de 

Margaret Atwood, totes dues obres filles del context en què van ser escrites i totes dues amb el 

llenguatge com a un dels elements clau. La part central del treball la conformen una breu anàlisi de 

la traducció de l'apèndix de Nineteen Eighty-Four i una proposta de traducció per als fragments més 

espinosos de traduir de The Handmaid's Tale. Finalment, tancaré el treball amb les conclusions del 

treball.
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2. L2. LAA  MANIPULACIÓMANIPULACIÓ  DELDEL  LLENGUATGELLENGUATGE

Language shapes the way we think, and determines what we can 

think about.

Benjamin Lee Whorf

If humans cannot form the words to express a  revolution, then 

they cannot revolt.

George Orwell, Nineteen Eighty-Four

El principi de la relativitat lingüística, més conegut com a hipòtesi de Sapir-Whorf, considera que el 

pensament i el comportament dels éssers humans varia segons la llengua que parlen i que, per tant, 

hi ha un fort lligam entre el llenguatge i la forma de conceptualitzar el món. Aquesta hipòtesi va ser 

desenvolupada tot al llarg de la dècada dels quaranta del segle passat a partir de la idea proposada 

per l'antropòleg Franz Boas a finals del segle XIX que les diferències lingüístiques d'una comunitat 

i una altra es deuen al fet que es té una concepció del món distinta. Els exemples que semblen 

recolzar aquesta teoria són múltiples: així, en cree, una llengua ameríndia del Canadà, s'utilitza el 

mot 'pîsim' indistintament per indicar el sol i la lluna, afegint-hi l'expressió «de dia» o «de nit» quan 

pot ser ambigu. Una mica més al nord, es va descobrir que els pobles esquimals tenien diferents 

noms per a la neu segons els diferents estats en què es troba (aput és la neu que hi ha al terra, qana 

és la neu que cau,  pigsispoq és la neu que s'endu el vent i  qimuqsuq és la neu que s'ha acumulat 

arran d'una tempesta de neu1). Segons el principi de la relativitat lingüística en la seva vessant més 

forta, els crees canadencs no tenen la necessitat lingüística de distingir entre el sol i la lluna, mentre 

que els pobles esquimals necessiten distingir entre els diferents estats de neu, cadascun dels quals 

representa un concepte.  Avui dia, la hipòtesi és desestimada per la majoria de lingüistes, però va 

tenir en el seu moment una gran repercussió i importància en el camp de la lingüística, les ciències 

cognitives i, com veurem a continuació, fins i tot més enllà.

La idea que hi podia haver una relació entre el llenguatge i la ment i, més concretament, que el 

llenguatge  i  les  seves  estructures  poden condicionar  i  limitar  el  coneixement  i  pensament  dels 

1 Boas, F. (1911): Introduction.
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humans no van passar desapercebudes per als  cervells de la propaganda dels diferents governs 

totalitaris.  En aquest treball,  farem unes pinzellades dels dos grans totalitarismes d'occident del 

segle XX, el nacionalsocialisme alemany i l'estalinisme soviètic, tot centrant-nos en com van dur a 

terme aquesta manipulació del llenguatge amb l'objectiu d'alterar la percepció i el pensament dels 

respectius pobles. Les pràctiques lingüístiques comunes en tots dos totalitarismes que van permetre 

aquesta alteració de les llengües alemanya i russa śon, segons Wesley (1991), el semanticidi  —o 

redefinició incorrecta— i el logocidi —o assassinat de paraules.

2.1. El nacionalsocialisme alemany

Però  la  força  que  va  donar  inici  als  grans 

allaus històrics  del canvi polític  i  religiós va 

ser des del principi la força màgica de només 

la paraula parlada.

Adolf Hitler, Mein Kampf

El llenguatge del nacionalsocialisme va començar sent un argot de grup que, amb l'arribada al poder 

de Hitler l'any 1933, es va començar a estendre com un càncer per tot el poble alemany i fins més 

enllà de les seves fronteres. En cap moment es va crear ni pretendre crear una llengua de bell nou; 

sinó que es va alterar la llengua alemanya, recobrint-la amb unes característiques que van resultar 

altament efectives per a l'enardiment i, conseqüentment, la desracionalització de les masses. Wesley 

(1991)  n'indica  les  següents  propietats:  xenologlofília,  dinamisme  i  atracció  per  la  novetat, 

monumentalisme, deshumanització de l'home i la llengua, brutalitat de la parla, militarització de la 

parla, maniqueisme, retòrica, camuflatge verbal i eufemisme2.

Al cervell de tot plegat s'hi trobava Joseph Goebbels, conegut i aclamat per les seves dots d'orador. 

Amb l'arribada al poder, Hitler va crear el Ministeri de Propaganda i Educació Publica, del qual 

Goebbels va obtenir el càrrec de ministre. El Ministeri, un dels més dinàmics del Reich, s'ocupava 

dels fulletons, pòsters, diaris, pamflets, exposicions de diapositives, sessions de pel·lícules, reunions 

i mítings3. Segons paraules de Goebbels, «propaganda has no principles of its own. It has only one 

goal, and in politics that goal is always to conquer the masses. Any means to that end is good, and 

any means that does not serve that end is bad». L'objectiu, era el d'enfervorir les masses, fer-los 

creure que allò era el que volien, que aquell era el govern que necessitaven, que els trauria de la 

2 Wesley Young, J. (1991): 76.
3 Nazi and East German Propaganda <http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/warprop.htm>
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situació precària en què Alemanya havia quedat acabada la Primera Guerra Mundial i restauraria el 

seu  honor  i  orgull  ferits.  La  manipulació  del  llenguatge  era  un  dels  puntals  del  servei  de 

propaganda, i es donava de manera aparentment inconscient ―amb la utilització reiterada dels nous 

termes en els discursos i material propagandístic imprès― així com de manera plenament conscient 

―amb la creació de nous diccionaris i gramàtiques4.

2.2. L'exemple soviètic

The  moment  the  individual  accepts  the  language  of  the 

ideology,  he  allows his  mental  world  and his  sense  of  self-

respect to be hijacked along with the language. No matter how 

inadvertently he may have stumbled into the use of the official 

vocabulary, he is now part of the ideology and has, in a manner 

of  speaking,  entered  into  a  pact  with  the  devil...  Ideology 

collapses  when  Communist  power  collapses.  Power  and 

language are, to my mind, the same thing.. When Khrushchev 

surrendered  to  the  truth  at  the  Twentieth  Party  Congress, 

Communist power, Soviet-style, was given up together with the 

language.  Or,  if  you  like,  ideology  and  language  collapsed 

together with the legitimacy of Communist rule. The language 

of Communism is the power of Communism.

Alain Besançon, 1987

A l'altre extrem de la balança, el comunisme soviètic no es quedava curt. En el discurs estalinista, hi 

havia un seguit de termes que s'utilitzaven amb més freqüència de la que era habitual: eren mots 

extrets directament de textos o discursos de Marx i Lenin i que ocupaven i monopolitzaven tot el 

sector econòmic i polític del llenguatge, per tal que els problemes socials només poguessin ser 

comunicats a través d'aquests termes. Evidentment, l'ús d'un llenguatge dogmàtic i fixat feia que 

només es pogués expressar allò que els dirigents del règim volien que fos expressat, distorsionant 

d'aquesta manera la realitat al seu gust.

Bàsicament, aquests termes es poden classificar en dos grups: els que defineixen el règim i els que 

denoten  grups  o  accions  manifestament  contraris  al  règim.  En  el  primer,  trobem  els  mots  o 

expressions  com  «revolució»,  «canvis  per  la  revolució»,  «interessos  de  la  classe  treballadora», 

4 Goebbels,  J.:  The  Goebbels Diaries:  «I  have given instructions for  our Ministry to prepare  dictionaries for the 
occupied areas in which the German language is to be taught.». February 12, 1942.
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«propietat  social  dels  mitjans  de  producció»,  «lluita  de  classes»,  «democràcia  socialista», 

«centralisme democràtic», «internacionalisme», «moral socialista», «disciplina», «mobilització de 

les masses», «campanya», «compromís social», «justícia socialista», «el paper dirigent del partit», 

«compatriotisme»  i  «necessitat  social».  En  el  segon  grup  trobem  termes  com  «forces  anti-

socialistes», «revisionisme», «oportunisme de la dreta», «forces progressives i reaccionàries», «els 

enemics  del  socialisme»,  «propaganda  hostil»,  «centres  anticomunistes»,  «imperialisme»  i 

«neocolonialisme»5. Tot i que aparentment la manipulació del llenguatge és mínima, la distorsió es 

fa patent quan, per exemple, el terme democràcia deixa de significar «sistema de govern basat en el 

principi de la participació de la ciutadania» per adquirir el significat «sistema de govern propi del 

sistema socioeconòmic burgès». Així s'excusava el líder soviètic:

«To a certain extent the vocabulary of the Russian language has changed, in the sense that it has 

been replenished with a considerable number of new words and expressions, which have arisen 

in connection with the rise of the new socialist production, the appearance of a new state, a new 

socialist culture, new social relations and morals, and, lastly, in connection with the development 

of technology and science; a number of words and expressions have changed their meaning, have 

acquired a new signification; a number of obsolete words have dropped out of the vocabulary. As 

to  the  basic  stock  of  words  and  the  grammatical  system  of  the  Russian  language,  which 

constitute the foundation of a language, they, after the elimination of the capitalist base, far from 

having been eliminated and supplanted by a new basic word stock and a new grammatical system 

of  the  language,  have  been  preserved  in  their  entirety  and  have  not  undergone  any  serious 

changes  --  they  have  been  preserved  precisely  as  the  foundation  of  the  modern  Russian 

language."  [...]  "But  the  vocabulary  of  a  language  assumes  tremendous  importance  when  it 

comes under the control  of  grammar,  which defines the rules  governing the modification of 

words and the combination of words into sentences, and thus makes the language a coherent and 

significant  function.  Grammar  (morphology,  syntax)  is  the  collection  of  rules  governing  the 

modification of words and their combination into sentences. It is therefore thanks to grammar 

that  it  becomes  possible  for  language  to  invest  man's  thoughts  in  a  material  linguistic 

integument».6

5 Pehe, J. (1989)
6 Stalin, J. (2000): 4.
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3. L3. LESES  DISTOPIESDISTOPIES  II  ELEL  LLENGUATGELLENGUATGE

«―Bernard! ―protestà, dolguda―. Com pots dir-ho, això?
―Com puc dir-ho? No, el veritable problema és aquest: com és 
que no puc dir-ho? O, millor encara... ¿quin efecte deu fer poder 
dir-ho, ésser lliure i no viure esclavitzat pel condicionament?».

