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1. Bases per a l’estudi de l’autotraducció de l’obra de Sebastià Juan Arbó 

 

1.1. Objectiu del treball de recerca 

L’objectiu bàsic del present treball de recerca és molt clar: establir, en primer 

lloc, un mètode d’anàlisi per a l’autotraducció de Terres de l’Ebre, de Sebastià Juan 

Arbó, que pugui ser exportable a l’anàlisi d’altres autotraduccions, és a dir, proposar un 

mètode tan complet com sigui possible, útil, manejable i flexible per a l’anàlisi 

exhaustiva de qualsevol autotraducció. En segon lloc, oferir un tast del mètode proposat 

sobre un petit fragment –un capítol– de les primeres edicions en català (1932) i castellà 

(1940) de Terres de l’Ebre, que permeti reconèixer-hi les tendències autotraductores de 

Sebastià Juan Arbó. 

Amb aquests dos objectius de partida es pretén posar les bases del propòsit 

essencial de la futura tesi doctoral: l’anàlisi al més completa possible de Terres de 

l’Ebre –vegeu apartat 1.3– per establir clarament els procediments i estratègies 

traductores de Sebastià Juan Arbó, així com la funció que ocupa l’autotraducció en la 

seva producció literària.  

 

 

1.2. Marc teòric i conceptual  

L’estudi de l’autotraducció ha estat, en certa manera, absent durant molt de 

temps en l’àmbit acadèmic. D’uns anys ençà, però, la quantitat de treballs i estudis 

sobre el fenomen i, especialment, la investigació sobre casos concrets s’ha multiplicat 

exponencialment. És per això que aquest treball beu de moltes d’aquestes fonts d’una 

manera directa o indirecta. Amb aquest apartat es volen sintetitzar els diferents aspectes 

que deriven de l’autotraducció i les idees principals del seu estudi, de manera que es 

pugui contextualitzar el treball i es puguin establir les consideracions teòriques 

pertinents de cara a la realització d’una anàlisi amb propietat de les autotraduccions de 

Sebastià Juan Arbó.  

Segurament la base de partida més important per al nostre estudi és la tesi 

d’Helena Tanqueiro (2002), en què es defineix l’autotraducció dins l’àmbit de la teoria 

de la traducció literària, a més d’estudiar-s’hi la traducció dels referents culturals i de 

“marca cultural”, com a culminació d’una sèrie d’aportacions sobre el tema.1 Tanqueiro 

                                                 
1 Tanqueiro (1997, 1999 i 2000). 



 9 

planteja diversos aspectes que cal tenir en consideració: la importància de 

l’autotraducció per a la teoria de la traducció literària; l’autotraductor com a lector 

model i la seva “fidelitat absoluta”, i la consideració de l’autotraductor més com a 

traductor que no com a autor.  

A banda dels estudis d’Helena Tanqueiro, cal esmentar altres punts de referència 

bibliogràfica a l’hora d’emprendre aquest treball. Es tracta, sobretot, d’un important 

nombre d’articles sobre l’autotraducció, plantejats bàsicament en dos sentits: els que se 

centren en l’explicació de l’autotraducció en un lloc determinat (aproximació 

sociolingüística i/o sociopolítica) i els que analitzen casos concrets.2 

En general, les aportacions que han estat més útils per al nostre treball responen 

a un enfocament de caràcter més literari, i no tant de caràcter sociolingüístic i/o 

sociopolític. De totes maneres, cal ser conscients que les motivacions bàsiques que fan 

que algun escriptor decideixi autotraduir-se són gairebé sempre de caire sociolingüístic 

i/o sociopolític, i el cas de Sebastià Juan Arbó, evidentment, no se n’escapa. D’altra 

banda, també cal tenir en compte que el context sociolingüístic i sociopolític pot 

determinar la manera de procedir de l’autotraductor.  

 

1.2.1. Definició d’autotraducció 

L’autotraducció, tal com es planteja en el treball de recerca, es troba a mig camí 

entre la traducció i la creació literària. D’una banda, es pot considerar traducció des del 

moment en què es traspassa un text d’una llengua a una altra;3 de l’altra, es pot 

considerar creació literària per les consideracions peculiars en què es desenvolupa 

aquesta transposició: el traductor és l’autor de l’original amb totes les conseqüències. És 

precisament això el que caracteritza l’autotraducció i li dóna un especial interès.  

Si es considera la traducció com a reescriptura, l’autotraducció n’és el cas 

paradigmàtic. Tanmateix, no cal oblidar que aquesta reescriptura, com a traducció, està 

limitada pel món ficcional de l’obra, per la qual cosa els canvis que el mateix autor 

pugui incorporar en la reescriptura sempre estaran limitats per la realitat referencial que 

                                                                                                                                               
 
2 Perquè ens toca de prop –tracta l’autotraducció a l’Estat espanyol i hi participen bastants autors del 
país– i perquè es poden veure aquestes dues vessants comentades, es pot destacar, tot i el seu caràcter 
divulgatiu, el suplement especial que es va dedicar a l’autotraducció en el número 210 de la revista 
Quimera. L’apartat 4.2, dins la bibliografia, està especialment dedicat a l’autotraducció i s’hi inclouen 
molts d’aquests articles. 
 
3 Aquesta afirmació, vàlida d’entrada, potser caldrà matisar-la en parlar de la tipologia d’autotraduccions 
i, més concretament, de l’autotraducció simultània. 
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hagi creat prèviament aquest mateix autor.4 D’aquesta manera, el text traduït pot 

contenir, segons el tipus de traductor de què es tracti, un nombre considerable de canvis, 

però aquests mai no poden alterar l’ordre superior establert per aquest món ficcional.5 

D’aquestes consideracions de partida, se’n poden extreure d’altres relacionades 

amb la figura de l’autor-traductor com a manipulador. Ni tan sols cal plantejar-se la 

legitimitat de l’autor-traductor per fer amb el seu original allò que vulgui, ja que, com a 

autor, la té tota. Però sí que cal tenir en compte una sèrie d’elements derivats d’aquesta 

pràctica. 

L’autotraductor gaudeix d’una llibertat que no té el traductor extern. Aquesta 

llibertat es pot visualitzar en tres aspectes concrets, com mostra López López-Gay 

(2005: 51): en el pla lingüístic i formal, en el pla de la reelaboració i en el pla cultural i 

ideològic. En el pla lingüístic i formal, l’autor és lliure de modificar tant com vulgui el 

seu estil en l’altra llengua i, si vol, se’n pot allunyar sense problemes; en el pla de la 

reelaboració, l’autor és lliure de corregir qualsevol tipus d’error que trobi, sigui de 

l’ordre que sigui, i, fins i tot, pot polir o retocar d’alguna manera el món ficcional; en el 

pla cultural i ideològic, l’autor és lliure d’adaptar l’obra al nou receptor, és a dir, al nou 

sistema cultural. Caldrà veure en cada cas com actua cadascun dels autotraductors per 

poder-ne extreure conclusions, tant en un sentit general com dels casos concrets. 

 

                                                 
4 Tanqueiro, en diferents articles, ha defensat aquest plantejament: “Creemos que esta reflexión permite 
que situemos al autotraductor más entre los traductores que entre los autores, porque, aunque en su 
calidad de autores continuarían disponiendo de unas libertades que no se pueden permitir los demás 
traductores y se encuentran en una situación privilegiada por el acceso que tienen a la “verdadera 
intención” del autor, en el momento que empiezan a traducir, el proceso de creación del universo 
ficcional ya se encuentra acabado en la obra original y los lectores ideales ya están definidos.” (1999: 22); 
“The main reason which justifies a view of the self-translator as more a translator than an author, is that 
despite the double nature of the activity of writing/translating, he or she still enjoys a level of freedom, 
which is rarely bestowed on translators, and further, despite the privilege access self-translators have to 
their own creative processes and therefore to the real intention of the author-creator, by the time they 
begin to translate their own work, the process of creating a fictional universe is web and truly over, just as 
it is over when translators in general begin to work.” (2000: 59). Aquest plantejament també el recull 
López López-Gay (2005: 45). 
 
5 “[...] también el autotraductor, aunque parta con todas las ventajas, no debe desentenderse de los 
requisitos básicos de lo que se considera la traducción de un texto, que podríamos resumir en tres 
objetivos fundamentales: mantener la información completa del Texto de origen (TO); pretender la misma 
calidad estética del TO: y conseguir que el Texto meta (TM) se transmita con la misma fluidez, 
‘naturalidad’, del TO. 
Si se prima en demasía alguno de estos objetivos en detrimento de los demás, se corre el riesgo de acabar 
por re-escribir un texto nuevo, en lugar de traducir el original. Aunque, insisto, eso que no es lícito en el 
caso de los traductores que no somos autores, sí lo sea en el caso de los autotraductores que, de hecho, 
suelen inclinar la balanza hacia uno u otro lado.” (Cotoner, 2001: 22) 
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1.2.2. El concepte de fidelitat en autotraducció 

La llibertat d’actuació de l’autotraductor planteja una qüestió bàsica en 

traducció: el concepte de fidelitat. On i com s’estableixen els límits de la fidelitat? Per a 

Poch (2002: 9) l’autotraducció supera el problema de la fidelitat pel fet que és l’autor 

qui tradueix. Potser no es tracta tant de la desaparició del problema, com de la definició 

del concepte: el que fa l’autotraducció, d’alguna manera, és dessacralitzar l’original, és 

a dir, eliminar la suposada jerarquia del text original sobre la traducció (Fitch, 1998: 

131), la qual cosa situa el concepte de fidelitat en un altre pla. Si es considera que la 

posició de l’autotraductor és privilegiada, pel seu grau privilegiat de coneixement del 

text i, per tant, com a lector model,6 ens hauríem de trobar davant d’un cas de fidelitat 

absoluta.7 De fet, sembla difícil que un autor es traeixi a si mateix. Així, aquesta 

llibertat creadora no superaria en cap cas la finalitat última de l’obra, i és en aquest 

skopos on rauria l’autèntica fidelitat. Per tant, d’alguna manera, tots els mecanismes que 

utilitza l’autotraductor a l’hora de traduir la seva pròpia obra no són altra cosa que 

mecanismes per mantenir el que ell creu que és la fidelitat més absoluta, a través de la 

qual s’hi pot reconèixer la finalitat última de l’obra. 

El concepte de fidelitat en autotraducció i els mecanismes utilitzats per arribar-hi 

mereixen una reflexió detallada, ja que ens poden permetre recapacitar no tan sols sobre 

aquest fet concret, sinó també sobre el conjunt de la traducció literària. Tanqueiro,8 

Nikolayev9 i Parcerisas10 són alguns dels estudiosos que han fet aportacions sobre 

                                                 
6 “[...] [el autotraductor] es quien mejor cumple con los presupuestos del “lector-modelo” descrito por 
Umberto Eco, ya que al conocer como nadie todo el entramado de intenciones y significaciones sobre las 
que está construido el texto, nunca malinterpretará al autor. Y, por otra parte, porque en su condición de 
autor goza de toda la libertad para permitirse licencias, que al traductor no-autor le están absolutamente 
vedadas. 
En mi opinión, ese disfrutar de antemano de esta doble ventaja hace que, para un autor/a que se 
autotraduce, resulte fácil, no sólo “colaborar” con el autor/a del texto original como hace el traductor, sino 
suplantarse a sí mismo proyectándose de nuevo como autor en otra lengua. Esta autoproyección se asienta 
indudablemente sobre la base de considerar la traducción como un acto paralelo al de la creación 
literaria.” (Cotoner, 2001: 21, 22) 
 
7 “És sabut que un traductor literari és sempre un creador en la llengua a la qual tradueix, però essent 
alhora també l’autor del text de la seva traducció, ens trobem davant d’un cas excepcional de relació 
autor-traductor: el cas teòric d’una “fidelitat absoluta” del traductor cap a l’autor.” (Tanqueiro, 1997: 41) 
 
8 “[…] I suggest that the study of self-translations could constitute another tool which might make a 
worthwhile contribution to the theory and practice of literary translation, since the self-translation is 
essentially free of external “noise” or secondary influences which could have the effect of distorting the 
results drawn from conventional translation studies.” (Tanqueiro, 2000: 56) 
 
9 “The study of autotranslation has a certain significance not only in terms of the analisis of implications 
carried out by a literary critic or a university lecturer. An investigation of this kind is relevant from the 
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aquest tema. Per poder formular paràmetres realment estàndards i conclusions 

convincents en aquest sentit és necessari examinar un nombre suficient de dades 

empíriques.11 La diferent actuació dels autotraductors davant de la traducció de la seva 

obra desplega un ventall ampli de possibilitats i això obliga a anar amb peus de plom a 

l’hora d’establir conclusions rellevants i globals.  

 

1.2.3. Tipologia d’autotraductors 

Precisament la diferent actuació dels autotraductors fa necessari fixar-ne una 

classificació o tipologia, tot i que, com matisa López López-Gay (2005: 48), seria millor 

dir-ne, potser, gradació tipològica.  

Es pot assenyalar una primera classificació que afecta precisament el grau de 

llibertat de què s’ha parlat.12 Així, en els extrems d’aquesta classificació hi trobem des 

de la traducció més literal –entenent la literalitat com a fidelitat a la lletra– fins a la 

recreació literària més extrema, la més allunyada del text de partida. Entremig d’aquests 

casos extrems s’hi poden donar tota mena de casos i de matisos.13 El primer grup 

d’autotraduccions són aquelles en què no s’actualitza el potencial creatiu propi de 

l’activitat traductora, és a dir, en què el que es persegueix no és una equivalència 
                                                                                                                                               
practical standpoint as well. An expert in literary translation trying to convey all the complex associations 
involved by an author in a given work or in his creative work in general, should make the best use of 
those extremely rare opportunities offered by autotranslation. It is strongly recommended that a 
professional translator should previously analyze the methods, means, and devices employed by the 
author while translating his own writings.” (Nikolayev, 1998: 7) 
 
10 “Del estudio de la autotraducción, pues, aprenderemos muchísimo sobre la relación que el creador 
establece entre su proyecto intelectual y las herramientas que la lengua le ofrece y, aprenderemos también 
a juzgar con menos soberbia las traducciones de los traductores que, sin poder para actuar sobre el 
original más allá de los márgenes de la competencia, son capaces de levantar en la lengua de llegada 
verdaderos monumentos literarios a autores que, en algún caso, no los edificaron tan altos en la suya 
propia.” (Parcerisas, 2002: 14) 
 
11 En aquest sentit, aquest treball de recerca també vol contribuir a aportar més dades a aquest efecte. 
També amb aquesta voluntat es treballa des del grup AUTOTRAD de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, dirigit per Helena Tanqueiro. 
 