Aldous Huxley, Un món feliç

La primera vegada que es va encunyar el terme 'dystopia', en anglès, va ser per part de John Stuart 

Mill l'any 1868, en plena revolució elèctrica. En els anys que van seguir, es va inventar la bombeta, 

la cadira elèctrica, el telègraf, el cinematògraf i es va descobrir la radioactivitat.  Eren uns anys 

d'innovació i de proliferació científica, tecnològica i d'investigació. En la literatura, el gènere de 

ciència ficció i futurístic comença a prendre força. L'any 1930, Aldoux Huxley entra amb força en 

la literatura distòpica amb la seva obra Brave New World, traduïda Un món feliç en català7. Huxley, 

observador mordaç i crític de la societat en què vivia, va centrar el seu punt d'interès en la recerca 

de la realitat de la condició humana i de l'individu en relació amb el cos social. Huxley va escriure 

Brave New World en el període d'entreguerres, arran de la desil·lusió i decepció pel desastre que 

havia estat la Primera Guerra Mundial, i la novel·la va tenir una gran repercussió en les distopies 

que la van seguir.

L'acció de Brave New World es desenvolupa a Londres, l'any 632 després de Ford, on l’espectacular 

desenvolupament de la ciència ha permès modelar una societat aparentment perfecta que viu en una 

felicitat absoluta. Els vells sofriments s’han deixat enrere; al Món Feliç ja no hi ha motiu per a la 

preocupació.  Finalment,  el  vaticini  de  Francis  Fukuyama  per  fi  s’ha  acomplert:  la  dimensió 

temporal deixa de tenir sentit. No cal conèixer el passat per poder entendre el present i preveure el 

futur. En un món feliç cada engranatge funciona com es desitja i no és motiu de conflictivitat 

perquè no ha estat dissenyat per ser-ho. El món descrit en la seva novel·la respon a la inquietant 

obertura del pròleg de la reedició de Brave New World:

«Un estat totalitari realment eficaç seria aquell en el qual els caps polítics executius omnipotents i 

el seu exèrcit de col·laboradors controlessin una població d’esclaus damunt els quals no calgués 

exercir cap coacció, perquè estimessin la seva servitud.»8

El règim del Món Feliç és, i amb diferència, molt més subtil que els sistemes feixista i bolxevic.

7  Huxley, A. (2002): 98.
8  Ibid: 14.
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Dotze anys després de la publicació de  Brave New World, una altra distopia tornava a sacsejar la 

consciència del món. Nineteen Eighty-Four va ser escrita en plena guerra freda, l'any 1948, passada 

ja la II Guerra Mundial i, per tant, la dictadura nazi. A diferència de l'obra de Huxley, el sistema 

totalitari que descriu Orwell manté una gran similitud amb els totalitarismes alemany i soviètic, la 

influència dels quals es manté present tot al llarg de la novel·la. L'acció té lloc a Oceania, un estat 

terriblement centralitzat que domina la seva població. Una petita minoria de funcionaris del sistema 

és la única que es pot permetre una existència mínimament respectable, mentre la gran massa de la 

població  proletària  sobreviu  entre  el  fang,  els  excrements  i  la  misèria  sense  l’esperança  d’un 

endemà  millor.  L’eina  més  sofisticada  del  sistema  és  l’esquizofrènic  mitjà  de  control  social: 

mitjançant el desenvolupament de les noves tecnologies, l’ull anònim del Gran Germà vigila pertot 

la  més  mínima  desviació  en  el  comportament  que  cada  individu  té  assignat.  Un  d’aquests 

funcionaris sotmesos a perpètua vigilància és Winston Smith, que es dedica a corregir ad posteriori 

les publicacions passades que puguin contradir l’actual situació de l’Estat. Smith és un individu 

amb certes preocupacions i arribarà a desafiar el sistema tot enamorant-se de Júlia i escrivint en un 

dietari  els  seus pensaments reals.  Evidentment,  la  policia del  pensament de l’Ull  no tardarà en 

detenir-los i sotmetre’ls a dures tortures. De la mateixa manera que Huxley, Orwell també considera 

que el perill més greu que plana sobre l’home és la pèrdua de la seva consciència com a individu en 

el moment de màxim desenvolupament tecnològic9.

En la seva novel·la, Orwell ens planteja un atziac futur per a l'any 1984. Només un any més tard del 

seu  hipotètic  escenari,  l'any  1985,  va  veure  llum  una  nova  distopia,  aquest  cop  escrita  per 

l'escriptora canadenca Margaret  Atwood.  Va idear i  escriure la  novel·la en un temps en què la 

Guerra Freda començava a arribar a la fi, quan començaven a prendre força els moviments pel medi 

ambient, les polítiques econòmiques neoliberals i la consciència política per a l'alliberament de la 

dona. Als Estats Units, feia relativament poc que havia començat la revolució sexual, que va anar 

per mà d'un augment del feminisme i d'una més gran acceptació del moviment gay d'una banda, i de 

l'aparició de la dreta religiosa i una onada de diferents moviments contra el feminisme10 de l'altra, 

els quals van començar a prendre força en el continent americà.  Segons paraules de l'autora, la 

novel·la «is set in the near future, in a United States which is in the hands of a power-hungry elite 

who have used their own brand of 'Bible-based' religion as an excuse for the suppression of the 

majority of the population. It's about what happens at the intersection of several trends, all of which 

9 Juanes, J.Á. (1971): 141.
10 L'any 1983 es va crear a Canadà, el país on va néixer l'autora, el grup «REAL Women of Canada», que amb quatre 

puntals (“realistic”, “equal”, “active”, “for life”) considerava que la fragmentació de la família tradicional era la 
primera causa per al desequilibri social.
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are with us today: the rise of right-wing fundamentalism as a political force, the decline of the 

Caucasian birth rate in North America and northern Europe, the rise in infertility and birth-defect 

rates, due, some say, to increased chemical pollutant and radiation levels, as well as to sexually 

transmitted diseases»11.  La protagonista  de  la  història  és una serventa,  i,  com a  tal,  el  seu cos 

pertany a un comandant, Fred, de qui pren el nom. Com una de les poques dones fèrtils que queden, 

la seva missió i únic paper en la societat és procrear, donar a llum un fill del seu comandant. Fora 

dels dies indicats per a la fecundació (la qual no arriba a reeixir mai), Denfred és vigilada tothora 

per l'esposa del comandant i la resta de criades de la casa, de la qual no pot sortir llevat de quan es 

duen a terme esdeveniments públics d'assistència obligatòria per les serventes i de les seves sortides 

diariesper anar a comprar, acompanyada sempre d'una altra serventa. Al llarg del llibre, el lector és 

testimoni de com es va despertant primer la curiositat i més tard la rebel·lia en la protagonista.

11 York Notes Advanced: 6 (material extret dels manuscrits de Margaret Atwood de la Fisher Rare Book Room de la 
Universitat de Toronto).
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4. E4. ELL  LLENGUATGELLENGUATGE  DEDE  NNINETEENINETEEN E EIGHTYIGHTY-F-FOUROUR

Dues coses amenacen el món: l'ordre i el desordre.

Paul Valéry

It's a beautiful thing, the destruction of words.

George Orwell, Nineteen Eighty-Four

El llenguatge apareix com un tema recurrent en la novel·la d'Orwell sota diferents formes: el parlar 

dels proletaris, les cançons populars, el llenguatge del ministeri, el Newspeak, el llenguatge del The 

Book i, efectivament, la descripció metalingüística del Newspeak a l'apèndix del llibre. Sota de cada 

un d'aquests usos del llenguatge, hi ha una manera de traduir-los, però a causa de la curta extensió 

d'aquest treball, em limitaré a fer una anàlisi de la traducció catalana12 de l'apèndix del llibre, per ser 

el  fragment  que possiblement  és més problemàtic  a  l'hora de  traduir  i  més interessant  a  l'hora 

d'analitzar degut el seu caràcter metalingüístic.

Així com en el nacionalsocialisme i l'estalinisme, el Partit Interior de l'Oceania de Nineteen Eighty-

Four tenia molt clar l'estret lligam entre el llenguatge i el pensament. Syme, un treballador del Partit 

que ajuda a la confecció de l'onzena edició del Diccionari de Newspeak, ho expressa de la següent 

manera:

«Don't you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range of thought? In the end 

we shall make thoughtcrime literally impossible, because there will be no words in which to 

express it.[...] It's merely a question of self-discipline, reality-control»13.

L'apèndix  «Principles  of  Newspeak»  és  l'apartat  en  què  Orwell  explica  el  funcionament  del 

llenguatge que se suposava que l'any 2050 suplantaria la llengua estàndard. És una part del llibre 

que a priori pot semblar que no té relació amb la resta, i que, per tant, és prescindible, fins al punt 

que la versió castellana del llibre es va anar editant durant una trentena anys sense l'apèndix. Ara bé, 

podem  dir  que  l'apèndix  sigui  prescindible?  Efectivament,  no  canvia  l'argument  del  llibre,  ni 

desvela cap misteri amb què el lector s'hagi quedat amb l'ai, però ajuda comprendre l'esgarrifosa 

perversió del sistema totalitarista que ens és descrit.

12 La versió que analitzaré serà la d'Edicions Destino, El Trident de l'any 1981 (Orwell, G. (1981) a la bibliografia).
13 Orwell, G. (1989): 55.
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4.1. A4.1. ANÀLISINÀLISI  DEDE  LALA  TRADUCCIÓTRADUCCIÓ

El lexicòleg Syme amb qui parla el protagonista sembla estar orgullós del fet que el Newspeak és 

l'única llengua del món el vocabulari de la qual es fa més petit cada dia, que està sent reduïda fins el 

moll de l'os. De fet, aquesta és la característica principal de la llengua: la reducció de vocabulari i la 

simplificació  de  la  gramàtica.  A  l'apèndix  aprenem  que  el  Newspeak compta  amb  dues 

particularitats remarcables. La primera és la permutabilitat dels seus elements. La segona és la seva 

regularitat. Una traducció ideal de l'apèndix seria aquella en què el traductor enginyés abans de 

començar a traduir una gramàtica en la llengua meta amb les propietats del Newspeak i que, a partir 

d'ella, comencés a traduir.  Una bona traducció seria aquella que descriuria una llengua amb les 

següents característiques: coherència, naturalitat, transparència i regularitat. La traducció catalana, 

tot i que reeixida tot al llarg de la novel·la, falla una mica en arribar a l'apèndix. A continuació, 

presento una mostra  d'alguns dels  fragments en què la  traducció catalana no ha mantingut una 

d'aquestes quatre característiques:

4.1.1. Coherència

Llengua base del   Newspeak  

Un primer punt conflictiu que ens trobem es troba ja en el primer paràgraf, en què es parla del 

Newspeak en comparació amb la llengua de la qual parteix: l'anglès. Això es veu en fragments com:

«It was expected that Newspeak would have finally superseded Oldspeak (or Standard English, 

as we should call it) by about the year 2050».

En general, tot lector català sabrà que l'idioma en què ha estat escrit el llibre és l'anglès, però trobar 

una referència a la llengua anglesa pot sobtar-lo. Més endavant, es repeteix la informació que els 

orígens del Newspeak es troben en l'anglès i encara es repeteix un altre cop una mica més avall, en 

un cas una mica més problemàtic:

«It was composed almost entirely of words that we already possess―words like  hit,  run,  dog, 

tree,  sugar,  house,  field― but  in  comparison  with the  present-day  English  vocabulary  their 

number was extremely small».

La traducció que dóna la versió catalana per a aquest fragment és la següent:

«Era format gairebé enterament de paraules que encara tenim ―paraules com  trobar, córrer,  
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gos, arbre, sucre, casa, camp―; però en comparança amb el vocabulari anglès d'avui dia, llur 

nombre era extraordinàriament petit».

En arribar en aquest punt, el lector, que potser havia acceptat que el  Newspeak tingués de base 

l'anglès modern, es troba que el fragment insinua que les paraules com 'trobar', 'córrer' o 'gos' són 

paraules que pertanyen a la llengua anglesa. Evidentment, no és una solució assenyada "domesticar" 

tot el text i fer que la llengua de la qual parteix el  Newspeak  és el català, així com tampoc seria 

encertat deixar els mots en anglès, ja que un lector amb un baix o nul nivell d'anglès no podria llegir 

l'apèndix sense perdre el fil (la qual cosa no és pas l'objectiu d'una traducció). Una possible solució 

seria deslocalitzar la llengua, com es fa a continuació:

«Esperaven  que  la  Novoparla  arribaria  a  suplantar  la  Parlavella  (o  llengua corrent,  tal  com 

podríem dir) cap a l'any 2050 [...] Era format gairebé enterament de paraules que encara tenim 

―paraules com  trobar, córrer, gos, arbre, sucre, casa, camp―; però en comparança amb el 

vocabulari de la llengua d'avui dia, llur nombre era extraordinàriament petit».

Ritme staccato

En aquest mateix fragment, trobem una altra incoherència de la traducció catalana. Com se'ns diu en 

anglès,

«It was composed almost entirely of words that we already possess―words like  hit,  run,  dog, 

tree,  sugar,  house,  field― but  in  comparison  with the  present-day  English  vocabulary  their 

number was extremely small, while meanings were far more rigidly defined. All ambiguities and 

shades of meaning had been purged out of them. So far as it could be achieved, a Newspeak 

word of this class was simply a staccato sound expressing one clearly undersood concept».

En la  versió  catalana,  es diu  que  «una paraula  de  Novoparla  d'aquesta  classe  quedava  reduïda 

simplement a un so precís», tot i que els exemples que ha donat més amunt són 'trobar', 'córrer', 

'gos', 'arbre', 'sucre', 'casa', 'camp'. Tret del cas de 'gos' i 'camp', tots els mots que fa servir d'exemple 

tenen dues síl·labes. En aquest cas, hauria estat més adequat enumerar una llista de mots d'una 

síl·laba (molt freqüents en català), que responen més a la idea de «so precís» que es diu una mica 

més avall.

Noms i verbs

La  permutabilitat  dels  mots  en  una  oració  és  una  de  les  característiques  més particulars  de  la 

gramàtica del Newspeak. Qualsevol paraula pot ser utilitzada com a verb, nom, adjectiu i adjectiu. 

«Between the verb and the noun form, when they were of the same root,  there  was never any 
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variation», la qual cosa permetia la destrucció de moltes formes arcaiques. En la traducció catalana, 

es diu que «la paraula  pensament, per exemple, no existia en Novoparla. Ocupava el seu lloc la 

paraula pensar, la qual feia l'ofici de nom i de verb». D'aquesta informació podem deduir que, en la 

novoparla, la forma no marcada del verb era l'infinitiu. Ara bé, al llarg del llibre i de l'apèndix 

també hi ha múltiples exemples en què es contradiu aquesta informació (parladanec,  parlavella, 

pensadoble, crimdepensa), ja que no s'empra la forma infinitiva del català per marcar un verb o un 

nom, sinó la de la tercera persona del singular del present d'indicatiu. Ja movent-nos en terrenys de 

la naturalitat, una proposta de traducció més adequada seria la següent:

«Entre la forma nominal i la verbal, quan provenien de la mateixa arrel, no hi havia mai cap 

variació, i aquesta norma per si sola incloïa la destrucció de moltes formes arcaiques. La paraula 

pensament, per exemple, no existia en Novoparla. Ocupava el seu lloc la paraula pensa, la qual 

feia l'ofici de nom i de verb».

L'últim cas de falta de coherència de la traducció catalana que comentaré en aquest apartat és al 

paràgraf on es dona un exemple d'una paraula flexionada. Segons l'edició catalana:

«Donem-ne un sol exemple: la paraula benpensar, que significava molt grollerament "ortodòxia" 

o,  si  un  la  volia  prendre  com a  verb,  "pensar  d'una  manera  ortodoxa".  Es  flexionava  així: 

substantiu-verb,  benpensar;  pretèrit  i  participi  de  passat,  benpensat;  participi  de  present, 

benpensant; adjectiu, benpensaple; adverbi, benpensament; nom verbal, benpensador».

Cinc paràgrafs més amunt, però, s'hi comentava que «el mot bé, per exemple, va ésser reemplaçat 

per boment». Podem pensar que, si el mot bé va ber reemplaçat per boment, el mot ben també devia 

caure de la llista de mots sobrevivents en la novoparla. Per coherència amb el que hem dit en el 

paràgraf  anterior,  el  substantiu-verb  goodthink  (benpensar)  hauria  de ser  bopensa,  i  la  resta  de 

formes flexionades haurien d'agafar de la mateixa manera el formant bo en lloc de ben.

4.1.2. Naturalitat

En Newspeak, tot i que s'han mantingut alguns mots bàsics com good, strong, big, black o soft, els 

adjectius es formen per norma general afegint el sufix -ful al nom o verb amb què combina. Els 

adverbis,  per  la  seva  banda,  ho  fan  afegint  el  sufix  -wise.  Tots  dos  sufixos,  -ful i  -wise,  són 

productius en la llengua anglesa. En la traducció catalana, es diu que «els adjectius eren formats 

afegint al substantiu-verb el sufix -ple i els adverbis amb l'afegidura -ment». Trobo encertada la 

decisió d'afegir -ment per als adverbis, ja que ja és la forma típica de fer-ho en català. Ara bé, crec 

que no és tan adequat el sufix -ple per indicar els adjectius, ja que -ple és un sufix adjectival molt i 

molt poc productiu. Tret de l'adjectiu 'ple'  i derivats (replè, sobreplè, etc.),  els únics adjectius que 
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acaben amb -ple són numerals:  triple,  dècuple, etc. Segurament, la causa pel qual el traductor va 

optar per -ple és la confusió per la semblança entre el sufix -ful i l'adjectiu full en anglès. En català, 

una opció que potser hauria estat més encertada és el sufix -enc o -ble, molt més productius i que no 

sens  dubte  són  adjectivals.  Entre  els  dos,  considero  que  l'opció  més  encertada  és  -ble,  perquè 

combina més bé amb una arrel acabada tant amb vocal com amb consonant.

4.1.3. Transparència

Els  mots  facecrime  i  ownlife ―crim  descobert  per  l'expressió  facial  i  individualisme, 

respectivament― són mots molt transparents per a qualsevol parlant de l'anglès, ja que els seus 

formants són clarament distingibles: face (cara) i crime (crim) a facecrime, i own (propi) i life (vida) 

a ownlife. La traducció catalana proposa crimeface i vidaindiv, mots molt poc transparents en català. 

En  el  cas  del  primer,  una  proposta  més  adequada  seria  'crimrostre',  i  en  el  cas  del  segon, 

'vidaoculta'.