12 “Son también numerosos los testimonios de los propios escritores en los que dan cuenta de cómo 
conciben ellos el proceso de autotraducción. Algunos indican que procuran realizar una traducción lo más 
literal posible a partir de su propio original y, otros, en cambio, sostienen una postura completamente 
opuesta consistente en afirmar que, en realidad, autotraducirse es escribir una nueva versión de la obra, de 
tal modo que existen importantes diferencias entre sus dos versiones de un mismo texto literario.” (Poch i 
Harmegnies, 2004: abstract) 
 
13 “La autotraducción puede jugar bastante con el grado de adaptación que el autor va a realizar del primer 
texto al segundo, y que va desde la traducción literal a la versión libre o incluso a la creación de un texto 
completamente distinto. Generalmente las autotraducciones se encuentran en un punto intermedio entre 
estos dos polos (traducción-versión).” (Molina Romero, 2003: 5) 
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dinàmica sinó una fidelitat a la lletra.14 En canvi, l’autotraducció com a recreació 

literària pot actualitzar, modificar i adaptar aquest potencial a la nova situació, 

determinada per la cultura d’arribada, sempre dins els límits marcats pel món 

ficcional.15 

Es pot fer, però, un altre tipus de classificació en funció del moment de 

realització de la traducció: els autotraductors simultanis i els autotraductors retardats 

(Grutman, 1998: 20).16 S’entén com a autotraductor simultani aquell que tradueix el text 

alhora que el crea, i com a autotraductor retardat aquell que tradueix l’obra a posteriori, 

en un cas més pròxim al de la traducció convencional. Els primers plantegen 

l’autotraducció com un procés més de l’acte de creació. Amb això, s’estableix una mena 

de reflexió sobre la pròpia obra durant el mateix procés creatiu, i es pot utilitzar com 

una eina més, des d’una altra perspectiva, per comprovar si s’està aconseguint l’objectiu 

que es buscava a l’obra; d’altra banda, aquesta nova versió també pot obrir nous camins 

creatius no plantejats o no explorats en la primera llengua.17 Els segons, en canvi, es 

                                                 
14 Un exemple, entre tants d’altres, d’aquest tipus d’autotraductors és el de Pere Gimferrer (1988: 7): “En 
este caso el traductor es el autor; debe pedir, pues, doble indulgencia para su trabajo. O tal vez no, en 
rigor; apenas he pretendido traducir, si por tal cosa se entiende recrear el original, crear un poema 
equivalente. [...] Porque, hora es de decirlo, el de la literalidad ha sido el criterio que en definitiva ha 
prevalecido de modo absoluto. [...] El texto castellano que ofrezco al lector no pretende, pues, otra cosa, 
que ser un calco fiel del texto catalán, y facilitar su lectura a quienes no conozcan dicho idioma. Con esto 
queda dicho que al texto catalán, con la ayuda que mi versión literal le procura, remito al lector para la 
apreciación de los aspectos fónicos y rítmicos de cada poema.” 
 
15 Un exemple, també entre tants d’altres, d’aquest tipus d’autotraductors és el de Carme Riera (1997: 49, 
50): “[...] per què, fins i tot, conscient de la pèrdua, he intentat fer el masoquista exercici d’autotraduir-
me. [...] com que no crec en la traducció, intento fer una versió, que per a mi vol dir reescriure el text en 
la nova llengua en la qual ha de parlar i això, naturalment, només puc fer-ho en castellà. És una llàstima 
que només ho pugui fer en castellà perquè és l’única llengua que conec tan bé com el català però en la 
qual no sóc. No sóc, no em sento jo en castellà, però em dedico professionalment a l’ensenyament de la 
seva literatura i fins i tot és possible que hagi llegit més autors castellans bons i dolents que en català, en 
català només he llegit els bons. Crec, per tant, que el meu nivell de castellà és bo però sóc incapaç de 
desenvolupar en castellà les possibilitats lingüístiques que, gairebé sense esforç per part meva, el català 
em regala, especialment en sonoritat, recursos lèxics, recursos semàntics molt menys explotats que en 
castellà, el qual ha basat en bona part en l’experimentació d’aquests recursos lèxics la seva poesia 
barroca, com tots sabeu, i sobretot en l’explotació dels adjectius lligats a l’univers de la sensibilitat. 
També em resulta dificilíssim en castellà jugar amb els diferents registres lingüístics, aspecte que en 
català configura, crec, com un tret característic, la meva obra, [...]. Per això, per la meva incapacitat de 
trobar equivalents en castellà, m’he estimat més tornar a reescriure els meus textos i, per això, he trigat 
tant en la recreació [...]” 
 
16 “There appears to be a fundamental difference between what could be labelled simultaneous auto-
translations (that are executed while the first version is still in process) and delayed auto-translations 
(published after completion or even publication of the original manuscript).” 
 
17 Segurament, des d’un punt de vista traductològic, aquesta posició és la més complicada de 
conceptualitzar, per la qual cosa és oportú aportar algunes reflexions d’autotraductors que han seguit 
aquest procediment a l’hora de traduir alguna de les seves obres: 
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plantegen l’autotraducció com un procés extern a l’acte creatiu, un procés que comença 

quan l’obra ja ha estat finalitzada. Per tant, aquest segon tipus d’autotraducció no és una 

opció triada a priori i inclosa d’una manera meditada en l’acte de creació, sinó que és 

una opció posterior, per la qual s’opta pels motius que siguin.18  

                                                                                                                                               
“El caso de La adoración perpetua (Ediciones del Bronce, 1999) es todavía más rocambolesco y quizá 
también más ilustrativo: ya expliqué en la revista Lateral (febrero de 1998) la gestación totalmente 
bilingüe del libro: lo fui redactando en catalán y en castellano alternativamente, siguiendo impulsos cuya 
naturaleza exacta ignoro, y después traduje al castellano los capítulos en catalán, y viceversa. [...] una vez 
editada en Ediciones del Bronce figuró como traducida del catalán por un tal A. Vallés; si alguien quiere 
saber por qué, deberá preguntarlo a la editora. [...]. Conste, pues, que La adoración perpetua no es 
ninguna traducción sino un texto original –al menos en gran parte; tanto, en cualquier caso, como la 
versión catalana– que fue escrito por mí en sus versiones catalana y castellana.” (Todó, 2002: 17, 18) 
“Em va passar algunes vegades que, quan em quedava podríem dir-ne gairebé sense possibilitat de 
continuar, d’una manera més o menys mecànica anava “traslladant-ho” al castellà i alguna vegada 
resultava que m’havia passat que continuava en castellà fins i tot més enllà d’on jo havia deixat el català, 
de tal manera que llavors havia de tornar una altra vegada a passar-m’ho al català, podia anar a arrencar 
del punt on l’havia deixat.” (Marí, 1997: 57) 
“[...] veure la novel·la des d’una altra llengua dóna una perspectiva distinta i alhora ajuda a recompondre 
el món novel·lístic. Per mi, l’ideal seria poder treballar com vaig fer-ho amb la novel·la Qüestió d’amor 
propi. Quan l’estava escrivint l’anava traduint a la vegada; això em donava un punt de vista diferent per 
anar observant com funcionava en l’altra llengua i esmenar els aspectes que no em semblaven pertinents, 
perquè em convertia en una lectora crítica del meu propi text, molt més distanciada que quan llegia en la 
meva pròpia llengua després d’escriure, per anar corregint. El filtre que suposava passar per un altre 
idioma em feia, segurament, objectivar molt més, em convertia en una receptora i no en una emissora del 
text en qüestió; una receptora que alhora tornava a emetre el discurs textual des d’una altra perspectiva, 
reescrivint-lo després de dialogar amb el text molta més estona ja que, per mi, la recreació al castellà em 
resultava més difícil que l’elaboració en català. Escric a raig, en la meva llengua, tot sigui dit i, com que 
per desgràcia tinc poc temps, tot sovint he escrit massa de pressa. La facilitat –jo en tinc– tots sabem que 
no és garantia de res, més aviat resulta negativa per a la construcció d’un bon text literari que, al meu 
entendre, és més aviat producte d’una rigorosa elaboració i no d’una sentada compulsiva. La nova versió, 
per contra, m’obligava a anar a poc a poc i tal vegada per això em portava a observar molt millor l’efecte 
que el text produïa; quins eren els mecanismes estilístics i lingüístics en els quals es basava, i sobretot, 
com funcionaven els jocs establerts entre silencis i veus, entre llums i ombres necessàries per a la 
construcció d’un món narratiu tant com per la disposició del temps, la situació, l’espai o la creació d’un 
conflicte o el desenvolupament d’uns personatges. Temps, espai, conflicte, personatges no solen perdre 
interès traduïts d’una a una altra llengua però ens permeten, en el fet de reescriure, en reelaborar el text 
sencer, veure aquests elements imprescindibles del relat si funcionen bé o si realment no funcionen.” 
(Riera, 1997: 50, 51) 
 
18 Francesc Parcerisas (2002: 13, 14) fa un bon resum d’aquesta gradació tipològica d’autotraductors i 
autotraduccions: “No es de extrañar que sean muchos los autores con verdaderos conocimientos 
lingüísticos que hayan renunciado, a priori, a autotraducirse. Prefieren no verse enzarzados en la 
valoración que esta actividad implica, en la necesaria relectura y apreciación crítica del original, y les 
resulta más satisfactorio dejar su traducción en manos de un buen profesional. Otros, por el contrario, 
quieren certificar el valor inmutable e intocable del original produciendo ellos mismos las versiones de 
sus obras, aun a riesgo, a menudo fatídico, de darnos traducciones rígidas, puros moldes de yeso, que son 
copias estereotipadas en la lengua de llegada y que, aunque no suelen servir para engrandecerles como 
traductores (más bien les convierten en injusto y plúmbeo flagelo de los buenos traductores 
profesionales), pueden servir como referencia utilísima para leer, casi como anotada al pie de página de la 
intencionalidad, su versión original. Unos terceros autotraductores, ya menos, gozan en la recreación de 
los textos de partida, a veces cortando, añadiendo, sobreponiendo, dejándose llevar por las virtualidades 
de la nueva lengua o, virtud imprescindible y necesaria, corrigiendo posibles errores del original; éstos, en 
su doble apreciación de lo mismo y lo distinto, constituyen un archivo inagotable de recursos y soluciones 
a los problemas culturales y lingüísticos de la traducción, a lo que hay que explicitar y lo que se puede dar 
por descontado, a la lista de guiños necesarios o superfluos al lector. Y todavía podríamos especular con 
un cuarto grupo, menos habitual, de autotraductores que hace de la autotraducción un verdadero banco de 
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1.2.4. Motivacions 

Per emprendre la tasca de l’autotraducció hi ha d’haver alguna motivació. De 

motivacions n’hi poden haver tantes com d’autotraductors, però n’hi ha algunes que, 

des de la perspectiva actual, són especialment recurrents. Evidentment, l’aspecte 

econòmic que se’n deriva n’és un. Ja sigui per necessitat o no, el que és cert és que 

autotraduir-se és, en el fons, fer una traducció i, per tant, una activitat remunerada. 

Aquesta implicació econòmica ha anat variant al llarg de la història i de ben segur que 

cadascun dels autotraductors la té en compte, tot i que segurament en gairebé cap cas 

sigui una motivació única i suficient. 

Més enllà de l’aspecte econòmic, cal considerar també les possibilitats de 

correcció que presenta l’autotraducció. Quan l’autoritat del traductor és la màxima, com 

en el cas de l’autotraducció, la possibilitat de retocar l’original és també més gran, per la 

qual cosa l’autor pot corregir tot allò que cregui convenient en la seva traducció, tant 

des del punt de vista lingüístic com del que afecta la trama o l’argument de l’obra. 

Aquest tipus d’actuacions poden ser degudes, sens dubte, a la voluntat de millorar 

l’obra, però també –i tal volta el que és més important– a la voluntat i la necessitat 

d’assolir una veu literària pròpia en una altra llengua, és a dir, de ser en una altra 

llengua. 

Malgrat aquestes motivacions, no es pot obviar que les situacions 

sociopolítiques i sociolingüístiques, gairebé sempre indeslligables, en què viuen els 

autotraductors moltes vegades hi tenen alguna cosa a veure, especialment en comunitats 

com la catalana en què hi ha contacte de llengües i amb el predomini d’unes llengües 

sobre unes altres pels motius que siguin.19 És per això que cal tenir present en tot 

moment la situació social i històrica del país i de cada autotraductor en particular per 

                                                                                                                                               
pruebas para la elaboración de su obra: original y traducción se escriben, en este caso, en paralelo, se 
complementan y modifican, al extremo de identificar mal si fue primero el huevo o la gallina. En este 
último grupo, sin embargo, debemos considerar que la identidad que se otorga a la autoridad de ambas 
versiones es prácticamente igual y que, como mucho, se puede hablar de precedencia cronológica, más 
que de autoridad de un único original.” 
 
19 En el cas català hi ha dos moments en què l’autotraducció ha pres molta embranzida precisament per 
aquestes circumstàncies sociolingüístiques i sociopolítiques. Per una banda, el desenllaç de la Guerra 
Civil espanyola i les repercussions que aquest fet va ocasionar políticament i socialment. Per una altra, els 
escriptors més contemporanis a nosaltres, sobretot de la posttransició, en molts dels quals la pertinença a 
la cultura catalana es deslliga molt sovint de l’escriptura únicament en català de l’obra de ficció, i en què 
la llengua deixa de ser una arma política.  
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poder establir amb criteri quines són les vertaderes motivacions d’emprendre aquesta 

tasca.  

 

1.2.5. Paràmetres descriptius de l’autotraducció 

És interessant recollir la idea de López López-Gay (2005, 45-48) sobre els 

paràmetres descriptius de l’autotraducció. López López-Gay exposa una llista oberta, 

però molt completa, d’una sèrie de paràmetres que convé tenir en compte a l’hora 

d’enfrontar-se amb l’anàlisi d’una autotraducció, i que poden ajudar, precisament, a 

aquesta anàlisi: la proximitat de les llengües, el moment de producció, la direccionalitat 

de la traducció i l’autoria.20 

Pel que fa a la proximitat de les llengües, Tanqueiro (2002: 27, 131-132) ja va 

diferenciar l’autotraducció entre llengües llunyanes, com ara les orientals i les 

occidentals, i entre les llengües més pròximes. En el primer cas, s’hi localitzen més 

problemes de caràcter cultural que caldrà resoldre, mentre que en el segon, el problema 

pot ser de tipus lingüístic, ja que com més pròximes siguin les llengües més possibilitats 

hi haurà d’interferències entre les unes i les altres. Aquest cas d’interferència lingüística 

pot ser especialment interessant i rellevant pel que fa a la traducció entre el català i el 

castellà, ja que l’autotraducció pot ser que es mogui entre el que George Steiner (1972: 

3-11) anomena metatraducció21 i l’exhibicionisme lingüístic, entès com a demostració 

innecessària del coneixement de l’altra llengua.22 

El moment de la producció no és altra cosa que la segona classificació que 

s’estableix a partir del moment de producció de l’autotraducció (Grutman, 1998: 20), tal 

com s’ha explicat més amunt. 