4.1.4. Regularitat

Novoparla, parlavella

Newspeak s'oposa a Oldspeak, tant formalment com conceptualment. En català, en canviar l'ordre 

dels formants del mot compost, es perd el paral·lelisme que accentua aquesta oposició, per la qual 

cosa  hauria  estat  més  indicat  traduir  els  dos  mots  per  'novoparla'  i  'vellaparla'  o  'parlanova'  i 

'parlavella'. D'altra banda, tampoc no té gaire sentit agafar la forma llatina de l'adjectiu ('novo' en 

lloc de 'nova') en un cas i la forma catalana ('vella') en l'altre. La meva proposta és 'novaparla' i 

'vellaparla', en minúscula perquè és com van el nom de les llengües en català.

Fragments no traduïts

Finalment, només cal fer notar com, «a causa de no tenir correspondència amb la nostra gramàtica i 

ésser, per tant, intraduïbles», certs paràgrafs van ser eliminats de l'edició catalana. Els fragments en 

qüestió són:

«The preterite of steal was stealed, the preterite of think was thinked, and so on throughout the 

language, all such forms as swam, gave, brought, spoke, taken, etc. being abolished. All plurals 

were made by adding -s or -es as the case might be. The plurals of man, ox, life were mans, oxes,  

lifes. Comparison of adjectives was invariably made by adding -er, -est (good, gooder, goodest), 

irregular forms and the more, most formation being suppressed».

13



«The only classes of words that were still allowed to inflect irregularly were the pronouns, the 

relatives, the demonstrative adjectives and the auxiliary verbs. All of these followed their ancient 

usage, except that whom had been scrapped as unnecessary, and the shall, should tenses had been 

dropped, all their uses being covered by will and would. There were also certain irregularities in 

word-formation arising out of the need for rapid and easy speech».

És  cert  que  són  fragments  difícils  de  traduir,  però  abans  d'eliminar-los  s'hauria  de  provar  de 

proporcionar al lector, ni que sigui, una adaptació. La traducció que proposo és la següent:

«El segon tret distintiu de la gramàtica de la novaparla era la seva regularitat. Tot i que està 

subjecta a unes poques excepcions, que mencionem més endavant, la flexió seguia en tots els 

casos les mateixes regles. D'aquesta manera, totes les formes verbals de passat van convergir en 

un sol temps i  forma, acabada en -va.  El passat de  robar era  robava, el passat de  morir era 

moriva, i així per a tots els casos, de manera que formes com  partia,  havia nedat, donà, va 

portar, hagué dut van ser abolides. Els temps condicional i subjuntiu van caure, i tots els seus 

usos van ser substituïts pel temps futur, acabat en tots casos en -rà. Tots els plurals es feien 

afegint  -s o  -os  segons  del  cas.  Els  plurals  de  dilluns,  pols,  balança,  platja o  llengua eren 

dillunsos, polsos, balanças, platjas i llenguas. La comparació d'adjectius es feia invariablement 

amb l'adverbi més precedint-lo, i formes irregulars com millor i pitjor van ser abandonades».

«Les úniques classes de paraules que encara  es permetia de flexionar irregularment eren els 

pronoms, els relatius i els adjectius demostratius. Tots van mantenir el seu ús antic, llevat de 

qual,  que va ser titllat d'innecessari.  També hi havia algunes irregularitats en la formació de 

paraules a causa de la necessitat d'un discurs ràpid i senzill».

4.2. C4.2. CONCLUSIÓONCLUSIÓ

En aquest apartat he recopilat tan sols algunes inadequacions de la traducció catalana de l'apèndix. 

Tradicionalment  s'ha  donat  poca importància  a  aquest  últim capítol  del  llibre,  a  causa  del  seu 

caràcter més lingüístic i menys novel·lat. No obstant això, és una part com qualsevol altra del llibre, 

escrita de manera minuciosa i detallada i que ajuda a fer-se una idea de l'abast que el llenguatge pot 

arribar a tenir en una societat totalitarista d'aquest tipus.
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5. E5. ELL  LLENGUATGELLENGUATGE  DEDE  TTHEHE H HANDMAIDANDMAID''SS T TALEALE

Sometimes I sing to myself, in my head; something lugubrious, 
mournful, presbyterian: 

Amazing grace, how sweet the sound 
Could save a wretch like me, 
Who once was lost, but now am found, 
Was bound, but now amb free. 

I  don't  know if  the  words  are  right.  I  can't  remember.  Such 
songs are not sung any more in public, especially the ones that 
use words like  free. They are considered too dangerous. They 
belong to outlawed sects. 

Margaret Atwood, The Hanmdaid's Tale

El llenguatge apareix recurrentment en la novel·la com una eina, per una banda, de manipulació i, 

per l'altra, de reivindicació. Els governants de la fonamentalista república de Galaad, que coneixen 

la  relació  entre  el  llenguatge  i  la  manera  com pensem els  humans,  exploten  subtilment  aquest 

lligam. En el món que l'autora ens presenta, el silenci té més pes que la parla, que només s'utilitza 

quan és estrictament necessària i sota una forma la major part dels casos encotillada, fins al punt 

que els diferents estaments tenen les seves pròpies maneres de saludar-se14. Sortir o allunyar-se de 

les formes dictades de conversa pot ser considerat perillós o, fins i tot, delicte.

Tot i que, com ja hem dit, el llenguatge no té un paper tan central en el règim de la república de 

Galaad com el té en l'Oceania de George Orwell, no podem passar per alt la subtil manipulació que 

se'n fa. Els cotxes es diuen  Behemoth  i  Whirlwind  i les botigues,  The Daily Bread i  Loaves and 

Fishes. Els homes es defineixen pel seu ranc militar, les dones pel seu paper a la llar. De les dones 

amb idees que el règim no contempla se'n diu Unwomen i dels nens nascuts amb malformacions, 

Unbaby. Aquestes pinzellades del llenguatge de Galaad deixen entreveure el tipus de societat que 

estem descrivint: una societat teocràtica (de la qual la influència més gran serà la Bíblia), masclista 

(les  dones  s'hauran  de  quedar  a  casa,  els  homes  tindran  poder  per  sobre  de  les  dones)  i 

tradicionalista (el paper de la família i de llar cobra gran importància). Galaad s'inventa una nova 

forma de comunicació que satisfà les necessitats i la voluntat de la nova elit de la societat.

Per la protagonista, però, sembla que el llenguatge encara juga un paper més important. Escrita en 

14 “Blessed be the fruit,” she says to me, the accepted greeting among us.
“May the Lord open,” I answer, the accepted response. (Atwood, M. (1996): 29)
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primera persona, la narració de  The Handmaid's Tale adquereix molt sovint el caire de monòleg 

interior,  de  flux  de  consciència15.  És  en  aquests  fragments  que  la  protagonista  es  fixa  en  el 

llenguatge, i l'estudia, l'analitza al detall, pensant en silenci en les curiositats de les paraules i en els 

mots prohibits o que ja han estat oblidats. Aquest exercici aparentment innocent resulta un cop 

d'estat interior de cara al règim: en la memòria manté vives les paraules prohibides pel règim, es 

rebel·la contra la política de l'oblit i de la ignorància. Fa que en ella hi hagi ganes de viure i de 

sobreviure a la societat de Galaad i que en el seu sistema propi hi hagi cabuda per a la subjectivitat i 

la raó.

5.1. L5.1. LAA  TRADUCCIÓTRADUCCIÓ

Com ja s'ha dit en la introducció, The Handmaid's Tale de Margared Atwood mai no s'ha traduït al 

català. A continuació, presentaré una possible traducció dels elements i fragments del llibre que 

tenen  relació  directe  amb el  llenguatge  i  que  m'han  semblat  més  problemàtics  de  cara  a  una 

traducció futura de l'obra. He reunit l'ús del llenguatge en dos grups: en el primer hi figuraran els 

noms propis i els neologismes creats per la república de Galaad; en el segon, les reflexions que 

sobre el llenguatge fa la protagonista16.

Abans d'entrar a tractar la traducció d'aquests dos apartats, però, m'agradaria comentar també el títol 

de la novel·la, que és el primer problema real de traducció que ens trobem abans i tot d'arribar a la 

primera pàgina. D'una banda, Atwood va escollir aquest títol per, tal com diu en boca del professor 

Pieixoto al  final  del  llibre,  homenatjar  The Canterbury Tales  de Geoffrey Chaucer.  En aquesta 

col·lecció de contes, la major part dels relats van titulats segons l'estructura “The X's Tale”, on X és, 

en general, l'ofici o ocupació del o de la protagonista. D'altra banda, l'autora juga amb el títol, tot 

posant una broma fàcil sexista en boca del mateix professor:

«The  superscription  “The  Handmaid's  Tale”  was  appended  to  it  by  Professor  Wade,  partly  in 

homage to great Geoffrey Chaucer; but those of you who know Professor Wade informally, as I do, 

will understand when I say that I am sure all puns were intentional, particularly that having to do 

with the archaic vulgar signification of the word tail; that being, to some extent, the bone, as it were, 

15 Un clar exemple d'això és la pregària que recita en les pàgines 204-205 del llibre, en què va modificant la pregària a 
mesura que la recita.

16 M'agradaria comentar que m'he centrat en la part de la novel·la escrita per la serventa, deixant de banda els «Apunts 
històrics» que tanquen el llibre. Això és degut al fet que aquest últim capítol de la novel·la està tan ple d'ironies i 
jocs de mots que l'anàlisi d'ell sol s'hauria pogut extendre en el límit de pàgines del present treball.
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of contention, in that phase of Gileadean society of which ous saga treats.17»

Veiem doncs que, mentre que estem subjectes a mantenir el mot 'conte' en la traducció al català, 

sembla que aquesta paraula no es presta en català a jocs de paraules d'aquesta índole. Abans de 

donar la meva proposta de traducció per a aquest fragment, m'agradaria comentar la traducció del 

mot handmaid en català. En la versió castellana18, s'ha optat per 'criada'. Per la meva part, crec que 

'handmaid' té unes connotacions bíbliques que 'criada' no té. En català, com veiem en les dues cites 

següents extretes de la Bíblia, s'usa 'esclava' i 'serventa' quan en anglès s'usa 'handmaid':

«And Mary said, behold the handmaid of the Lord.»

«Maria va dir: sóc l'esclava del Senyor»19.

«And she gave him Bilhah her handmaid to wife: and Jacob went unto her».

«Raquel, doncs, va donar a Jacob la seva serventa Bilhà, i Jacob s'hi va unir»20.

En la meva proposta de traducció, he optat pel mot 'serventa', ja que té l'abast més reduït a l'àmbit 

de la casa que no pas 'esclava'. Així, el títol del llibre quedaria El conte de la serventa, i traduiria la 

broma sexista del final del llibre de la següent manera:

«La inscripció “El conte de la serventa” va ser afegida pel professor Wade, en part en homenatge al 

gran  Geoffrey  Chaucer;  però  aquells  que  coneguin  el  professor  Wade  informalment,  com  jo, 

entendran que pensi que el joc de paraules està servit davant la similitud entre 'conte' i 'compte', ja 

que tots sabem que, en la societat galaadiana, totes les serventes servien més del compte».

5.2. E5.2. ENN  VEUVEU  ALTAALTA: E: ELL  LLENGUATGELLENGUATGE  DELDEL  RÈGIMRÈGIM

5.2.1. Republic of Gilead

'Republic of Gilead' és el nom que rep el país fictici que apareix governat segons el dictat estricte de 

l'Antic Testament. Així, i com passa en tants altres noms propis del llibre, el nom de la república 

està extret directament d'una regió que és mencionada ja a la Bíblia:

«On the third day Laban was told that Jacob had fled. Taking his relatives with him, he pursued 

Jacob for seven days and caught up with him in the hill country of Gilead.21»

17 Atwood, M. (1996): 313
18 Atwood, M., (1987)
19 Lluc, 1:38
20 Gènesi, 30:4
21 Gènesi, 31:22
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Mentre que la tradició en anglès ha estat de traduir el nom de la regió per 'Gilead', en català, el nom 

d'aquest lloc és  'Galaad', motiu pel qual considero que, ja que els noms dels països en català es 

tradueixen i ja que és una referència bíblica, hauríem de traduir el nom del país per 'República de 

Galaad'.

5.2.2. Noms propis de les serventes

Un cop les serventes passen a ser propietat del comandant, perden la identitat pròpia i passen a ser 

una possessió més del seu amo. Ja no se les coneix pel nom, sinó pel nom del seu comandant 

precedit per la preposició “of”, de. La protagonista es diu Offred, perquè pertany a en Fred; la seva 

companya de passeig és Ofglen, perquè pertany a en Glen; la serventa Janine és Ofwarren, perquè 

pertany a en Warren, i així successivament. Ja que en català posem l'article davant els noms propis, 

he optat per traduir aquests noms de la següent manera: Denfred, Denglen, Denwarren, Dencharles i 

Denwayne, i així per a totes les serventes de la República de Galaad.

5.2.3. Estaments

Margaret Atwood ens presenta en la república de Galaad una societat de classes, on les persones 

són d'un determinat estament i no d'un altre per motius que són aliens a les seves accions. Un dels 

tipus de persones que hi ha és el de les serventes, però hi ha moltes més classes. En anglès, en la 

novel·la  Atwood  ens  parla  de  'Commanders',  'Eyes',  'Angels',  'Guardians',  'Marthas',  'Wives', 

'Unwomen', 'Aunts', 'Econowives' i 'Unbabies', cadascun amb el seu rol (o absència de rol) en la 

societat  que  ens  descriu.  En  català,  parlaríem  de  comandants,  ulls,  àngels,  guardians,  martes, 

esposes, no-dones, ties, econosposes i no-nadons. M'agradaria fer notar que, així com en anglès els 

noms dels càrrecs o estaments van en majúscula, en català van típicament en minúscula.

5.2.4. Establiments i automòbils

Una de les tasques de les serventes és anar a fer la compra, acompanyades sempre per una altra de 

la seva condició. En el cas de Denfred, sempre hi va acompanyada de Denglen, i descriu al lector el 

recorregut que fan. Ens adonem que fins i  tot els noms dels establiments no són casuals en la 

societat de la República de Galaad. Els hàbits es compren a 'Lilies of the Field', la llet els ous i la 

mel a 'Milk and Honey', la carn a 'All Flesh', el peix a 'Loaves and Fishes' i el pa a 'Daily Bread'. 

Cada un d'aquests noms de les botigues es relacionen directament amb episodis bíblics o pregàries 
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cristianes, com podem veure a continuació:

«Consider the lilies how they grow: they toil not, they spin not; and yet I say unto you, that Solomon 
in all his glory was not arrayed like one of these. If then God so clothe the grass, which is to day in 
the  field, and to morrow is cast into the oven; how much more will he clothe you, O ye of little 
faith?22»

«So I have come down to deliver them from the power of the Egyptians, and to bring them up from 
that land to a good and spacious land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the 
Canaanite and the Hittite and the Amorite and the Perizzite and the Hivite and the Jebusite.23»

«For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass wither, and the 
flower thereof falls away.24»

«How many  loaves do you have? Go and see.” When they found out, they said, “Five – and two 
fish.25»

«Give us today our daily bread.26»

He  cregut  convenient  traduir  els  noms  de  les  botigues  perquè  són  importants  per  acabar-nos 

d'introduir del tot en el tipus de societat que és la de la República de Galaad, i els he traduït tenint 

en consideració la versió catalana de la Bíblia27, sempre que he pogut. D'aquesta manera, els noms 

de les botigues en català quedaria de la següent manera:

Lilies of the Field...................................... Lliris del camp

Milk and Honey ....................................... Llet i mel

All Flesh................................................... Tot carn28

Loaves and Fishes..................................... Els pans i els peixos

Daily Bread............................................... El nostre pa de cada dia

Pel que fa al nom dels automòbils que apareixen mencionats al llibre, també es diuen segons mots 

que  apareixen  en  l'Antic  Testament:  Chariot,  Whirlwind29 i  Behemoth30.  La  traducció  catalana 

d'aquests mots seria, respectivament, 'Carro',  'Huracà' i 'Behemot'.  Ara bé, ja que els noms dels 

cotxes no es tradueixen mai, he considerat que seria més adequat deixar el nom anglès.

22 Lluc, 12:27-28.
23 Èxode, 1:8.
24 Pere, 1:24.
25 Marc, 6:38-44 (passatge conegut com el miracle dels pans i els peixos).
26 Pare Nostre, pregària.
27 La traducció de la Bíblia que he utilitzat ha estat la traducció interconfessional.
28 La traducció d'aquest fragment és, en català, «tots els homes», cosa que evidentment és impensable que sigui el nom 

d'una botiga de carn.
29 Jeremies, 23:19.
30 Job, 40:15.
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5.2.5. Neologismes

Així com en l'Oceania de Nineteen Eighty-four, a la República de Galaad també hi ha un seguit de 

mots de nova creació propis del règim en què se centra l'acció. A continuació mostro una llista dels 

neologismes que he identificat en The Handmaid's Tale. A la segona columna, hi escric els mots o 

mot de què deriva, i, a la tercera columna hi escric la meva proposta de traducció:

Salvaging Salvage & savaging Salvatgia

Prayvaganza Pray & extravaganza Pregavagància | Pregaspectacle

Birthmobile Birth & automobile Naixmòbil

Compubite Computer & byte Compubit

Compudoc Computer & documentation Compudoc

Testifying Testify Testificació

Computalk Computer & talk Compuparla

Compunumber Computer & number Compunombre

Particicution Participation & execution Particicució

5.2.6. Referències bíbliques i pregàries

En aquest apartat hi agrupo fragments que contenen referències bíbliques i de pregàries. Tot al llarg 

de la novel·la hi ha múltiples fragments d'aquests, però deguda la baixa dificultat de traducció (tan 

sols cal trobar el fragment equivalent a la Bíblia catalana o de la pregària en qüestió), en presento 

una petita mostra:

Fragment 1:

The Commander, as if reluctantly, begins to read. He isn't very good at it. Maybe he's merely 

bored. It's the usual story, the usual stories. God to Adam, God to Noah. Be fruitful, and multiply,  

and replenish the earth. Then comes the mouldy old Rachel and Leah stuff we had drummed into 

us at the Centre.  Give me children, or else I die. Am I in God's stead, who hath withheld from 

thee the fruit of the womb? Behold my maid Bilhah. She shall bear upon my knees, that I may  

also have children by her. And so on and so forth31.

El comandant comença a llegir, sembla que una mica a desgrat. No ho fa gaire bé. Potser és que 

simplement està avorrit. És la història de sempre, les històries de sempre. Déu a Adam, Déu a 

Noè. «Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la terra.» I llavors ve tota la part reconsabuda 

de Raquel i Lia amb què ens van estar donant la llauna al Centre. «Dóna'm fills, o jo em moro! 

31 Atwood, M. (1996): 99.
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Jo no em puc posar en el lloc de Déu. És ell qui et priva de tenir fills. Pren la meva serventa 

Bilhà. Uneix-te a ella, que ella infanti sobre els meus genolls. Així tindré fills gràcies a ella», 

etcètera, etcètera.

Fragment 2:

“Blessed be the fruit,” she says to me, the accepted greeting among us.

“May the Lord open,” I answer, the accepted response.

[...] She may be a real believer, a Handmaid in more than name. I can't take the risk.

“The war is going well, I hear,” she says.

“Praise be,” I reply.

“We've been sent good weather.”

“Which I receive with joy.”

“They've defeated more of the rebels, since yesterday.”