La direccionalitat de l’autotraducció fa referència a les diferències que hi pugui 

haver entre el fet de traduir-se des d’una llengua “estrangera” a la llengua materna o 

                                                 
20 López López-Gay també parla d’un altre paràmetre, la unitat traduïda, que en aquest treball no es té en 
compte per no considerar-se rellevant en els casos que es tracten. 
 
21 George Steiner (1972: 3-11) no acaba de desenvolupar del tot i amb precisió el concepte de 
metatraducció, però utilitza aquest terme per designar la influència que una de les llengües de l’escriptor 
multilingüe exerceix sobre les altres. D’aquesta manera, pot passar que, encara que l’escriptor multilingüe 
domini per complet més d’una llengua, sempre n’hi hagi una que vagi per sobre i que, encara que no hi 
escrigui directament, impregni els escrits amb l’altra llengua de la seva cadència i eurítmia.  
 
22 “No seu libro Entre lo uno y lo diverso, Claudio Guillén (1985: 343) indica como consecuencia do 
bilingüismo na creación literaria a frecuente inclinación dos escritores a demostrar un dominio excéntrico 
e exhibicionista da lingua non materna.” (Rodríguez Vega, 2001: 1) 
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viceversa. També es podrien considerar casos de vertader bilingüisme aquells en què les 

dues llengües implicades en la traducció es poguessin considerar com a maternes,23 tot i 

que això es doni en molts pocs casos. 

Per últim, l’autoria planteja el cas de si l’autotraducció ha estat feta de forma 

individual per part del mateix autor de l’original o si ha estat feta en coautoria entre 

aquest mateix autor i un traductor extern, idea que López López-Gay pren de Tanqueiro 

(1997: 39-44). 

En resum, l’anàlisi de cada cas és important que faci notar, a més de les 

particularitats més concretes de cada autotraducció, aquests paràmetres i les llibertats 

que l’autotraductor exerceix en cadascun dels plans esmentats –el lingüístic i formal, el 

de reelaboració i el cultural i ideològic–, la qual cosa pot permetre inferir molts dels 

temes que, succintament, s’han tractat en aquest apartat.  

 

 

1.3. Un cas concret: Sebastià Juan Arbó i l’autotraducció  

El propòsit d’aquest apartat no és el de descriure minuciosament la vida de 

Sebastià Juan Arbó (1902-1984), ni tampoc el de fer una anàlisi exhaustiva de l’obra 

estudiada, Terres de l’Ebre,24 sinó el de fer una aproximació general a la trajectòria de 

l’autor, de cara a emmarcar l’anàlisi de Terres de l’Ebre i el paper de Sebastià Juan 

Arbó com a autotraductor. 

 

1.3.1. Sebastià Juan Arbó, autotraductor 

L’obra de creació literària de Sebastià Juan Arbó és força extensa i complexa. 

Arbó va cultivar diferents gèneres, entre els quals destaca principalment la novel·la, 

però també la narrativa curta, el teatre, la biografia, l’activitat periodística, i la 

                                                 
23 És interessant recollir l’opinió de Lluís Maria Todó (2002: 18), un escriptor que es considera plenament 
bilingüe: “Que soy un auténtico bilingüe lo ilustra, creo, el hecho de que no pueda recordar con exactitud 
si hablé y entendí primero el catalán o el castellano. En mi familia y mi entorno infantil había hablantes 
en catalán y otros en castellano, y no creo que ninguna de las dos lenguas tuviera prioridad de ningún 
orden. Un día le pregunté a mi madre si empecé a hablar en catalán o en castellano y se quedó perpleja: 
no lo recordaba, o no lo sabía. Con ella y con mi padre siempre hablé en catalán: con mi abuela materna 
en castellano. El castellano era también la lengua de las empleadas de hogar, como se dice ahora, y en los 
años de mi infancia no hacía falta ser millonario para tener contratado un servicio doméstico que hablaba 
castellano en su inmensa mayoría y con el que los niños teníamos un trato intensivo y continuo.” 
 
24 Per a qualsevol informació sobre aquests aspectes es poden consultar les fonts citades a l’apartat 4.3, en 
què hi ha la bibliografia específica sobre Sebastià Juan Arbó. 
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publicació d’un parell de volums de memòries. A més, va publicar obra tant en català 

com en castellà. A part d’això, Sebastià Juan Arbó va ser un autor molt procliu a tocar i 

retocar contínuament les seves obres cada cop que en tenia ocasió, arran de noves 

edicions.25 Tot plegat fa que enfrontar-se amb la seva obra no sigui ni molt menys 

senzill.26 Per entendre aquesta complexitat valguin dos exemples concrets: el de Terres 

de l’Ebre –al qual es farà referència posteriorment– i el de Notes d’un estudiant que va 

morir boig. 

En aquest últim cas, Sebastià Juan Arbó va publicar la novel·la amb aquest 

mateix títol el 1933 (Col·lecció Balaguer) i després en va presentar una nova edició 

l’any 1935 amb el títol d’Hores en blanc. Notes d’un estudiant que va morir boig 

(Quaderns Literaris). El 1961 va fer-ne una tercera edició a Selecta amb un nou títol, 

L’hora negra. El 1966, en canvi, Sergi Beser va reproduir la segona versió en l’Obra 

Catalana Completa I. Les novel·les de l’Ebre (Edicions 62). Hi ha una quarta i 

definitiva versió de l’any 1983 (Laia) amb el títol d’Hores en blanc, la qual s’ha 

reproduït posteriorment en l’Obra Catalana Completa II (Columna) que va editar Emili 

Rosales el 1993. Al seu torn, Edicions 62 va reproduir la versió del 1935 (la que va 

utilitzar Sergi Beser) en una edició del 1991. Per si no n’hi hagués prou amb tota la 

complexitat de les edicions de l’obra, Sebastià Juan Arbó va autotraduir-la el 1955 amb 

el títol de La hora negra. Notas de un estudiante que murió loco (Sudamericana), la 

qual va tornar a ser editada per Editorial Planeta amb el mateix títol el 1961.  

L’autotraducció d’Hores en blanc assenyala ja una certa tendència pel que fa al 

tipus d’escriptor/autotraductor que és Sebastià Juan Arbó. I és que la seva relació amb 

l’autotraducció no va ser precisament senzilla ni inicialment volguda. Si es tenen en 

compte les dates en què es van publicar les seves primeres autotraduccions es pot 

entendre directament una de les motivacions d’aquesta tasca, i se’n pot deduir una altra. 

Sebastià Juan Arbó va publicar la seva primera autotraducció l’any 1940, Terres 

de l’Ebre (Luis Miracle),27 després d’haver publicat quatre novel·les –L’inútil combat 

                                                 
25 “Aquesta inseguretat d’estil feia que Arbó corregís molt. Les seves edicions mai no eren definitives. 
Cada edició la tocava i retocava exhaustivament.” (Candel, 1992: 31) 
 
26 Per poder copsar aquesta complexitat, a l’Annex 1 es presenta una bibliografia completa de l’obra de 
creació de Sebastià Juan Arbó, en què es destaquen el gènere al qual pertanyen, la llengua a què han estat 
traduïdes (amb indicacions clares en els casos d’autotraducció) i les diferents edicions (amb anys i 
editorials en cada cas). 
 
27 No és, però, la seva primera traducció al castellà. L’any 1937 Luis Miracle li publicà Caminos de 
noche, en una traducció de Félix Ros. 
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(Proa, 1931), Terres de l’Ebre (Catalònia, 1932), Notes d’un estudiant que va morir 

boig (Col·lecció Balaguer, 1933) i Camins de nit (Proa, 1935)–, tres obres de teatre –La 

ciutat maleïda (Quaderns Literaris, 1935), Despertar (1936)28 i Nausica (Edicions de la 

Rosa dels Vents, 1937)–  i traduccions en català d’autors com ara Blasco Ibáñez,29 

Puixkin (Boris Gudonov, Catalònia, 1934) o Stendhal (L’abadessa de Castro, Catalònia, 

1934).30 De fet, Arbó va començar a traduir-se en un moment molt determinat, just 

després de la Guerra Civil, quan la situació per al desenvolupament normalitzat de les 

lletres catalanes era impossible i, per altra banda, quan se li va aguditzar el problema de 

la supervivència econòmica.31 Així, Arbó es va autotraduir inicialment per una qüestió 

purament econòmica, de subsistència,32 de la mateixa manera que es va dedicar al 

periodisme i a diverses tasques editorials, i, també, per la voluntat i la necessitat de fer-

se un nom com a escriptor en llengua castellana. 

Es pot deduir que Arbó, un autor amb una voluntat inexorable perquè 

l’escriptura fos el seu ofici,33 en veure el panorama desolador que plantejava la situació 

                                                 
28 De fet, es va estrenar l’11 de gener de 1936 al Foment Autonomista Català pel Quadre Escènic Mossèn 
Cinto, que dirigia Andreu Guixer. Es va mantenir inèdita fins que Emili Rosales la va portar a la 
impremta per a l’Obra Catalana Completa II (Columna, 1993). 
 
29 No hi ha cap indicació en la bibliografia d’Arbó ni de Blasco Ibáñez en què es relacioni el primer com a 
traductor del segon. En la bibliografia de l’autor valencià només apareixen tres títols traduïts al català, 
entre els quals destaquen: La Barraca (Mentora, 1931, amb traducció de Miquel Duran de València i 
reeditada el 1997 per 3 i 4; Real Academia de Cultura Valenciana, 1998, amb traducció de Vicent Manuel 
Rozalén) i Flor de maig (Mentora, [1926], amb traducció de Miquel Duran i Tortajada). Aquestes dades 
contrasten amb l’afirmació del mateix Arbó, en una entrevista d’Albert Manent (1965: 55): “[...] vaig 
traduir Blasco Ibáñez al català per indicació de Duran i Tortajada”. 
A l’obra d’Antoni Espinós Quero (1998) La obra literaria de Vicente Blasco Ibáñez. Catálogo de las 
ediciones (València: Diputació de València) no hi consta cap traducció al català de l’obra de Blasco 
Ibáñez. 
 
30 Aquestes dues últimes traduccions dins la col·lecció Quaderns Literaris. 
 
31 Cal recordar que Sebastià Juan Arbó tenia una feina fixa com a assessor de teatre, literatura i 
publicacions dins la Secció de Cultura de la Generalitat que va perdre a causa de la guerra. 
 
32 “[...] vull aprofitar aquest paràgraf per exonerar el nostre amic de les crítiques sofertes més tard pel fet 
d’haver escrit i publicat novel·les en castellà, així com la col·laboració en aquesta llengua en alguns diaris 
de l’època dictatorial, car ell no va fer ni més ni menys que el que feren els Pla, Sagarra i d’altres, amb 
posició econòmica sòlida –i per tant més condemnables–, mentre que l’Arbó ho hagué de fer per poder 
menjar, a part que ningú pot acusar-lo de concomitància amb el règim del general Franco (que altres no 
ho poden dir), puix que es mantingué fidel als seus ideals liberals, democràtics i catalanistes.” (Sànchez i 
Pastor, 1992: 35) 
 
33 “Sebastià Juan Arbó era un escriptor català i en llengua catalana ja consolidat quan esclata la guerra 
civil. Després de la contesa va escriure en castellà. Si volia viure del seu ofici no li quedava més remei 
que fer-ho així. Això va ser pedra d’escàndol entre les capelletes catalanes de les catacumbes. I això, a 
Arbó, no li han perdonat, o han tardat molt a perdonar-li-ho.” (Candel, 1992: 29) 
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sociopolítica de la immediata postguerra, va decidir autotraduir-se per guanyar una certa 

“quota de mercat” en llengua castellana i per trobar una veu i un estil idonis en l’altra 

llengua per a la seva obra de creació original. Això també ho fa intuir que en els anys 

posteriors a la guerra autotraduís, a més de Terres de l’Ebre, la seva primera novel·la, 

La luz escondida (Iberia, 1943),34 abans de publicar Cervantes (Iberia, 1945), la seva 

primera obra originalment en castellà. La seva primera novel·la escrita originalment en 

castellà no es va publicar fins al 1948 –Sobre las piedras grises (Destino, 1948)35– 

després de la publicació de Tino Costa (Àncora, 1947) i la seva autotraducció (Destino, 

1948), i l’autotraducció de Camins de nit (José Janés, 1947).36 

Així doncs, es pot veure com Sebastià Juan Arbó es va autotraduir al castellà i hi 

va arribar a escriure originalment a causa d’una circumstància sociopolítica molt 

concreta: la Guerra Civil i les seves conseqüències pel que fa a les dificultats d’un 

desenvolupament regular i públic de la cultura catalana.37 Aquest canvi forçat de 

llengua va tenir conseqüències diverses. 

En la recerca d’Arbó d’assolir una veu pròpia en llengua castellana val la pena 

fer notar el canvi general de temàtica de les seves novel·les en aquesta segona llengua. 

Mentre que les seves obres narratives en català són generalment de temàtica rural, tant 

les ja esmentades com les posteriors –Narracions del Delta (Selecta, 1965), Entre la 

                                                                                                                                               
“La guerra civil va sorprendre Arbó en el millor moment de creativitat (havia escrit també tres peces 
teatrals) i de reconeixement públic. Arbó, que va viure sempre directament o indirecta de l’escriptura, 
davant la nova situació va optar per escriure també en castellà.” (Rosales, 1998: 32) 
 
34 La luz escondida és la traducció de L’inútil combat. 
 
35 Obra que li va reportar el Premio Nadal i un cert reconeixement en el món de les lletres hispàniques. 
 
36 És curiosa la història d’aquesta novel·la en castellà: com ja s’ha dit, va ser traduïda per Félix Ros el 
1937 (Luis Miracle), autotraduïda per l’autor el 1947 (José Janés) i encara traduïda un altre cop el 1955, 
en aquest cas per Fernando Gutiérrez, i publicada en dues edicions diferents (Noguer, 1955; Vergara, 
1962). 
 