“Praise be,” I say. I don't ask her how she knows. “What were they?”

“Baptists. They had a stronghold in the Blue Hills. They smoked them out.”

“Praise be.”32

―Beneït sigui el fruit ―em diu. És la salutació acordada entre nosaltres.

―Que el Senyor el faci madurar ―contesto. És la resposta acordada.

[...] Pot ser que sigui una creient de debò, una serventa més enllà del nom. No m'hi puc arriscar.

―La guerra va bé, he sentit dir ―em comenta.

―Beneït sigui ―jo responc.

―El Senyor ens ha proveït amb un clima benigne.

―El qual rebo amb joia.

―Des d'ahir han derrotat més rebels.

―Beneït sigui ―dic jo. No li pregunto com ho sap―. Què eren?

―Baptistes. Tenien un bastió als Monts Blaus. Els van fer sortir a tots.

―Beneït sigui.

5.2.7. Rebel·lia i conspiracions

Per acabar, en el llibre es duen a terme un seguit de diàlegs en els quals els participants atempten 

contra  alguna  de  les  normes  de  Galaad  o  de  les  regles  de  comunicació.  Són  diàlegs  entre  la 

protagonista  i  o  bé  la  seva  companya  de  passeig  Denglen,  el  doctor  o  bé  el  comandant.  A 

continuació presento una proposta de traducció dels fragments que es poden incloure en aquest grup 

32 Atwood, M. (1996): 29.
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que m'han semblat més rellevants:

Diàleg entre Denfred i el doctor:

I almost gasp: he's said a forbidden word. Sterile. There is no such thing as a sterile man any more, 

not officially. There are only women who are fruitful and women who are barren, that's the law.

“Lots of women do it,” he goes on. “You want a baby, don't you?”

“Yes,” I say. It's true, and I don't ask why, because I know. Give me children, or else I  

die. There's more than one meaning to it.33

De poc no se m'escapa un xisclet: ha mencionat una paraula prohibida. 'Estèril'. Ja no existeixen 

els homes estèrils, si més no oficialment. Només hi ha dones fecundes i dones infèrtils.

―Moltes dones ho fan ―continua ell―. ¿Perquè vols tenir un fill, oi?

―Sí ―li dic. És veritat, i no em pregunto perquè, perquè ho sé.  'Dóna'm fills, o jo em 

moro'. Té més d'una lectura.

Diàleg entre Denfred i Denglen:

“It's a beautiful May Day,” Ofglen says. I feel rather than see her head turn towards me, 

waiting for a reply.

“Yes,” I say. “Praise be,” I add as an afterthough. Mayday used to be a distress signal, a 

long time ago, in one of those wars we studied in high school. I kept getting them mixed up, but 

you could tell them apart by the airplanes if you paid attention. It was Luke who wold me about 

Mayday though.  Mayday, Mayday, for pilots whose planes had been hit, and ships -was it ships 

too? - at sea. Maybe it was SOS for ships. I wish I could look it up. And it was something from 

Beethoven, for the beginning of the victory, in one of those wars.

Do you know what it came from? said Luke. Mayday?

No, I said. It's a strange word to use for that, isn't it?

Newspapers  and  coffee,  on  Sunday  mornings,  before  she  was  born.  There  were  still 

newspapers, then. We used to read them in bed.

It's French, he said. From M'aidez.

Help me.34

―Avui fa  un dia de maig preciós ―diu la Denglen. Em fa l'efecte que gira el cap per 

mirar-me, com si esperés una resposta.

―Sí ―li dic―. Beneït sigui ―afegeixo tot seguit. Dia de maig. May day. Mayday era un 

33 Ibid: 70.
34 Atwood, M. (1996): 53.
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senyal d'auxili, fa molt de temps, en una de les guerres que vam estudiar a l'institut. No sé quina, 

sempre em confonia, però, si t'hi fixaves bé, les podien diferenciar pels tipus d'avió utilitzats en 

cadascuna d'elles. Però va ser en Luke qui em va parlar de Mayday. Mayday, Mayday, per a pilots 

els avions dels quals havien tocat i per als vaixells (també era per a vaixells?) al mar. Potser els 

vaixells feien servir l'S.O.S. Tan de bo ho pogués buscar. També hi tenia alguna cosa a veure 

Beethoven, per al principi de la victòria, en alguna d'aquestes guerres.

'Saps d'on ve?', va preguntar-me en Luke. 'Mayday?'

'No', li vaig respondre. 'És estrany que es faci servir aquesta paraula per a això, no?'

Diaris  i  cafè,  els  diumenges  al  matí,  abans  que  ella  naixés.  Encara  hi  havia  diaris, 

aleshores. Els llegíem al llit.

'És francès', em va dir. 'Ve de «M'aidez».

M'aidez. Ajudeu-me.

Diàleg entre Denfred i el comandant:

The squares of the board in front of me are filling up: I'm making my penultimate play of the 

night. Zilch, I spell, a convenient one-vowel word with an expensive z.

“Is that a word?” says the Commander.

“We could look it up,” I say. “It's archaic.”35

Davant meu, cada cop queden menys quadres buits al tauler. Faig la meva penúltima jugada de la 

nit. Fal·laç, lletrejo, una oportuna paraula de dues vocals i dues consonants cares: l'ela geminada i 

una ce trencada.

―I això existeix? ―pregunta el comandant.

―Ho podríem mirar ―contesto jo―. No s'utilitzava gaire.

5.3. E5.3. ENN  VEUVEU  BAIXABAIXA: E: ELL  LLENGUATGELLENGUATGE  DEDE  LALA  SERVENTASERVENTA

Com ja he dit, en aquest segon apartat hi inclouré les reflexions sobre el llenguatge que es fa la 

protagonista en silenci, i que utilitza com a arma de rebel·lió tàcita contra el règim. A continuació, 

presento la relació d'un conjunt de fragments amb la seva corresponent traducció proposada. Tots 

aquests fragments tenen en comú l'alta presència de figures retòriques i jocs de mots que en la 

majoria de casos dificulten a bastament la pràctica de traducció.

Pàgina 21

Fraternize means  to  behave  like  a  brother.  Luke  told  me  that.  He  said  there  was  no 

corresponding word that meant to behave like a sister. Sororize, it would have to be, he said. 

35 Atwood, M. (1996): 193
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From the Latin. He liked knowing about such details.  The derivations of words, curious 

usages. I used to tease him about being pedantic.

Fraternitzar vol dir 'portar-se com un germà'. M'ho va dir en Luke. Deia que no hi havia cap 

paraula corresponent que signifiqués 'portar-se com una germana'. S'hauria de dir sororitzar, 

em va explicar. Ve del llatí. Li agradava saber aquest tipus de detalls. Les derivacions de les 

paraules, els seus usos estranys. Jo me'n reia d'ell, per saberut.

Pàgines 27-28

He's too casual, he's not servile enough. It may be stupidity, but I don't think so. Smells 

fishy, they used to say; or, I smell a rat. Misfit as odour. Despite myself, I think of how he 

might smell. Not fish or decaying rat: tanned skin, moist in the sun, filmed with smoke. I 

sigh, inhaling. 

És massa despreocupat, no és prou servil. Pot ser que sigui estúpid, però no ho crec pas. Em 

fa olor de socarrim, com es deia abans; o pudor de cremat. És un inadaptat en essència. A 

desgrat, penso en quina olor deu fer. No de socarrim, ni de cremat, sinó de pell bronzejada, 

un pèl humida sota el sol, amarada del fum de la cigarreta. Sospiro, i inhalo.

Pàgina 47

The night is mine, my own time, to do with as I will, as long as I am quiet. As long as I don't 

move. As long as I lie still. The difference between lie and lay. Lay is always passive. Even 

men used to say, I'd like to get laid. Though sometimes they said, I'd like to lay her. All this 

is pure speculation. I don't really know what men used to say. I had only their words for it. 

La nit  és per a mi, la meva hora per fer el que vulgui, sempre que em quedi en silenci. 

Sempre que no em mogui. Sempre que jegui quieta. La diferència entre jeure i ajeure's. Jeure 

sempre és passiu. Fins i tot els homes deien 'm'agradaria ajeure'm', tot i que de vegades deien 

'm'agradaria jeure amb ella'. No faig més que especular; en realitat no sé què solien dir els 

homes. Tan sols conec les paraules que feien servir.

Pàgina 47

You don't need to paint your face, it's only me. What's your paper on? I just did one on date 

rape. 

Date rape, I said. You're so trendy. It sounds like some kind of dessert. Date Rapé.

No cal que et pintis la cara, que estic sola. De què va el teu treball? Jo n'acabo d'escriure un 

sobre el break dance.

Break dance, vaig dir. Sempre a l'última, tu. Em recorda el nom d'unes postres. Breic dansé.
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Pàgina 49

A story is  like a letter.  Dear You, I'll  say. Just you, without  a name. Attaching a name 

attaches you to the world of fact, which is riskier, more hazardous: who knows what the 

chances are out there, of survival, yours? I will say you, you, like and old love song. You 

can mean more than one. You can mean thousands.

Una història és com una carta. Estimat tu, hi diria. Tu, i prou, sense cap nom. Un nom et 

lliga al món dels fets, que és més perillós, més arriscat. Qui sap quines possibilitats tens de 

sobreviure,  tu! Et  diré  tu,  com una  vella  cançó  d'amor.  Tu  es  pot  referir  a  molta  gent 

diferent. Tu es pot referir a milers de persones diferents.

Pàgina 55

Serena Joy, what a stupid name. It's like something you'd put on your hair, in the other time, 

the time before, to straighten it. Serena Joy, it would say on the bottle, with a woman's head 

in cut- paper silhouette on a pink oval background with scalloped gold edges. 

Serena Joy, quin nom més bajoc. Sembla el d'un producte del cabell, dels d'abans, per allisar-

lo. Serena Joy, hi diria al pot, i hi hauria dibuixada una silueta retallada sobre un fons ovalat 

de color rosa i tot de fistons daurats a les vores.