37 En paraules del propi autor, quan se li va preguntar si sense la guerra hauria estat un escriptor bilingüe 
(Manent, 1965: 55): “No ho crec pas. Les dificultats per a viure m’empenyeren a escriure la biografia de 
Cervantes, el meu primer llibre en castellà, del qual han sortit unes quantes edicions”; en paraules 
d’Albert Manent (1965: 54) “Un atzar històric, que avui ens fa basarda, féu trontollar la seva vida –
sempre difícil– d’escriptor aferrat a la ploma. Sense l’esclavitud dels treballs editorials secundaris, la línia 
d’Arbó com a novel·lista hauria estat més definida i hauria explotat més a fons la pedrera de la terra, del 
seu terrer. Perquè no hi ha cap dubte que la seva obra més genuïna és la de creació i l’escrita en la llengua 
natural”; i en paraules de Josep Igual (1998: 14): “Conjunturalment opta pel castellà com a llengua de 
creació i sempre en el parèntesi amarg de la professionalització necessària en el país desolat de després de 
la guerra dels tres anys.” 
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tierra y el mar (Prometeo, 1966),38 L’espera (Club Editor, 1966) i La masia (Selecta, 

1975)–, les escrites directament en castellà s’inclinen cap a una temàtica d’ambientació 

més aviat urbana –Sobre las piedras grises (Destino, 1948), María Molinari (Caralt, 

1954), Nocturno de alarmas (Éxito, 1957) i El segundo Apocalipsis (Plaza & Janés, 

1981)–, a excepció de la sèrie de Martín de Caretas (G. P., 1955 i Cid, 1957) i La 

tempestad (Plaza & Janés, 1975).39 Aquest punt no s’ha de deixar de banda a l’hora de 

valorar la llengua castellana de la seva traducció de Terres de l’Ebre, ja que és 

pròpiament d’àmbit rural i es pot intuir que amb aquesta temàtica Arbó no es devia 

sentir prou còmode en la seva segona llengua.40 

Una altra conseqüència d’aquest canvi de llengua és, per una banda, la 

incomprensió de la seva decisió per part de certs sectors de la cultura catalana de 

postguerra i la posterior manca de reconeixement de la importància de la seva obra dins 

la literatura catalana.41 Per l’altra, la dificultat d’esdevenir un escriptor en llengua 

castellana amb totes les de la llei, precisament pel fet de procedir d’una altra cultura i 

d’haver estat vinculat exclusivament a la literatura catalana en els seus orígens.42 

                                                 
38 Aquesta obra (I Premio Blasco Ibáñez 1966), tot i que d’entrada només es va publicar en castellà, va 
tenir un original català, Entre la terra i el mar, publicat pòstumament dins l’Obra Catalana Completa III 
(Columna, 1993). 
 
39 En paraules del mateix Arbó: “Les novel·les catalanes s’inspiren en la terra nadiua. [...] Les novel·les en 
castellà són més aviat de tema ciutadà” (Manent, 1965: 55). Això ho resumeix prou bé García de Nora 
(1962: 397): “[...] en efecto, la mitad exactamente de sus obras –y entre ellas la más famosa, que asentó 
ya en la preguerra su prestigio, Terres de l’Ebre, y la preferida por el autor, Tino Costa– pertenecen a la 
literatura catalana, polarizando además la atención del novelista hacia el terruño natal, hacia el hombre y 
ambiente campesino –que ofrecen sin duda su veta más auténtica– por contraposición al otro grupo de 
novelas urbanas –de Barcelona– escritas en castellano y que se resienten de una actitud perceptiblemente 
más artesanales, más de escritor de oficio.” 
 
40 És el mateix Arbó qui sembla que també ho veu així: “Primer, de jovenet, havia fet alguna cosa en 
castellà, però no encaixava gaire amb l’ambient i els diàlegs dels homes de l’Ebre, que jo m’afanyava a 
transcriure.” (Manent, 1965: 55) 
 
41 “Veia com se celebraven figures molt inferiors. Però d’Arbó, no en parlava ningú, més que alguns 
honestos estudiosos. Aviat vaig comprendre que hi havia algú o alguna cosa que condemnava l’escriptor 
de l’Ebre. ¿Per què s’havia passat al castellà? ¿Per què no combregava amb aquell credo que deia, i que 
no sé en què consisteix? ¿Per què no convenia a no sé qui o a no sé què? [...] Trepitgem els nostres grans 
autors amb inconsciència esfereïdora. Jo m’he proposat no caure mai en el parany. Per això em fa goig 
afirmar en públic que Arbó és un dels nostres més grans novel·listes.” (Simó, 1992: 22) 
 
42 Només dues mostres per exemplificar-ho. El primer és la conclusió final que fa García de Nora (1962: 
400) de Sebastià Juan Arbó: “Del lugar de Arbó en las letras catalanas –según parece destacado, e 
históricamente importante– no nos corresponde hablar ahora. Como novelista en castellano, su aportación 
es auténtica, pero de escasa envergadura, y muy tardía: rigurosamente hablando, casi anacrónica; sus 
cualidades de honradez, de noble artesanía literaria, la intensidad y persistencia de su esfuerzo, y la 
simpatía de su preocupada y abierta posición humana, no van acompañadas de esa consciencia y 
selectividad autocrítica que, hoy más que nunca, son indispensables para la creación de obras definitivas.” 
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Amb relació a tot el que s’ha dit fins ara i tornant a l’autotraducció, es pot 

afirmar que Sebastià Juan Arbó és, en primer lloc, un autotraductor a posteriori, és a 

dir, que tradueix les seves obres un cop han estat acabades; en segon lloc, que només 

s’autotradueix en una direcció i entre llengües pròximes, ja que només tradueix les 

seves obres en català cap al castellà i mai no ho fa a la inversa. Per tant, també es pot 

indicar que la direccionalitat de la traducció es produeix sempre des de la llengua 

materna cap a una segona llengua, el castellà; per últim, es pot assenyalar que es va 

autotraduir impulsat per motius econòmics, però també per una voluntat i una necessitat 

professional d’ocupar un lloc visible en l’altra realitat cultural, amb un estil propi i 

genuí en la segona llengua triada. D’altra banda, en vista del que s’ha explicat sobre 

Notes d’un estudiant que va morir boig i L’inútil combat, també es pot considerar que 

es tracta d’un traductor de caràcter més aviat recreador que s’allunya, en principi, de la 

màxima fidelitat a la lletra. 

Sebastià Juan Arbó també va dedicar part del seu temps a la traducció d’altres 

autors tant en català com en castellà, sempre per encàrrec i per guanyar-se la vida.43 En 

aquest sentit, seria interessant comprovar quines estratègies de traducció va fer servir i 

comparar-les amb les que va utilitzar quan es va autotraduir per mirar de trobar-hi 

                                                                                                                                               
El segon és el fragment d’una carta que dirigeix Rafael Ferreres, director de l’Institut of Spain de 
Londres, a Sebastià Juan Arbó el 18 de gener de 1948, i que cita López Albiol en l’obra Cent anys d’Arbó 
(p. 39): “[...] no me extraña nada lo que me dice sobre la suerte madrileña de su magnífico Cervantes. Lo 
deploro, pero no me hago cruces porque no es V. el primer caso, ni desgraciadamente, el último. La 
culpa, en parte, la tiene V. por querer bailar un paso de danza cuando toca la música otro bien distinto. 
Me explicaré: Es imposible abrirse camino en Madrid viviendo en provincias y menos en Barcelona 
donde hay recelo madrileño y viceversa. Repase V., someramente, la lista de escritores que han nutrido y 
nutren el mundo literario madrileño y comprobará mi aserto. Además, en el caso de V., hay que tener en 
cuenta que es rival temible para los escritores asentados en Madrid y en el gremio literario –V. lo sabe 
bien– no existe nobleza cuando se trata de reconocer la valía auténtica de un buen escritor. Es lástima que 
V. no viva en Madrid y es lástima que no haya comenzado antes a publicar en español. El catalán es 
delicioso, es una lengua que para mí habla con una ternura que no hallo en otra pero, desengañémonos, el 
porvenir está en el español, son muchos los que lo hablan [...]” 
 
43 Aquest és un altre punt que s’hauria d’analitzar amb calma. Són diversos els autors que parlen 
d’aquesta tasca de Sebastià Juan Arbó, però no n’hi ha cap que s’hi hagi dedicat amb gaire exhaustivitat, 
ja que les seves referències són escasses i poc aprofundides, i sovint englobades en allò que anomenen 
“altres tasques editorials”. Així hi ha referències que Arbó va traduir Blasco Ibáñez (vegeu la nota 30), i, 
des del francès, Stendhal i Puixkin (esmentats anteriorment), i Chateaubriand. A part d’aquestes 
traduccions, només consten dues traduccions més al castellà en tota la seva bibliografia: una de Jacques 
Bénigen (Sermones, Luis Miracle, 1940) i una altra de Yolande Foldes (La calle del gato pescador, 
Juventud, 1941); a més, la referència de Chateaubriand data de 1984 (Atala René, Planeta). Semblaria 
que, per les referències, Sebastià Juan Arbó va traduir força més. En aquest aspecte sembla, doncs, que hi 
ha força camp per córrer. 
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coincidències i divergències, i poder establir així maneres regulars d’actuació en la seva 

tasca traductora.44  

 

1.3.2. El cas de Terres de l’Ebre 

Abans de passar a explicar el mètode d’anàlisi utilitzat, cal aturar-se un moment 

en el cas concret que ens ocupa, el de Terres de l’Ebre.45 Aquesta obra, publicada 

primerament per Catalònia el 1932, va ser, segons explica l’autor, la primera que va 

escriure.46 Terres de l’Ebre permet analitzar una obra de la primera etapa d’Arbó, 

totalment identificat amb les terres del delta de l’Ebre, i encara en procés de formació de 

la seva veu literària,47 i també comprovar la seva actuació com a autotraductor, i també 

com a autor, en el procés creatiu que no s’acaba amb la publicació de l’obra el 1932. 

Quant a les edicions, Terres de l’Ebre planteja una certa complexitat a l’hora 

d’encarar-s’hi. La primera edició (Catalònia, 1932) va ser reimpresa idènticament l’any 

1936 per la mateixa editorial arran de la concessió del Premi Fastenrath de 1934. 

Posteriorment, però, va tenir diverses edicions noves en què es van produir 

                                                 
44 Aquesta feina, que s’escapa totalment de l’abast del present treball és interessant no només en aquest 
cas, sinó també en qualsevol altre en què la figura de l’autotraductor també actuï, o hagi actuat, com a 
traductor, ja que aquestes comparacions també ens poden ajudar a precisar més quin paper ha de jugar i 
quina importància hem de donar a les opcions d’autotraducció en el conjunt de la traducció literària. En 
aquest sentit la seva obra ha estat traduïda, a part del castellà, a diferents idiomes: francès, anglès, italià, 
alemany, txec, neerlandès i rus, i, en la mateixa línia, seria interessant veure com actuen els traductors 
externs de l’obra en aquells casos en què hi ha dues versions de l’obra feta pel mateix autor. 
 
45 Tot i que per entendre completament aquesta obra i el seu autor cal consultar la bibliografia específica, 
potser és interessant copiar un breu resum general de l’obra i les seves característiques fet per Carme 
Arnau (1987b: 68): “Terres de l’Ebre és, segons l’autor, la primera novel·la que va escriure i molt 
possiblement es tracti de la més reeixida, pel fet de ser la més ben estructurada; la més despullada i 
emotiva, també. De gran longitud i dividida en tres parts, incorpora la presència necessària d’un narrador, 
en incloure nombrosos personatges en l’univers de ficció que arrosseguen llurs històries amb un sentit 
semblant pel fet de tractar-se, tots plegats, d’humiliats d’unes terres concretes. Tanmateix, els dos 
protagonistes de la ficció són Joan i el seu fill, Joanet, uns marginats, i, perquè això sigui ben visible, les 
terres on viuen encadenats a la feina, són solitàries i situades lluny del poble i, a més, significativament, 
sota el seu nivell: un autèntic ‘ghetto’, de fet, que ens imposa el paral·lelisme amb el món subterrani de 
Dostoievski. La vida que aquests dos personatges –i d’altres que s’hi sumaran– hi menen és miserable i 
dura però, a més, marcada per l’esclavitud, cosa que fa que llur caràcter sigui introvertit i silenciós i 
subjecte, també, a sobtades explosions d’ira que poden degenerar en fets sagnants, presents sempre a les 
ficcions amb narrador d’Arbó. D’aquesta manera, Terres de l’Ebre serà la novel·la dels ‘humiliats i 
ofesos’, d’un espai geogràfic concret, però, també, la que reflectirà amb encert la tragèdia de la solitud i 
de l’aïllament, realitats que presideixen, sempre en l’autor, les relacions humanes, fins i tot dins l’estricte 
nucli familiar. Tragèdia possible perquè, com ja notà Gide, referint-se justament a Dostoievski, és la 
solitud una de les causes de la destrucció de la persona humana.” 
 
46 Tot i que primer es va publicar L’inútil combat (Proa, 1931). 
 
47 “Llavors jo escrivia en un català viu, caòtic, en un ‘estil biològic’, com deia J. Farran i Mayoral, que 
també fou un dels meus primers protectors” en paraules del mateix Arbó a Albert Manent (1965: 55). 
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modificacions significatives. La primera és de 1947, publicada per Janés, la segona de 

1955, publicada per Selecta, i la tercera el 1966 a Edicions 62, dins l’Obra Catalana 

Completa I. Les novel·les de l’Ebre, editada per Sergi Beser. Hi ha encara dues edicions 

més: la d’Edicions 62, de 1980 (dins la MOLC i reimpresa en diverses ocasions), i la de 

Columna, de 1992, dins l’Obra Catalana Completa I, editada per Emili Rosales; en 

aquests dos últims casos, van partir de la versió de 1966 i hi van introduir algunes 

modificacions. 