Pàgina 60

I'm waiting,  in  my room,  which  right  now is  a  waiting room.  When I  go  to  bed it's  a 

bedroom. 

M'espero a la meva habitació, que ara mateix és una sala d'espera. Quan vaig a dormir, és un 

dormitori.

Pàgines 83-84

I  sink  down  into  my  body  as  into  a  swamp,  fenland,  where  only  I  know  the  footing. 

Treacherous ground, my own territory. I become the earth I set my ear against, for rumours 

of  the  future.  Each twinge,  each murmur of  slight  pain,  ripples  of  sloughed-off  matter, 

swellings and diminishings of tissue, the droolings of the flesh, these are signs, these are the 

things I need to know about. Each month I watch for blood, fearfully, for when it comes it 

means failure.  I  have  failed once again  to  fulfil  the  expectations  of  others,  which have 

become my own. 

I  used  to  think  of  my  body  as  an  instrument,  of  pleasure,  or  a  means  of 

transportation, or an implement for the accomplishment of my will. I could use it to run, 
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push buttons, of one sort or another, make things happen. There were limits but my body 

was nevertheless lithe, single, solid, one with me. 

Now the flesh arranges itself differently. I'm a cloud, congealed around a central 

object, the shape of a pear, which is hard and more real than I am and glows red within its 

translucent wrapping. Inside it is a space, huge as the sky at night and dark and curved like 

that, though black- red rather than black. Pinpoints of light swell, sparkle, burst and shrivel 

within it, countless as stars. 

Every month there is a moon, gigantic, round, heavy, an omen. It transits, pauses, 

continues on and passes out of sight, and I see despair coming towards me like famine. To 

feel that empty, again, again. I listen to my heart, wave upon wave, salty and red, continuing 

on and on, marking time. 

M'esfondro en el meu cos com ho faria en uns aiguamolls, en un sorramoll, del qual només 

jo conec el camí. És un territori traïdor, el meu. Em converteixo en el terra al qual hi poso 

l'orella, i espero sentir rumors sobre el futur. Cada punxada, cada murmuri de dolor lleuger, 

onades  de  matèria  que  es  mou,  inflors  i  aplanaments  del  teixit,  l'excitació  de  la  carn. 

Aquests, aquests són els senyals que necessito experimentar. Cada mes espero amb temença 

la sang, perquè, quan ve, significa fracàs. De nou he fracassat a acomplir les expectatives 

dels altres, que s'han convertit en les meves pròpies.

Abans, el meu cos era per a mi un instrument de plaer, un mitjà de transport o una 

eina per realitzar la meva voluntat. El podia fer servir per a córrer, prémer botons i per, d'una 

manera o altra, fer que les coses passessin. Hi havia límits, però així i tot el meu cos era àgil, 

únic, sòlid i era meu i només meu.

Ara la carn es disposa per si sola de manera diferent. Sóc un núvol, que es coagula 

tot al voltant d'un objecte central, de la forma d'una pera, que és dur i més real que jo i que 

brilla vermell dins del seu embolcall translúcid. Dins seu, hi ha un espai, gran com el cel de 

nit i igual de fosc i corbat, tot i que de vermell negrós més que no negre. Dins seu, torrents 

de llum s'inflen, guspiregen, esclaten i es marceixen, incomptables com les estrelles.

Cada mes hi ha una lluna gegantina, rodona i pesada; és un presagi. Transita, s'atura, 

continua i desapareix de la vista, i sento que la desesperació m'aclapara com la fam. Em 

torno a sentir tan buida, un altre cop, un altre cop. Escolto el meu cor, ona rere ona, salat i 

vermell, que persevera, marcant el temps.

Pàgina 104

Or the  sail  of  a  ship.  Big-bellied sails,  they used to  say,  in  poems.  Bellying.  Propelled 

forward by a swollen belly.

O la vela d'un vaixell. Veles inflades, com deien els poemes, com una panxa que s'infla. 
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Vaixells propel·lits per la panxa inflada de les veles.

Pàgina 104

My red skirt  is  hitched  up to  my waist,  though no higher.  Below it  the  Commander is 

fucking. What he is fucking is the lower part of my body. I do not say making love, because 

this is not what he's doing. Copulating too would be inaccurate, because it would imply two 

people and only one is involved. Nor does rape cover it: nothing is going on here that I 

haven't signed up for. There wasn't a lot of choice but there was some, and this is what I 

chose. 

Tinc la faldilla vermella pujada, tot i que només fins la cintura. Dessota, el comandant està 

follant. El que està follant és la part inferior del meu cos. No dic 'fer l'amor', perquè no és 

això el que està fent. Dir que copulem també seria poc acurat, perquè significaria que hi ha 

dues persones implicades, i aquí només n'hi ha una. Tampoc se'n pot dir una violació: no 

m'està fent res que jo no hagi firmat. No és que hi hagués gaires opcions per triar, però n'hi 

havia algunes, i aquesta és la que jo vaig escollir.

Pàgina 113

I feel like the word shatter. I want to be with someone.

Em sento com la paraula 'esberla'. Vull estar amb algú.

Pàgina 149

We play two games. Larinx, I spell. Valance. Quince. Zygote. I hold the glossy counters with 

their smooth edges, finger the letters. The feeling is voluptuous. This is freedom, an eyeblink 

of  it.  Limp,  I  spell.  Gorge.  What  a  luxury.  The  counters  are  like  candies,  made  of 

peppermint, cool like that. Humbugs, those were called. I would like to put them into my 

mouth.  They would taste  also of  lime.  The letter  C.  Crisp,  slightly  acid on  the  tongue, 

delicious.

Juguem dues partides. Larinx, escric. Vàlvula. Codony. Zigot. Sostinc les peces llustroses per 

les seves vores suaus, toco les lletres. La sensació és voluptuosa. Això és la llibertat, una 

llambregada de la llibertat. Coix, lletrejo. Gorja. Quina luxúria! Les peces són com caramels 

de  menta,  talment  fresques.  M'agradaria  posar-me-les  a  la  boca.  Tindrien  gust  de  llima, 

també. La lletra C. Cruixent, lleugerament àcida a la llengua, deliciosa.

Pàgina 164

Then  followed  the  same  two  games,  with  the  smooth  beige  counters.  Prolix,  quartz,  
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quandary, sylph, rhythm, all the old tricks with consonants I could dream up or remember. 

My tongue felt thick with the effort of spelling. It was like using a language I'd once known 

but had nearly forgotten, a language having to do with customs that had long before passed 

out of the world: café au lait at an outdoor table, with a brioche, absinthe in a tall glass, or 

shrimp in a cornucopia of newspaper; things I'd once read about but had never seen. 

Vam jugar dues partides més, amb les peces beix i suaus. Prolix, quars, xampanys, giny i ço, 

tots els antics trucs per col·locar consonants que se m'acudien o recordava. Em notava la 

llengua balba per l'esforç de lletrejar. Era com si parlés una llengua que havia après però que 

ja havia oblidat gairebé del tot, una llengua per descriure costums que feia molt de temps que 

havien desaparegut del món: un cafè amb llet, en una taula a la terrassa, amb un croissant,  

absenta en un got alt o gambes en una paperina. Coses de les quals havia llegit però que mai 

no havia vist.

Pàgina 182

It's strange, now, to think about having a job. Job. It's a funny word. It's a job for a man. Do 

a jobbie, they'd say to children, when they were being toiled-trained. Or of dogs: he did a job 

on the carpet. You were supoosed to hit them with rolled-up newspapers, my mother said. I 

can remember when there were newspapers, though I never had a dog, only cats. 

The Book of Job. 

All those women having jobs: hard to imagine, now, but thousands of them had jobs, 

millions. It was considered the normal thing. 

Ara sembla estrany pensar en tenir una feina. Feina. És una paraula estranya. 'Vés per feina', 

deien les mares als fills quan perdien el temps jugant en lloc de fer els deures. O deien 'amb 

prou feines faràs això', quan volien advertir-los que el que feien era pel damunt de les seves 

possibilitats.  Totes  aquelles  dones  tenien feina.  Ara és  difícil  d'imaginar-ho,  però  milers 

d'elles tenien feina, milions. Era considerat una cosa normal. 

Pàgina 201

Night falls. Or has fallen. Why is it that night falls, instead of rising, like the dawn? Yet if 

you look east, at sunset, you can see night rising, not falling; darkness lifting into the sky, up 

from the horizon, like a black sun behind cloudcover. Like smoke from an unseen fire, a line 

of fire just below the horizon, brushfire or a burning city. Maybe night falls because it's 

heavy, a thick curtain pulled up over the eyes. Wool blanket. I wish I could see in the dark, 

better than I do. 

       Night has fallen, then.
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La nit cau. O ja ha caigut. ¿Per què cau, la nit, en lloc de néixer, com l'albada? I així i tot, si 

mires cap a l'oest, on es pon el sol, es pot veure com la nit neix, no com cau; la foscor s'eleva 

en el cel, fins a l'horitzó, com un sol negre que un núvol tapa. Com el fum d'una flama que 

no es veu, una línia de foc tot just per sota de l'horitzó, un incendi fora de mare o una ciutat 

abrandada. Potser la nit cau perquè és pesant, una cortina gruixuda que es passa per davant 

dels ulls. Una manta de llana. Tan de bo hi pogués veure, de nit, millor que no pas ara.

Com dèiem, la nit ha caigut.

Pàgina 204-205

I pray where I am, sitting by the window, looking out through the curtain  at the empty 

garden. I don't even close my eyes. Out there or inside my head, it's an equal darkness. Or 

light. 

My God. Who art in the Kingdom of Heaven, which is within. 

I wish you would tell me Your Name, the real one I mean. But You will do as well 

as anything. 