Paral·lelament a les edicions en català, cal esmentar les diferents autotraduccions 

de l’obra en castellà. La primera va ser editada per Miracle el 1940; la segona va anar a 

càrrec d’Ínsula el 1948; la tercera va ser editada per Noguer el 1956, i la quarta i última 

per Plaza & Janés el 1971. Es pot establir un paral·lelisme entre les edicions catalanes i 

les castellanes, ja que a cada edició catalana n’hi ha una de castellana apareguda poc 

temps després. El llistat per ordre cronològic de les diferents edicions de Terres de 

l’Ebre (sense tenir-hi en compte les reimpressions de cada edició) pot ajudar a aclarir-

ho: 

1. Llibreria Catalònia (1932) � català 

2. Miracle (1940) � castellà 

3. Josep Janés (1947) � català 

4. Ínsula (1948) � castellà 

5. Selecta (1955) � català  

6. Noguer (1956) � castellà 

7. Ed. 62 [Obra Catalana Completa de Beser] (1966) � català 

8. Plaza & Janés (1971) � castellà 

9.  Ed. 62 [MOLC] (1980) � català 

10. Columna [Obra Catalana Completa de Rosales] (1992) � català (pòstuma) 

Com es pot comprovar, Arbó va traduir Terres de l’Ebre al castellà tantes 

vegades com va revisar-la i reeditar-la en català. Això demostra que Arbó va voler 

aportar qualsevol novetat de la seva obra en llengua catalana també en l’edició en 

llengua castellana; però no només això, sinó que també es va produir una certa 

continuïtat entre les diferents edicions catalanes i castellanes. Així, l’autotraducció no 

només significa una traducció d’autor, sinó que va ser també una nova versió, un procés 

de reescriptura creativa que després li va servir per crear la nova versió en llengua 

catalana. Segons això, l’autotraducció de 1940 deriva de l’original de 1932, però 
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l’edició catalana posterior de 1947 deriva més de l’autotraducció de 1940 que no pas de 

l’original de 1932, i així successivament. No es tracta, per tant, d’una simple traducció, 

sinó sobretot d’una reelaboració d’una o diverses parts de la ficció, amb la finalitat de 

crear una versió més definitiva.  

Sense abandonar l’autotraducció, aquest cas ens permet acostar-nos a qüestions 

pròpies de la crítica genètica. En aquest sentit és molt útil destacar un article de Joan 

Ramon Veny (2004: 155-184) en què, a més de fer la distinció entre recreació, 

reelaboració i revisió,48 apunta alguns possibles motius pels quals els autors revisen la 

pròpia obra, cosa que afecta plenament Sebastià Juan Arbó. Veny distingeix entre 

motius provinents de l’autor (l’evolució personal, el perfeccionament estilístic i 

l’adequació), les interpel·lacions del lector (crítics, correctors, jurats, editors, amics), la 

detecció d’errors del text (qüestions semàntiques –contra l’obscuritat i l’ambigüitat del 

text, les incoherències internes i les incoherències referencials– i aspectes formals), 

l’adequació al codi lingüístic i literari (a la norma lingüística i a la preceptiva literària), 

les revisions motivades pel context (context literari i cultural, històric i polític) i el 

condicionaments del canal.49 Si bé no tots aquests motius són aplicables al cas 

d’autotraducció de què parlem, sí que n’hi haurà alguns que ens ajudaran a comprendre 

el procés complex que representa Terres de l’Ebre i tots els canvis que va experimentar 

la novel·la, ja que “el coneixement de la causa originària de cada canvi resulta també 

imprescindible per interpretar no només cada variant sinó també cadascuna de les 

sincronies que conformen els diferents estadis del text”. (Veny, 2004: 180) 

Així, la primera hipòtesi és que cada nova edició, independentment de la llengua 

en què va ser escrita, és la versió més definitiva i més fixada per l’autor. La segona 

hipòtesi és que les diferències entre les versions disminueixen al llarg del temps i en 

funció de les successives edicions, i amb l’assoliment per part de Sebastià Juan Arbó de 

més seguretat i fermesa en l’estil i el model narratiu. Les diferències entre les primeres 

edicions haurien de ser molt més considerables tant quantitativament com 

qualitativament, que no pas en les últimes edicions.  

                                                 
48 “La recreació d’una obra n’altera la concepció original, i té com a conseqüència la dislocació del text 
reescrit: [...]. La reelaboració, en canvi, afecta la materialització d’aquella idea, és a dir, el procés de 
redacció del text: [...]. Altrament, el procés de revisió aplega els retocs finals introduïts sobre una 
determinada redacció del text: [...].” (Veny, 2004: 163) 
 
49 “El canal entès com el mitjà a través del qual el text arriba als lectors” (Veny, 2004: 177) 
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L’anàlisi que es presenta correspon a una determinada part de l’original de 1932 

i a la seva posterior autotraducció de 1940. La tria d’aquestes edicions rau en el fet que 

són les primeres edicions, de manera que són les que es troben subjectes a més canvis, 

en un moment de desenvolupament i formació de Sebastià Juan Arbó com a escriptor. 

També és important fer notar que Terres de l’Ebre va ser la primera obra escrita per 

Arbó, i que la va autotraduir quan ja havia editat cinc obres de narrativa i tres de teatre, 

i, per tant, quan la seva veu narrativa en llengua catalana havia evolucionat i madurat de 

manera significativa.  

 

 

1.4. Mètode d’anàlisi  

Afinar el mètode d’anàlisi és un dels objectius i una de les necessitats d’aquest 

treball. En la majoria de treballs sobre autotraducció no s’explicita (o no s’hi troba) un 

mètode d’anàlisi, la qual cosa crea un buit metodològic important a l’hora de treballar 

en l’autotraducció. Aquesta manca de mètode global d’anàlisi es deu a diferents factors: 

d’una banda, hi influeix l’extensió limitada dels treballs i, de l’altra, la concreció i el 

tipus de treballs. Molts dels estudis fets sobre autotraducció són, per motius d’espai o 

extensió, insuficients per incorporar-hi l’explicitació d’un mètode, ja que normalment es 

publiquen en revistes especialitzades i no en forma d’estudis o monografies;50 alhora, 

altres aportacions s’inclinen per analitzar algun aspecte molt concret de 

l’autotraducció,51 de manera que no es fa necessària l’aplicació d’un mètode global 

d’anàlisi, o bé presenten l’autotraducció des d’un punt de vista general, històric o 

sociolingüístic,52 cosa que fa que l’aproximació a l’autotraducció no es produeixi a 

partir de l’anàlisi, sinó des d’una perspectiva externa. 

Així doncs, la voluntat d’aproximació a l’autotraducció de Terres de l’Ebre, de 

Sebastià Juan Arbó, a partir d’una anàlisi comparativa de les versions catalanes i 

castellanes de l’obra obliga a buscar un mètode adient per dur-la a terme. 
                                                 
50 Vegeu, per exemple, Besemeres, 1995 i 2000; Bishop, 2000; Brown, 1992; Cohn, 1961; Collinge, 
1998; Cotoner, 2001; Dolinin, 1995; Fletcher, 1976; Heylen, 1990; Jones, 1998; Kumakhova, 1999; Kure, 
1993; McGuire, 1990; McQueeny, 1987; Meyer, 2002; Mooney, 2000 i 2002; Oustinoff, 2004; Paolini, 
1988-1989; Praeger, 1992; Senior, 2001; Stead, 1999; Thomas, 1993. 
 
51 Vegeu, per exemple, Mercuri, 2006; Perry, 1981; Ramis, 2007; Resnick, 1997; Tanqueiro, 2002, 
Yamade, 2001. 
 
52 Vegeu, per exemple, Akai, 1997; Alsina, 2002; Busia, 1997; Castillo, 2006; Davies, 2004; Hokenson i 
Munson, 2007; Santoyo, 2002 i 2005; Simon, 1999; Trigo, 2003; Whyte, 2002; Wilkinson, 1999. 
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D’entrada, l’opció més plausible és acomodar-se a algun dels mètodes més 

coneguts i utilitzats, com ara els de Christiane Nord (1991), Juliane House (1981) o 

Kitty van Leuven-Zwart (1989 i 1990). Tanmateix, cap dels tres mètodes no s’adapta 

pròpiament a la voluntat del nostre treball, tot i que el de van Leuven sigui el que més 

s’acosta a l’enfocament que s’hi proposa. Seguint aquesta última autora, un dels punts 

de partida bàsics del mètode d’anàlisi que s’utilitzarà és la idea d’analitzar el text 

exhaustivament des d’un punt de vista microtextual per poder-ne extreure posteriorment 

conclusions tant a nivell microtextual com macrotextual. 

De tota manera, tot i la coincidència inicial de plantejament, hi ha algunes 

discrepàncies importants que cal assenyalar.53 Primerament, es rebutja l’anàlisi 

estadística i de combinació de variables de van Leuven per a l’anàlisi dels canvis 

microtextuals sobre l’estructura macrotextual. Els canvis microtextuals no es poden 

quantificar i analitzar com si fossin simples dades numèriques: cal analitzar-les molt bé 

dins el seu context per poder-ne extreure conclusions a nivell macrotextual, ja que un 

mateix fenomen pot afectar de manera diferent textos diversos i, fins i tot, parts d’un 

mateix text. D’aquesta manera, la voluntat del mètode d’anàlisi proposat és presentar els 

canvis que es produeixen a nivell microtextual, analitzar-los i, amb totes les precaucions 

i amb la intenció de no generalitzar, mirar d’extreure’n repercussions a nivell 

macrotextual. 

Un segon aspecte de discrepància és l’abusiva classificació que fa: van Leuven 

planteja molts ítems de classificació que, de vegades, no resulten prou distingibles 

davant de textos reals, i, per tant, crea dificultats a l’hora d’encasellar els canvis que es 

troben. Alhora, i a més de les possibles confusions, en l’anàlisi de l’autotraducció de 

Terres de l’Ebre no tenen especial sentit les distincions establertes per van Leuven. 

L’últim punt feble per a la nostra anàlisi, comú a tots els mètodes convencionals 

analitzats, és la falta de referència específica als aspectes derivats de l’autotraducció. 

Cap dels mètodes esmentats, plantejats en termes de traducció convencional, no inclou, 

òbviament, una opció referent als canvis introduïts en la traducció amb relació a la 

doble vessant del traductor, també com a autor. Precisament aquest punt és el que tracta 

específicament Patricia López López-Gay (2005) en el seu estudi aplicat a 

l’autotraducció de Gómez Arcos, en el que ella anomena transformaciones de 

                                                 
53 Per veure tota la complexitat de l’aplicació del mètode de Kitty van Leuven-Zwart, vegeu la tesi 
d’Albert Ribas (1994), moltes de les dificultats del qual es volen evitar en aquest mètode. 
 



 28 

autotraducción. L’aportació de López López-Gay serveix com a referència en aquest 

aspecte, però li manquen, precisament, aquells aspectes referents a la traducció més 

convencional que qualsevol autotraductor també ha de portar a terme.54 

Tenint en compte tot això, el plantejament del mètode d’anàlisi que s’ha 

d’utilitzar segueix els principis del de van Leuven pel que fa a l’anàlisi contrastiva i 

exhaustiva dels textos a un nivell microtextual. A aquesta anàlisi més convencional, s’hi 

ha d’afegir la voluntat de tenir en compte l’aportació de López López-Gay i afegir-hi un 

apartat dedicat pròpiament als canvis que només es donen en el procés d’autotraducció. 

Amb aquesta síntesi es pot arribar a analitzar l’autotraducció com el que realment és, 

una traducció (anàlisi convencional), sense deixar de banda les particularitats que aquest 

procés comporta i les repercussions que pot tenir: els canvis autorals (anàlisi específica).  

L’objectiu final d’aquest mètode, com ja s’ha dit, és el d’analitzar 

minuciosament el text des del punt de vista microtextual per poder comentar, en una 

segona fase, tot allò que s’hagi trobat i poder-ne extreure conclusions més 

generalitzades i macrotextuals. Per això aquest mètode es planteja com un sistema de 

classificació dels canvis trobats en l’anàlisi comparativa: un sistema més o menys 

complex d’ordenació dels canvis de la traducció. Es tracta de situar cada un dels canvis 

que es detectin en la comparació d’original i traducció en un marc determinat per tal de 

poder agrupar els tipus de canvis segons de l’ordre que siguin i, d’aquesta manera, 

poder-los analitzar tots com a bloc. 

No és cap casualitat parlar de canvis, ja que la intenció d’aquest sistema és la de 

ser el més objectiu possible. Es tracta que en el procés d’ordenació hi hagi la mínima 

valoració, que senzillament s’inventariï tota la informació trobada. És per això que es 

parla de canvis, de punts discrepants, siguin de l’ordre que siguin, entre el primer i el 

segon text, i mai d’errades o coses equivalents. Es tracta d’exposar les diferències des 

d’un punt de vista descriptiu55 i mai des d’un punt de vista prescriptiu. 

La finalitat d’aquest sistema és la de singularitzar també la classificació per al 

propòsit de l’anàlisi. Tenint en compte que es tracta l’autotraducció, és convenient 

dividir l’anàlisi, més enllà de les categories convencionals, en tres grans blocs: els 

canvis de caràcter traductològic, els canvis de caràcter estètic i els canvis de 

caràcter autoral. 

                                                 
54 López López-Gay els bandeja precisament per això, perquè són comuns a qualsevol tipus de traducció. 
 
55 Vegeu Toury (1995). 



 29 

Els canvis de caràcter traductològic afecten totes aquelles modificacions que 

es poden trobar en qualsevol traducció, al marge de qui la realitzi; aquí es plantegen, 

doncs, totes aquelles qüestions que tenen a veure amb el text des d’un punt de vista 

propi del traductor, i amb la perícia de l’autor com a traductor. 

Els canvis de caràcter estètic són tots aquells que se situen a cavall entre la part 

creativa i la traductològica, és a dir, canvis en la traducció que no són estrictament 

necessaris, però que no perverteixen el sentit ni el significat del text, i que, en general, 

responen a l’estil o al gust personal. 

Finalment, els canvis de caràcter autoral són tots aquells en els quals es percep 

d’una manera molt clara la presència de l’autor en detriment de la del traductor i que 

impliquen invariablement canvis de l’original que no es poden explicar des d’un punt de 

vista traductològic. 

Així, amb aquesta primera classificació es poden ordenar directament aquells 

canvis que són prototípics d’una traducció dels que no ho són. Això, d’entrada, facilita 

la feina: es pot veure sense gaire dificultat quin és el grau directe de manipulació de 

l’original per part de l’autotraductor tant en la seva qualitat d’autor (canvis de caràcter 

autoral) com de traductor (canvis de caràcter traductològic). 

Amb aquesta explicació semblarien òbvies només dues de les categories 

esmentades, però no és així: els canvis de caràcter estètic, tot i que no tinguin una 

visualització tan clara pel que fa a la feina de l’autotraductor com a traductor i com a 

autor, sí que són de gran ajuda en molts casos. És possible que en moltes 

autotraduccions no hi hagi canvis de caràcter autoral, però això no ha de fer pensar 

directament que l’autotraductor actuï sols com a traductor i abandoni la faceta d’autor: 

que hi hagi més o menys modificacions en la categoria dels canvis de caràcter estètic 

també revela, encara que d’una manera més subtil, la part més autoral de 

l’autotraductor. Els canvis inventariats en aquesta categoria són, bàsicament, de gust 

personal o d’estil propi d’una i altra llengua, i la decisió “traductològica” és molt 

marginal; per tant, valorant la quantitat i la “qualitat” dels canvis d’aquesta categoria 

podem trobar, també aquí, la mà de l’autor. 