I wish I knew what You were up to. But whatever it is, help me to get through it, 

please Though maybe it's not Your doing; I don't believe for an instant that what's going on 

out there is what You meant. 

I have enough daily bread, so I won't waste time on that. It isn't the main problem. 

The problem is getting it down without choking on it. 

Now we come to forgiveness. Don't worry about forgiving me right now. There are 

more important things. For instance: keep the others safe, if they are safe. Don't let them 

suffer too much. If they have to die, let it be fast. You might even provide a Heaven for 

them. We need You for that. Hell we can make for ourselves. 

I suppose I should say forgive whoever did this, and whatever they're doing now. I'll 

try, but it isn't easy. 

Temptation comes next. At the Centre, temptation was anything much more than 

eating and sleeping. Knowing was a temptation. What you don't know won't tempt you, Aunt 

Lydia used to say. 

Maybe I don't  really want to know what's going on. Maybe I'd rather not know. 

Maybe I couldn't bear to know. The Fall was a fall from innocence to knowledge. 

I think about the chandelier too much, though it's gone now. But you could use a 

hook, in the closet. I've considered the possibilities. All you'd have to do, after attaching 

yourself, would be to lean your weight forward and not fight. 

Deliver us from evil. 

Then there's Kingdom, power, and glory. It takes a lot to believe in those right now. 

But I'll try it anyway. In Hope, as they say on the gravestones. 
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You must feel pretty ripped off. I guess it's not the first time. 

If I were You I'd be fed up. I'd really be sick of it. I  guess that's the difference 

between us. 

I feel very unreal, talking to You like this. I feel as if I'm talking to a wall. I wish 

You'd answer. I feel so alone. 

All alone by the telephone. Except I can't use the telephone. And if I could, who 

could I call? 

Oh God. It's no joke. Oh God oh God. How can I keep on living? 

Em quedo resant, asseguda vora la finestra, contemplant el jardí buit a través de la cortina. 

Ni tan sols tanco els ulls. És tan fosc fora com dins el meu cap. O tan clar.

Déu meu. Que esteu en el cel, que és amb tu.

Tan de bo em diguéssiu el vostre nom, el de debò. Però 'Vós' també funcionarà.

Tan de bo sabés què us empesqueu. Però sigui què sigui, ajudeu-me a superar-ho, si 

us plau. Tot i que potser no és problema seu; no crec ni per un moment que Vós haguéssiu 

volgut que tot això passés.

Ja tinc prou pa de cada dia, de manera que no perdré més temps amb això. Aquest no 

és el problema. El problema és empassar-te'l sense asfixiar-t'hi.

I ara ve la part del perdó. No us preocupeu per perdonar-me ara mateix. Hi ha coses 

més importants, com ara fer que ells no prenguin mal, sempre que no n'hagin pres, encara. 

No permeteu que pateixin massa.  Si  han de morir,  que sigui  ràpid.  Potser  fins i  tot  els 

podríeu deixar anar al cel. Us necessitem per a això. L'infern ja ens el podem crear nosaltres 

mateixos.

Suposo que hauria de perdonar fos qui fos qui va causar tot això, i el que sigui que fa 

ara. Ho intentaré, però no és fàcil.

Després ve la temptació. Al Centre, la temptació era poc més que menjar i dormir. 

Saber era una temptació. El que no sàpigues no et temptarà, ens deia la tia Lydia.

En realitat,  potser no vull  saber què és el que està passant.  Potser prefereixo no 

saber-ho.  Potser  no  podria  suportar  saber-ho.  La  Caiguda  va  ser  una  caiguda  des  de  la 

innocència al coneixement.

Penso massa en el llum del sostre, tot i que ara ja no hi és. Però bé podries fer servir 

un penjador de l'armari. Ja he pensat en totes les possibilitats. Només cal que, un cop t'hi 

pengis, t'inclinis sobre el teu pes cap endavant i no lluitis.

Deslliureu-nos de qualsevol mal.

Més enllà hi ha el Regne, el poder i la glòria. Ara costa molt de creure-hi, però de 

totes formes ho intentaré. Amb esperança, com se solia escriure als obituaris.

Us deveu sentir fora de si. Suposo que no és el primer cop.
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Si  jo  fos  Vós,  n'estaria  farta.  N'estaria  tipa  i  cuita.  Suposo  que  aquesta  és  la 

diferència que hi ha entre nosaltres.

Em sento molt poc real, parlant-vos d'aquesta manera. Em sento com si parlés a una 

paret. Tan de bo em responguéssiu. Em sento tan sola!

Sola com una mussola. Llevat que no sóc una mussola. I si ho fos, què faria?

Oh, Déu... No és cap broma. Oh, Déu, oh, Déu. Com puc continuar vivint?

Pàgina 239

And he was, the loved. One. 

Is, I say. Is, is, only two letters, you stupid shit, can't you manage to remember it, even a 

short word like that? 

I l'era, el meu amor. L'únic.

L'és, em dic. És, és, només dues lletres, tanoca, és que no pots ni recordar una paraula tan 

curta com aquesta?

Pàgina 274

I get paid, you get laid, I rhyme in my head.

Si em pagues la nit, et portaré al llit, canto en veu baixa.
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6. C6. CONCLUSIONSONCLUSIONS

Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on 
le  croyait  autrefois.  Et  nous  nous  trouvons  actuellement 
devant  une  question  bien  autrement  angoissante:  Comme 
éviter  leur  réalisation définitive...?  Les  utopies  sont 
réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un 
siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels 
et la classe cultivée rêveront aux moyens d'éviter les utopies 
et retourner à une société non utopique, moins 'parfaite'  et 
plus libre.

Nicolas Berdiaeff

La hipòtesi  que el  llenguatge podia estar  relacionat amb la manera com funciona el  pensament 

humà ràpidament va anar seguida per la idea que, si es modificava el llenguatge, seria possible que 

el pensament també en patís les conseqüències. Els grans totalitarismes d'occident del segle XX van 

aprendre  a  treure  profit  d'aquest  lligam que  unia  el  llenguatge  i  el  poder,  així  com també  els 

totalitarismes  de  les  dues  novel·les  estudiades  en  aquest  treball.  Des  del  punt  de  vista  de  la 

traducció, les dificultats venen donades en el fet de saber o poder traslladar aquesta manipulació de 

la llengua d'origen a la llengua meta. En el cas de Nineteen Eighty-Four, la part analitzada en aquest 

treball no només té plenament a veure amb aquesta manipulació, sinó també amb els ginys ideats 

per tal de fer realitat aquesta manipulació. En el cas de  The Handmaid's Tale, deguda la manca 

d'una  traducció  al  català  ja  feta  de  l'obra,  els  fragments  dels  quals  proposo  una  traducció  es 

relacionen d'una banda amb aquesta idea de llenguatge alterat que és present també en  Nineteen 

Eighty-Four, però d'altra banda també amb la rebel·lia de la protagonista que, mitjançant els seus 

pensaments, intenta fugir d'aquest engabiament lingüístic tan inquietant del qual, molt sovint, els 

qui el pateixen poques vegades en són conscients.
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8. A8. ANNEXNNEX

Autoavaluació del Treball Acadèmic
Un 10% de l’avaluació del TA correspon a la teva autoavaluació, sancionada 
pel docent de seminari. Aquest full t’ha d’ajudar a avaluar la feina que has fet. 
Per això, puntua els diversos conceptes, afegeix-hi els aspectes que creguis 
convenients (en les caselles amb punts suspensius) i justifica-ho tot després 
amb un breu escrit al final. Per acabar posa’t una nota final de l’1 al 10. Inclou 
aquesta fitxa al final de la versió final en PDF del teu TA i de la versió del TA 
que lliuris al docent de seminari. 

1. Respon el qüestionari següent, puntuant a la casella grisa de la dreta cada concepte amb una d'aquestes 
lletres:

 

                                       A   Valoració màxima o excel·lent: 9-10 punts.  

                                       B   Valoració bona o notable: 7-8 punts.  

                                       C  Valoració regular o aprovat: 5-6 punts.  

                                       D  Valoració insuficient o suspens: 4 o menys punts.  

                                       N  No avaluable  

PARTICIPACIÓ EN L’ASSIGNATURA  

He assistit a les tres sessions de gran grup i a les de seminari.  N

A classe, he tingut una actitud participativa, fent aportacions, preguntes, comentaris, etc.  N
M’he connectat sovint a Moodle, hi he fet aportacions personals i he participat en d’altres activitats del 
seminari (organitzades pel docent corresponent).

 B

He fet tutories presencials i en línia amb el tutor.  A

...

TREBALL INDIVIDUAL  

He fet cerques de documentació i l’he consultada, cosa que queda reflectida en el treball final.  A

He elaborat diversos esquemes, esborranys i correccions del treball, abans de la versió final.  A

He treballat al llarg del curs, durant totes les setmanes, de manera continuada. B

...  

RESULTAT FINAL I APRENENTATGE

El treball final acompleix els objectius previstos, mostra l’aprofitament dels continguts i té molta qualitat.
A-
B

El treball final està ben estructurat i ben escrit, és correcte i té una bona presentació A
La metodologia que he seguit és adequada per als objectius establerts a l’inici. A

...

ALTRES ASPECTES que vulguis afegir  

...  

...  

...  
QUALIFICACIÓ FINAL

8

Comenta la teva puntuació i el que creguis convenient sobre els seminaris, la tutoria o aquesta 
autoavaluació.

 

Quan es va cursar l'assignatura, al tercer trimestre de l'any passat, jo era d'intercanvi a una universitat 
estrangera, i no vaig tornar fins a mitjan trimestre. Per aquest motiu, no vaig poder ser present en la meitat de 
sessions. Tot i així, considero que he treballat bé i constantment i la meva tutora m'ha ajudat constantment 
(de manera presencial o en línia). Considero que el resultat és prou bo, de manera que em poso un 8.
...

 
 

 ...
 

35