Es pot pensar, per altra banda, que els canvis de caràcter autoral, els que són 

propis de l’autor, també es poden trobar en traduccions convencionals, i és cert. En 

aquests casos, però, el traductor ho fa “sense legitimitat”, és a dir, són canvis del mateix 

tipus, però en un cas és el mateix autor qui decideix modificar el seu text i en l’altre no. 

D’aquesta manera, queda ben palesa la diferent importància d’un i altre tipus de canvi 
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respecte de l’original: mentre que si el canvi substancial el realitza un traductor se’l 

censurarà automàticament, si el fa el mateix autor, se li tindrà en compte i, fins i tot, es 

pot arribar a considerar la traducció com a més original que el propi original, com és 

ben bé el cas de Terres de l’Ebre, de Sebastià Juan Arbó. 

Aquestes tres categories –els canvis de caràcter traductològic, els canvis de 

caràcter estètic i els canvis de caràcter autoral– són les bàsiques que s’han de 

considerar, però dins de cadascuna s’estableix una classificació pròpia. Per poder ser 

minuciosos però alhora poder treballar amb comoditat, es creen calaixos prou amplis 

per poder encabir tots els exemples i, alhora, poder establir subcategories sense 

excessius problemes. Així doncs, es planteja una estructura ramificada a fi i efecte de 

poder classificar amb facilitat i crear nous apartats concrets segons les necessitats que 

plantegi la traducció. 

No es tracta de fer un sistema de classificació tancat; ben al contrari, aquest 

sistema, fent un símil amb la informàtica, es pot considerar de codi obert, és a dir, que 

es pot modificar i ajustar segons les necessitats de cada cas. Així, s’ha establert una base 

per a cadascun dels tres blocs explicats i, a partir d’aquests, s’han creat divisions segons 

les necessitats que la comparació ha plantejat. D’aquesta manera, és possible que part 

d’aquesta agrupació es pugui suprimir en l’anàlisi d’altres autotraduccions i que, al 

mateix temps, sigui necessari afegir noves categories.56 

Pel que fa a l’apartat de canvis de caràcter traductològic, s’han establert quatre 

subapartats diferents: els canvis lèxics, els canvis morfosintàctics, els canvis pragmàtics 

i els canvis de llengua (respecte a la normativa).57 Cadascun d’aquests subapartats és 

prou transparent per no haver de descriure què hi ha en cada cas. De tota manera, és 

evident que els subapartats que hi ha dins de cada un d’aquests subapartats sí que són 

variables segons les circumstàncies. 

                                                 
56 Un exemple que hi haurà en aquesta mateixa autotraducció serà el de les cançons i dites populars 
(Ramis, 2007: 171-187): en el capítol analitzat en aquest treball no n’apareix cap i, per tant, no hi ha cap 
ítem que hi faci referència; en canvi, en l’anàlisi més detallada que tenim previst realitzar en la tesi 
doctoral, segurament n’hi haurà, i llavors sí que s’hi inclourà un apartat que hi faci referència explícita.  
 
57 Evidentment, tenint en compte les dates de les primeres edicions que analitzem aquí (1932/1940), les 
obres lexicogràfiques consultades no són les normatives actualment. Establim per al català el Diccionari 
ortogràfic de 1931 i, en segon terme, el Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra 
(1932) –la publicació d’aquest diccionari és posterior a l’escriptura de la novel·la, però la proximitat en 
les dates aconsella de tenir-lo en compte. Per al castellà, establim les versions de 1936 i 1939 del DRAE, 
que es poden consultar al  Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. 
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L’apartat de canvis de caràcter estètic, per la seva part, està dividit únicament 

en dos subapartats: els canvis estilístics i els canvis de puntuació. En els primers s’hi 

tracten canvis lèxics o d’expressió i d’ordre, els quals es classifiquen respectivament 

amb diferents subapartats segons les necessitats trobades. Pel que fa a la puntuació, es 

distingeix entre canvis menors i canvis majors: s’entén com a canvi menor tot aquell 

que no implica un canvi d’oració, és a dir, que el canvi es produeix en una mateixa 

oració; el canvi major, per contra, és aquell que implica el canvi d’oració. 

Per últim, l’apartat de canvis de caràcter autoral –tranformaciones de 

autotraducción, per a López López-Gay (2005: 67-70)– està dividit en tres subapartats 

ben clars i diferenciats: supressions, addicions i canvis de reescriptura o recreació. 

Val a dir que les categories disposades com a subapartats propis per a aquesta 

anàlisi s’han intentat crear en paral·lel amb el fenomen contrari per tal de poder veure 

amb més facilitat si es produïen compensacions.  

La unitat d’anàlisi i de comparació establerta és l’oracional, sempre que això és 

possible. De totes maneres, sempre que ha estat necessari per a una millor comprensió, 

s’ha ampliat fins allà on ha fet falta aquesta unitat i força vegades es podrà comprovar 

que hi ha més d’una frase en els fragments comparats. 

Aquí es presenta el desglossament de tota la classificació sencera que s’ha fet 

servir, com es pot veure més àmpliament també a l’Annex 2 amb tots els exemples 

classificats, i que després servirà per comentar l’autotraducció concreta de Terres de 

l’Ebre, de Sebastià Juan Arbó.  

 

1. Canvis de caràcter traductològic 

1.1. Canvis lèxics de la traducció 

  1.1.1. Canvi del referent de l’original 

   

1.1.2. Modulació del referent de l’original 

   1.1.2.1. Intensificació 

   1.1.2.2. Atenuació 

   1.1.2.3. Imprecisió 

   1.1.2.4. Precisió 

   1.1.2.5. Canvi de matís o d’imatge 

 

  1.1.3. Traducció de noms propis 
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1.2. Canvis morfosintàctics de la traducció 

  1.2.1. Temps verbals 

   1.2.1.1. Entre temps no perifràstics 

    1.2.1.1.1. D’imperfet a perfet simple 

    1.2.1.1.2. De perfet simple a imperfet 

    1.2.1.1.3. De perfet simple a plusquamperfet 

    1.2.1.1.4. De plusquamperfet a perfet simple 

  

   1.2.1.2. Entre perífrasis verbals 

    1.2.1.2.1. De perífrasi d’imperfet a perífrasi de present 

    1.2.1.2.2. De perífrasi d’imperfet a perífrasi de condicional 

 

   1.2.1.3. De temps no perifràstics a perífrasis verbals 

    1.2.1.3.1. D’imperfet a perífrasi d’imperfet 

    1.2.1.3.2. De condicional a perífrasi de condicional 

    

   1.2.1.4. De perífrasi verbal a temps no perifràstic 

    1.2.1.4.1. De perífrasi d’infinitiu a infinitiu 

    1.2.1.4.2. De perífrasi d’imperfet a imperfet 

    1.2.1.4.3. De perífrasi d’imperfet a perfet simple 

    

  1.2.2. Nombre 

 

  1.2.3. Pronominalització 

 

  1.2.4. Preposicions 

 

1.3. Canvis pragmàtics de la traducció 

  1.3.1. Implicitacions 

 

  1.3.2. Explicitacions 

   1.3.2.1. Canvis de pronoms pels seus referents 
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  1.3.3. Sentit o punt de vista 

 

 1.4. Canvis de llengua (respecte a la normativa) 

  1.4.1. En la llengua de partida 

 

  1.4.2. En la llengua d’arribada 

 

 

2. Canvis de caràcter estètic 

2.1. Canvis estilístics 

2.1.1. De lèxic o d’expressió 

 2.1.1.1. Pronominals 

  2.1.1.1.1. Implicitació 

   2.1.1.1.1.1. De pronom/nom a ø 

   2.1.1.1.1.2. De nom a pronom 

 

  2.1.1.1.2. Explicitació 

   2.1.1.1.2.1. De ø a pronom/nom 

   2.1.1.1.2.2. De pronom a nom 

 

 2.1.1.2. Dialectalismes 

 

2.1.2. D’ordre 

 2.1.2.1. Entre noms i adjectius 

 2.1.2.2. En la pronominalització verbal 

 2.1.2.3. A nivell oracional 

 

2.2. Canvis de puntuació 

2.2.1. Menor 

 2.2.1.1. D’especificatives a explicatives 

 2.2.1.2. D’explicatives a especificatives 

 2.2.1.3. Opcionals 

  2.2.1.3.1. De ø a coma 

   2.2.1.3.1.1. Més conjunció 
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  2.2.1.3.2. De coma a ø 

  2.2.1.3.3. De conjunció a coma 

  2.2.1.3.4. De coma a conjunció 

2.2.1.3.5. De coma a punt i coma 

2.2.1.3.6. De punt i coma a coma 

  2.2.1.3.7. De conjunció a punt i coma 

  2.2.1.3.8. De punt i coma a conjunció 

    2.2.1.3.9. De punts suspensius a punt 

  2.2.1.3.10. De punt a punts suspensius 

  2.2.1.3.11. Cometes 

 

2.2.2. Major 

 2.2.2.1. Sense canvi de paràgraf 

  2.2.2.1.1. De ø a punt 

  2.2.2.1.2. De coma a punt 

  2.2.2.1.3. De punt a coma 

   2.2.2.1.3.1. Més conjunció 

  2.2.2.1.4. De punt i coma a punt 

  2.2.2.1.5. De punt a punt i coma 

 

 2.2.2.2. Amb canvi de paràgraf 

  2.2.2.2.1. De punt i seguit a punt i a part 

  2.2.2.2.2. De punt i a part a punt i seguit 

  

 

3. Canvis de caràcter autoral 

3.1. Supressions 

3.1.1. De matís 

3.1.2. Substancials 

 

 3.2. Addicions 

  3.2.1. De matís 

  3.2.2. Substancials 
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 3.3. Canvis de reescriptura o recreació 

 

A partir d’aquesta classificació, el comentari ens ha de permetre considerar tant 

els aspectes lingüístics de la traducció com també els textuals, és a dir, tots aquells 

canvis que puguin afectar tant la microestructura del text com la macroestructura i el 

nivell ficcional. Cal veure si molts d’aquests canvis microtextuals tenen efectes 

argumentals i/o conceptuals i, si és així, explicar-ho i assenyalar-ne l’abast. 
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2. Anàlisi de cas: primer capítol de la primera edició de Terres de l’Ebre (1932) i la 

primera autotraducció, Tierras del Ebro (1940), de Sebastià Juan Arbó  

L’anàlisi que aquí es presenta és fruit de l’aplicació del mètode exposat a 

l’apartat anterior en la primera edició de Terres de l’Ebre (Catalònia, 1932) i en la 

primera edició en llengua castellana, Tierras del Ebro (Luis Miracle, 1940). 

Evidentment, l’aplicació d’aquest mètode és força minuciosa i, conseqüentment, se’n 

deriven una gran quantitat de dades. L’explicació que ara se’n farà és més general i 

intenta sistematitzar el tipus de canvis que s’hi han trobat, de manera que s’hi fa una 

explicació general, només amb els exemples que s’han considerat més representatius de 

cada cas. Tot i que ara hi pugui haver algun aspecte que quedi al marge d’aquesta 

explicació per la poca rellevància que té en aquest treball, es manté en l’anàlisi 

completa ja que podria ser interessant amb la resta de dades que s’han de recollir en 

l’anàlisi més àmplia per a la futura tesi doctoral. Es poden consultar tots els casos 

recollits en l’anàlisi comparativa de les primeres edicions de Terres de l’Ebre a l’Annex 

2. 

Per tal de sistematitzar al màxim i facilitar la lectura, la comprensió i la 

visualització d’exemples, s’ha optat per dividir aquesta anàlisi en els apartats que són 

considerats bàsics dins el mètode explicat anteriorment.  

 

 

2.1. Canvis de caràcter traductològic 

Com bé s’ha explicitat abans, els canvis de caràcter traductològic es classificaran 

en canvis lèxics, canvis morfosintàctics, canvis pragmàtics i canvis de llengua (respecte 

a la normativa). 

 

2.1.1. Canvis lèxics de la traducció 

Sebastià Juan Arbó introdueix força canvis de tipus lèxic en l’autotraducció 

d’aquest capítol de Terres de l’Ebre. De totes maneres, aquests canvis no afecten en 

general de manera substancial el text, sinó que senzillament el modulen: li proporcionen 

una fesomia nova, sense canviar-ne l’essència. 

Els canvis més importants en aquest sentit són els que produeixen un canvi del 

referent de l’original. Val a dir, però, que d’aquests tipus de canvis més profunds no 

n’hi ha molts de casos i, els que hi ha, podrien passar perfectament desapercebuts si no 
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fos per la minuciosa lectura comparada. Potser es poden destacar dos canvis d’aquesta 

mena per sobre dels altres: la traducció de merlot per petirrojo [2 i 4, p. 81]58 i la 

traducció de terratinents per campesinos [12, p. 81].  

En el primer cas es veu un canvi clar del referent de l’original respecte al de la 

traducció, amb la qual cosa l’ocell que s’ha d’imaginar el lector en català és diferent del 

que s’imagina el lector en castellà: tot i que aquest canvi no afecta de cap manera el 

desenvolupament general de la ficció, sí que representa un canvi en el paisatge que 

envolta aquesta ficció i, per tant, el context en el qual es mou.  

En el segon cas hi ha una traducció que, en aparença, és clarament contradictòria 

i que canvia per complet el significat del fragment de l’original. Això, que és cert, cal 

matisar-ho amb el fet que es tracta de la correcció d’una errada: pel context es veu 

perfectament que Arbó vol parlar dels pagesos i no pas dels terratinents, però per alguna 

raó aquesta errada es va introduir en el primer text; el fet que el mateix autor sigui el 

traductor facilita molt la tasca de correcció d’errades originals i fa pensar que una altra 

motivació secundària de l’autotraducció d’Arbó sigui també aquesta, la correcció 

d’errades comeses en la primera versió.59 

 Hi ha un segon tipus de canvis que, tot i que no modifiquen directament el 

referent de l’original, poden modular-lo. Aquesta modulació, si es repeteix 

constantment durant tota l’obra en una mateixa direcció, sí que podria arribar a fer 

canviar la percepció de l’obra entre els lectors d’una i altra llengua. Aquí s’ha dividit 

aquesta modulació en intensificació i atenuació precisament per poder comparar si la 

modulació establerta per Arbó sempre va dirigida en un sentit o un altre o si hi ha un 

cert equilibri i, per tant, una certa compensació.  

Pel que es veu a la classificació de l’Annex 2, hi ha exemples de modulació tant 

intensificativa com atenuativa, però hi ha algun cas més d’atenuació de la intensitat. Per 

posar dos exemples de cada, es pot apuntar que hi ha intensificació quan les aigües 

corruptes passen a ser pútridas [6, p. 82], o quan els pagesos passen d’estar desesperats 

a estar exaltados por la desesperación [19, p. 82]; en sentit contrari, es disminueix la 

intensitat quan, per exemple, un soroll es converteix en un rumor [1, p. 83] o quan una 

angoixa punyent passa a ser una vaga congoja [90, p. 83]. Amb això es veu que Arbó sí 

                                                 
58 S’indica entre claudàtors el número d’exemple i la pàgina en què es pot trobar l’exemple amb tot el 
context dins l’anàlisi completa. 
 
59 El manteniment d’aquesta segona forma –directament o amb formes implícites equivalents– en la resta 
d’edicions també ho confirma. 
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que empra aquest recurs en la nova versió castellana amb un cert equilibri, tot i que la 

impressió general que s’endú el lector del text en castellà serà més suau i menys 

contundent que el lector del text en català. 

Si la impressió del text en català és una mica més intensa i contundent que la del 

text en castellà, també és més precisa. Amb això no es deslegitima per res el text en 

castellà, sinó que senzillament s’apunta la tendència de l’autotraductor de generalitzar 

més en el pla lèxic en llengua castellana. Mentre que en el text català s’intenta ser molt 

precís i acurat en la tria lèxica, hi ha casos en què en el text castellà això no es dóna i es 

tendeix a traduir, o bé amb un altre concepte, o bé amb lèxic de tipus més general i 

universal i menys cenyit al català de les terres de l’Ebre. Així, per exemple, el roquisser 

es converteix en rocas [16, p. 84], de dintre el garroferar es passa a estar bajo los 

árboles [32, p. 84], les pesqueres esdevenen la pesca [76, p. 85], i ja no es vol treure un 

caixer per a horta sinó cultivar un poco de huerta [82, p. 85]. 

Hi ha un exemple generalitzat que és el canvi del verb escoltar pel verb oir [19 i 

47, p. 84]: tant en català com en castellà es fa la distinció entre aquests dos verbs en 

funció o no de la intencionalitat; en la traducció, Arbó canvia gairebé sistemàticament 

aquests dos verbs: el que d’entrada sembla una imprecisió, pels contextos i la reiteració 

també es podria considerar que és una correcció, potser no tant de llengua, com de 

contingut; és a dir, no perquè Arbó no conegués la diferència entre aquests dos verbs, 

sinó per la seva decisió com a autor que en aquestes accions no hi hagi, precisament, 

voluntarietat. 

Aquest fenomen de la imprecisió es podria compensar, igual que passava amb el 

fenomen anterior, amb la introducció de precisions en el text en castellà com a traducció 

de mots o expressions més generals en llengua catalana. Això només passa una vegada 

en tot el capítol, quan es precisa en los rincones pel català al fons [15, p. 85], cosa que 

contrasta amb les onze “imprecisions” del text en castellà respecte del català. Així 

doncs, es veu com, almenys en aquest capítol, la precisió lèxica és molt més gran en el 

text en català que en el text en castellà. 

Hi ha un altre tipus de canvi lèxic: el canvi de matís o d’imatge. El canvi de 

matís és un canvi molt subtil en què la diferència lèxica només implica un lleuger canvi 

en la percepció del lector en funció de la llengua amb què llegeixi el text. Es tracta de 

casos com ara utilitzar el verb servir en comptes de treballar [34, p. 85], amb el qual el 

lector del text en castellà pot apreciar un matís més de subordinació, de súbdit o criat, 

que no pas el català, més neutre. Un altre exemple en aquest sentit és el cas de el va 
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escoltar en català pel dejóle hablar en castellà [89, p. 86] que, tot i que implica una 

mateixa acció, en el cas català suposa una atenció que no és explícita en el castellà.  

Pel que fa al canvi d’imatge, implica forçosament un canvi de percepció del 

lector d’una i altra versió pel fet mateix de canviar el referent metafòric, si bé no en 

canvia la intenció. Alguns exemples són el canvi de veure’s atrapats en un clot anguniós 

per un lodazal de miserias [20, p. 85], la diferència que hi ha entre li veia el cor o li 

adivinaba [48, p. 86], o que l’entusiasme se li glaçà o se desvaneció [57, p. 86]. Es 

tracta d’un cas en què, tot i que la imatge és diferent i, per tant, també la percepció del 

lector, la intenció que hi ha darrere és exactament la mateixa. 

Finalment, cal comentar un últim aspecte dins els canvis lèxics: la traducció de 

noms propis, entre els quals es poden distingir els antropònims i els topònims. Pel que 

fa als antropònims, Arbó no és coherent i tradueix Joan per Juan [33, 48, 50, 61, 67, 70, 

84, 88 i 91, p. 86] amb una tendència absoluta d’assimilació del text resultant a la 

cultura d’arribada, mentre que Roseta [33, 41 i 89, p. 86] no el tradueix i, a més, el 

marca amb cursiva, amb la qual cosa l’allunya totalment de la cultura d’arribada.  

En el cas dels topònims, Arbó es decanta en tots els casos per la traducció. 

Algunes d’aquestes traduccions són indiscutibles, com del cas del riu Ebre [16, p. 86], 

però n’hi ha d’altres de més discutibles. El primer cas fa referència al Grau [24, 26 i 30, 

p. 86], que sembla ser que en els seus orígens tenia l’accepció de raval60 i que en 

l’actualitat ha derivat cap a una altra accepció de barri marítim o ribera, i que és el nom 

tradicional que es dóna a Amposta al barri de la part alta del poble, on tradicionalment 

vivia la gent més humil i els pagesos. Per tant, amb aquest ús Arbó està situant 

implícitament l’acció de la novel·la. La traducció proposada per l’autor és Grao, tal com 

es pronuncia a Amposta, amb la qual cosa es mantenen els mateixos sentits que podria 

tenir l’original, tot i que es podria discutir la bondat de la traducció del nom propi. De 

totes maneres, aquesta traducció de noms propis, que avui en dia probablement no es 

traduirien, es veu com una constant en Arbó, que segueix una tendència majoritària 

durant bona part de la història i de l’època.  

Hi ha dos exemples més que ho il·lustren: el primer, Encañizada (escrit en 

cursiva a la traducció) [66, p. 87], en què una traducció transparent ens pot emmascarar 

una localització (l’Encanyissada), i el segon, Trencabrazos (també escrit en cursiva a la 

                                                 
60 En totes les edicions posteriors de Terres de l’Ebre en català desapareix la referència explícita a aquest 
barri i se substitueix per l’explicació genèrica raval. 
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traducció) [28, p. 86], una mica més complex. Com en el cas anterior, es fa referència a 

Trencabraços,61 però la traducció per la qual opta Arbó en castellà no és transparent: 

Trencabrazos és una barreja de català i castellà que, per a un lector que conegui el 

català li semblarà un calc flagrant del català. Una altra qüestió que se’n deriva, i que 

resulta més difícil d’entendre, és per què utilitza la cursiva en els dos casos si la tradició 

dominant, i que ell segueix, és la de traduir els topònims.  

 

2.1.2. Canvis morfosintàctics de la traducció 

La major part dels canvis morfosintàctics impliquen formes verbals. El volum 

d’aquest tipus de canvi és considerable, per la qual cosa sembla que l’autotraductor ha 

decidit modificar sistemàticament un tipus de temps verbals per uns altres, de manera 

que la narració canviï en la concepció del temps i en el to general. Aquests canvis, però, 

no responen a aquesta filosofia modificadora, sinó que tot sovint provoquen efectes 

contradictoris o compensatoris: hi ha canvis de temps verbals que busquen un to més 

directe, amb una recerca de contundència i rotunditat respecte del text original, però 

també n’hi ha d’altres que tenen l’efecte contrari, amb la qual cosa no hi ha un objectiu 

ni de recerca de més contundència –d’un estil més directe–, ni de recerca d’un estil més 

suau –o més indirecte. Sembla, doncs, que aquests canvis no estan pensats des de la 

premeditació traductològica ni des de la voluntat d’aconseguir una finalitat concreta, 

sinó que més aviat responen a la necessitat de l’escriptor de canviar el text, amb la 

intenció de millorar-lo, de reescriure’l de nou amb aquestes matisacions de temps i de 

to, cosa que es pot dir que es confirma amb la continuïtat d’alguns d’aquests temps 

verbals en les posteriors edicions de l’obra. 

Hi ha un segon canvi morfosintàctic prou abundant: el canvi de nombre d’alguns 

substantius. Aquest canvi de nombre, evidentment, canvia la quantificació dels elements 

afectats. En els exemples del capítol analitzat hi ha dos tipus de casos: els que afecten el 

paisatge i els que afecten els sentiments. En el cas dels canvis de nombre que afecten el 

paisatge el que fan és, precisament, canviar l’escenari en què es desenvolupa l’acció, 

amb un increment (és el cas de prados per prada [1, p. 89] o charcas per mullader [3, p. 

89]) o una disminució d’elements (és el cas de en la plaza per totes les places [17, p. 

                                                 
61 En aquest primer capítol de l’original de 1932 no apareix cap referència a Trencabraços, sinó que 
s’introdueix per primer cop en el text en castellà. Tanmateix, la resta de versions catalanes ja inclouen 
aquesta referència. 
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89]). Els canvis, tanmateix, no modifiquen en cap cas el sentit global dels fragments en 

què es troben.  

Pel que fa als canvis de nombre que tenen a veure amb els sentiments, se n’han 

trobat dos casos, els dos eminentment metafòrics. Tant en un cas com en l’altre es 

tendeix a buscar la singularització del plural, segurament amb l’objectiu d’esbrinar la 

universalitat del sentiment, de fer-lo més generalitzable: és el cas de canviar plena de 

dolceses per llena de dulzura [56, p. 90] i aquelles soledats per la soledad [71, p. 90]. 

En aquest capítol hi ha dos aspectes més relacionats amb la morfosintaxi: d’una 

banda, les pronominalitzacions, i, de l’altra, l’ús diferent de les preposicions. Només hi 

ha dos exemples de cada tipus, per la qual cosa no se’n poden extreure conclusions. Val 

a dir, però, que la utilització de pronoms en una llengua o en l’altra pot personalitzar 

més o menys el text: dels exemples que tenim n’hi ha un cas de cada, un que introdueix 

un pronom que no hi era (per tant, el personalitza, hi introdueix una implicació) i un 

altre en què el pronom desapareix (provocant l’efecte contrari: la generalització). 

Pel que fa a les preposicions, poden fer canviar la perspectiva de l’acció i les 

relacions entre els elements de l’oració; en els casos trobats en aquest capítol, però, 

aquests canvis són mínims. En el primer exemple (feien estralls per les poblacions / 

causaban estragos entre las poblaciones [7, p. 90]) es canvia el concepte de població: 

en el text català es fa referència al lloc físic i en el castellà a les persones que hi viuen, 

cosa que tampoc no afecta el sentit general del fragment. En el segon exemple (Estaven 

al portal / Estaban ante el portal [44, p. 90]) el que hi ha és un canvi de localització 

física dels protagonistes de l’oració: mentre que en català són “sota” el portal, en 

castellà són “davant”. 

 

2.1.3. Canvis pragmàtics de la traducció 

Dins els canvis pragmàtics s’han establert dues categories fonamentals per 

entendre la posició de l’autotraductor respecte del text: les implicitacions i les 

explicitacions. D’una banda, les implicitacions, que consisteixen a no citar elements que 

sortien en el text, suposen que l’autotraductor considera que el lector de la cultura 

receptora té un coneixement del context prou ampli per eliminar certs elements. De 

l’altra, les explicitacions, que consisteixen a afegir elements que no apareixien en el text 

original perquè es considera que no se sobreentendran en la cultura d’arribada, mostren 

com l’autotraductor creu que el lector de la cultura d’arribada no té prou coneixement 

del context en què es desenvolupa l’acció per interpretar uns elements implícits que 
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considera obvis en la literatura de partida. Així, la utilització d’un i altre recurs té 

implicacions antagòniques, que convindrà matisar en cada cas. 

Hi ha vuit implicitacions en el capítol analitzat que responen a tres necessitats 

diferents:  

a) la supressió d’informació innecessària per estar ja continguda en altres 

elements i que no afecta per res la llengua i la cultura (p. e. las charcas en comptes de 

les aigües del mullader [3, p. 90], o mordiendo su puro en comptes de mastegant el 

cigar que portava sempre entre els llavis [63, p. 91]);  

b) la supressió d’algun element retòric per obtenir una frase més directa (p. e. 

desalentados por aquella lucha en comptes de desalentats, vençuts en aquella lluita 

amb la terra [12, p. 91]);  

c) el canvi de referents concrets pels seus genèrics, amb la corresponent 

deslocalització de l’acció (p. e. que se reflejaba en el río en comptes de que l’Ebre 

reflectia [16, p. 91]).  

Per tant, el que sobretot es dóna en aquestes implicitacions és la voluntat de l’autor de 

corregir l’estil de l’original, de fer-lo més directe, sense elements distorsionadors, i de 

desvincular-lo de la terra de què parla. 

El nombre d’explicitacions és molt superior, n’hi ha 27, i responen a cinc 

necessitats diferents:  

a) l’explicitació de matís, sovint innecessària amb el coneixement del context (p. 

e. el césped húmedo en comptes de l’herbei [3, p. 92], o ¿Qué les daremos de comer a 

nuestros hijos? en comptes de Què els donarem als nostres fills? [17, p. 92]);  

b) la introducció d’un element retòric, que moltes vegades va lligat al supòsit 

anterior (p. e. de los seres que, a partir de aquel día, les acompañarían en comptes dels 

éssers que els serien companya [4, p. 92], o Y torcían los brazos con gestos de 

desesperación en comptes de I es torçaven els braços amb desesperació [18, p. 92]); 

c) l’explicació i/o explicitació d’un fenomen o una localització concreta (p. e. 

Dos años sucesivos de malas cosechas en el arrozal en comptes de dues fallades 

seguides [9, p. 92], o que vivían en el Grao, el arrabal alto separado del pueblo por el 

canal en comptes de del Grau [24, p. 93]);  

d) la concreció d’un element ambigu (p. e. en tiempos del padre en comptes 

d’abans [77, p. 94]);  

e) el canvi de pronoms pel seu referent (p. e. en la población en comptes d’aquí 

[23, p. 94], o las tierras en comptes de tot [75, p. 95]).  
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Val a dir que la major part d’aquestes explicitacions corresponen als ítems a), b) 

i e). Així, encara que hi ha moltes més explicitacions que implicitacions, i juntament 

amb el fet que només hi ha dues explicitacions que afecten directament el coneixement 

del context del lector de la llengua d’arribada (ítem c)), no es pot dir que Arbó busqui en 

aquest fenomen pròpiament l’acostament a la cultura d’arribada, sinó que pretén més 

aviat, com en casos anteriors, polir l’estil, ser més acurat i no deixar res deslligat. 

Un aspecte menor en aquest capítol, però que també afecta l’aspecte pragmàtic, 

són els canvis de sentit o de punt de vista. Aquests canvis no varien la trama ni la idea 

general del fragment, sinó que la plantegen des d’un punt de vista diferent de la mateixa 

realitat. En aquest capítol n’hem localitzat tres exemples, un nombre poc significatiu per 

extreure’n cap conclusió, però prou il·lustratiu per exposar el fet. 

Els tres exemples fan referència a canvis de sentit o punt de vista diferents. En el 

primer cas, hi ha una afirmació de convenciment que arriba fins al temps present, que 

passa a convertir-se en una afirmació categòrica i absoluta (La vida al poble li havia 

anat millor es converteix en La vida en el pueblo era mejor para él [25, p. 95]). En el 

segon exemple, en canvi, hi ha un adjectiu que afecta un referent diferent en català i en 

castellà (Es veié retornant [...] després d’una llarga absència, sortós, amb diners passa 

a ser Se veía de regreso [...] después de una larga ausencia afortunada, con dinero [53, 

p. 95]). En l’últim cas hi ha un canvi de subjecte per objecte (ella no s’entusiasmà en 

castellà és la nueva no la entusiasmó [89, p. 95]). 

 

2.1.4. Canvis de llengua (respecte a la normativa) 

En el capítol analitzat, i en general a tota la novel·la, hi ha una sèrie de mots que 

queden exclosos de la normativa estricta, sobretot en català. En castellà, les úniques 

diferències detectades respecte de la normativa actual fan referència a l’accentuació de 

la paraula huídas [32, p. 98], que el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) 

de 1936 i 1939 recullen amb aquesta grafia i, per tant, s’adiu a la normativa en el 

moment de la publicació de l’obra en castellà (1940); el mot falladas [80, p. 99], escrit 

en cursiva, que seria un calc del català fallades, ja que segons el DRAE de l’època 

només es recull com a “acción de fallar”;62 i a l’accentuació de formes verbals 

monosil·làbiques amb diftong [43, 48, 61, i 67, p. 98]. En aquest darrer cas, la mateixa 

                                                 
62 A l’última edició del DRAE (22a edició, 2001) fallada només fa referència a certs jocs de cartes. 
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ortografia actual de la RAE63 admet que, en les normes anteriors aquest tipus de 

paraules s’accentuaven,64 amb la qual cosa en castellà realment només trobem una 

errada de llengua respecte a la normativa. 

El cas català, pel moment històric (1932), i el procés normativitzador que 

Pompeu Fabra i les institucions que havia impulsat Prat de la Riba portaven a terme, la 

qüestió és força més complexa. Hi ha diversos exemples de naturalesa diferent: els de 

caràcter ortogràfic (la majoria), els de caràcter lèxic i els de flexió verbal. 

Els exemples de caràcter estrictament ortogràfic mostren les simples errates 

pròpies de qualsevol publicació (acontracor [41, p. 97], en què hi ha una aglutinació de 

la locució adverbial), canvis per no haver consultat el diccionari o no voler seguir el seu 

criteri (cenillar65 [5, p. 96] o anllà [61, p. 97]), una accentuació que no segueix les 

regles establertes per Pompeu Fabra (maleïnt [10, p. 96]), dues paraules incloses al 

Diccionari ortogràfic de 1931 amb una grafia que ha canviat posteriorment (recó [69, p. 

97] i daler [12, p. 96]) i una grafia que vol acostar-se a la pronúncia més que a 

l’ortografia (atmòsfera [27, p. 96]).66 

Els exemples de caràcter lèxic responen, bàsicament, a la voluntat d’apropament 

a la parla de la gent de l’Ebre: així, Arbó opta per escriure desaigües [10, p. 96] en 

comptes de desguassos, que no surt a cap diccionari català ni de l’època ni actual, però 

és així com en diuen, o en deien, a les terres de l’Ebre;67 també opta per la paraula 

collitó [10, p. 96], que no apareix a cap diccionari català més que al DCVB i amb una 

                                                 
63 Real Academia Española (1999). Ortografía de la Lengua Española [en línia: 
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D6446133C12571640039A1
89/$FILE/Ortografia.pdf] 
 
64 “A efectos ortográficos, son monosílabos las palabras en las que, por aplicación de las reglas expuestas 
en los párrafos anteriores, se considera que no existe hiato –aunque la pronunciación así parezca 
indicarlo–, sino diptongo o triptongo. [...] En este caso es admisible el acento gráfico, impuesto por las 
reglas de ortografía anteriores a estas, si quien escribe percibe nítidamente el hiato y, en consecuencia, 
considera bisílabas palabras como las mencionadas: [...] (Ibídem: 35; el subratllat és meu) 
 
65 Aquesta paraula no apareix pròpiament a l’edició de 1931 del Diccionari ortogràfic de Pompeu Fabra, 
però sí la paraula de la qual deriva: senill. Ja es recull amb s al Diccionari català-valencià-balear (DCVB).  
 
66 A l’edició de 1931 del Diccionari ortogràfic de Pompeu Fabra apareix la grafia atmosfera, però al 
costat hi introdueix una nota que explica que habitualment es diu amtòsfera. A l’edició de 1937 d’aquest 
mateix diccionari aquesta nota desapareix. El DCVB només recull la grafia atmosfera, però sí que recull 
la pronúncia com si portés l’accent gràfic. 
 
67 Carme Arnau, en una nota al peu a l’edició de la MOLC d’Edicions 62, explica d’aquesta manera la 
seva opció de mantenir aquesta tria lèxica: “En lloc de desguàs hem deixat la paraula desaigüe, tan viva a 
les terres de l’Ebre, i que expressa molt millor la idea dels amples canals que vessen llurs aigües a la 
mar.” (Juan Arbó, 1980: 25) 
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ortografia diferent (collitor), i que, segons aquest mateix diccionari, és específic de 

Tortosa; la paraula vivenda [15, p. 96], per la seva part, va ser bandejada per Pompeu 

Fabra pel fet de ser un castellanisme, però sembla que era una paraula ben viva en els 

anys trenta, i es recull també en el DCVB; finalment, la inclusió del mot mentres [64, p. 

97], que també podríem considerar de caràcter ortogràfic, també és exclosa per Pompeu 

Fabra del diccionari, que inclou les veus mentre i mentrestant; tanmateix sembla que era 

una veu ben viva en el poble, ja que el DCVB també la recull al costat de mentre. 

Per últim, els tres exemples de flexió verbal van en dos sentits diferents: per una 

banda, tregueren [4, p. 95] torna a respondre a no haver consultat o no haver volgut 

seguir les normes de conjugació verbal de Pompeu Fabra, incloses en el Diccionari 

ortogràfic, en què ja es recull aquesta conjugació com a tragueren. De l’altra, sigués 

[68, p. 97] i engrossant-se [32, p. 97] (verb engrossar), que el mateix diccionari tampoc 

no contempla (les formes són fos i engrossint-se), també podrien respondre als mateixos 

motius anteriors, però també a una manera de conjugar aquest verb prou estesa, tot i que 

no normativa.68  

Així doncs, a banda d’algunes errades de caràcter ortogràfic, els canvis de 

llengua respecte a la normativa responen a la voluntat de l’autor d’acostar-se a la 

llengua del poble, a la llengua de la gent de l’Ebre, per donar més versemblança als 

personatges i a la història. Aquestes característiques del català contrasten amb la 

normativització gairebé absoluta del text en castellà, per la qual cosa aquest segon text 

és més estàndard, més “universal”, però, també, menys arrelat a un lloc i un moment 

molt concrets, que són els que es descriuen a la novel·la. 

 

 

2.2. Canvis de caràcter estètic 

En aquest sistema, es consideren canvis de caràcter estètic aquells canvis en la 

traducció que no són estrictament necessaris, però que no perverteixen el sentit ni el 

significat del text, i que, en general, responen a l’estil o al gust personal de l’autor. Dins 

aquest grup es distingeixen els canvis pròpiament estilístics i els canvis de puntuació. 

                                                 
68 Vegeu el bandejament inicial de l’ús del participi sigut i l’acceptació actual pel que fa al cas de sigués. 
Engrossar, per la seva part, està recollida al DCVB. 
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2.2.1. Canvis estilístics 

Els canvis estilístics observats en l’anàlisi d’aquest capítol són canvis o bé lèxics 

o d’expressió, o bé d’ordre. Al primer grup, s’han destacat dues categories per la seva 

importància particular: els canvis que afecten la pronominalització i els que afecten la 

veu dialectal de l’autor. 

Com es pot veure en l’anàlisi, els casos que tenen a veure amb la 

pronominalització sempre impliquen una explicitació i mai el cas contrari. Aquesta 

explicitació pot ser de diferents tipus: passar de tenir el referent el·líptic a explicitar-lo 

mitjançant un pronom –la majoria de vegades– o un nom –ja sigui propi o comú–, i 

explicitar directament un pronom del text original pel seu referent, cosa que en aquest 

cas afecta la majoria de vegades noms propis, sobretot el protagonista de la narració. 

Amb aquestes explicitacions respecte a la pronominalització original, tant en el cas 

d’afegir aquests pronoms com en el de substituir-los pel seu referent, hi ha una voluntat 

clara de concretar molt més el text i clarificar tant com sigui possible els referents, cosa 

que s’accentua pel fet que no hi ha en tot el capítol cap mostra del fenomen contrari. 

Al grup dels dialectalismes, només s’han identificat tres mots pròpiament 

arrelats a les comarques de l’Ebre: desaigües i collitó [10, p. 103] –comentats a l’apartat 

2.1.4– i malecó [12, p. 103]. Aquest últim mot, que no surt als diccionaris generals, sí 

que apareix al DCVB. Està utilitzat en el sentit de l’accepció 2 (“Terraplè que hi ha a les 

vores dels canals de regadiu, perquè puguin passar-hi les persones sense mullar-se els 

peus”), que aquest diccionari informa que és d’ús a Tortosa i a Mallorca. 

Evidentment, el text en castellà els substitueix per paraules d’ús general o 

estàndard, amb la qual cosa es difumina l’arrelament del text a una realitat concreta, 

però se l’universalitza i se’l fa més assequible a tots els lectors potencials. 

Si bé en el capítol analitzat el nombre de casos no sembli de prou gruix per 

merèixer un comentari, la sensació és que aquest tipus de veus dialectals són molt més 

nombroses en la primera versió que en les posteriors i una hipòtesi que es planteja és la 

pèrdua progressiva del color lèxic local de Terres de l’Ebre, amb la qual cosa la imatge 

de dialecte de la primera edició és molt més forta que no en les següents, amb la 

difuminació de la imatge local i la voluntat d’universalització ja no només en la versió 

castellana –per qüestions més òbvies– sinó també en la versió catalana.69 

                                                 
69 Caldria veure, si fos possible accedir als manuscrits, quin paper han jugat els editors i correctors en els 
canvis del manuscrit a la primera edició i a les edicions posteriors, tant en general com en aquest cas 
concret. Vegeu Martínez-Gil (1997: 189-218). 
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Tot i aquests dos grups específics, hi ha tota una sèrie de canvis estilístics 

concrets que tenen una certa regularitat o singularitat. En l’anàlisi s’observa en diverses 

ocasions la voluntat de l’autor de convertir adverbis o complements adverbials de la 

versió catalana –sobretot gerundis amb funció adverbial– en complements 

preposicionals en castellà (s’apressaven saltant per se lanzaron a saltos rápidos [3, p. 

99]; aleshores per por aquellos días [8, p. 99]; cridant per a gritos [17, p. 99], i 

retornant per de regreso [53, p. 100]). Aquest canvi, que no varia en cap cas el 

significat dels fragments referenciats, sí que n’afecta la redacció i l’estil.  

Uns altres canvis estilístics de diferent ordre provoquen un subtil efecte comú: 

l’augment d’intensitat de la versió castellana respecte de la catalana. Aquest efecte es 

produeix mitjançant la repetició d’un element no repetit a l’original (menava i disposava 

de tot substituït per mandaba en todo y disponía de todo [87, p. 101]), la paràfrasi d’un 

element de l’original (no sossegava convertit en le dejaba un profundo desasosiego [40, 

p. 100]), i la pròpia idiosincràsia de la llengua en la utilització d’expressions genuïnes 

en cada llengua (mal vist i mal pagat que passa a ser mal visto y peor pagado [38, p. 

100]). 

L’efecte contrari de pèrdua d’intensitat per canvis estilístics només es produeix 

un cop per la concreció d’una paràfrasi (I el descoratjament tornava a venir sintetitzat 

en Se desanimó [60, p. 100]) –fenomen contrari al segon dels anteriors–, amb la qual 

cosa es pot afirmar que, si bé subtilment, els canvis estilístics adoptats aporten una certa 

intensitat superior en el text castellà. 

A part de l’expressió ja comentada, es poden veure altres usos d’expressions 

genuïnes en cada llengua (un día aquí y otro allá en comptes de avui a un lloc, demà a 

un altre [38, p. 100]; o ahorrar una peseta en comptes de reunir res [38, p. 100]). 

D’una manera semblant, en la utilització d’aquesta llengua genuïna Arbó també aprofita 

per acostar-se a les construccions verbals, més habituals i més col·loquials que les 

nominals, tant en català com en castellà, a la qual cosa respon el canvi de del pensament 

de per de pensar en [90, p. 101]. 

Hi ha tres exemples diferents més que, encara que aïllats, fan variar el punt de 

vista del lector: la positivització d’una acció (el canvi de l’afirmació amb verb negatiu li 

desaconsellà la marxa per una afirmació amb un verb ben positiu le aconsejó que 

desistiera en su viaje [65, p. 100]), el canvi d’èmfasi en el qui o en el què (l’èmfasi en la 

persona de que només ella sabia fer passa al somriure a como no había ninguna más 



 48 

[56, p. 100]) i el canvi en la seqüència temporal d’una acció (D’ara... aleshores a al 

terminar... ahora [36, p. 100]). 

Els canvis que afecten l’ordre es poden dividir en tres blocs: els canvis en la 

posició dels adjectius, els canvis en la pronominalització verbal i els canvis a nivell 

oracional. 

Es veu clarament en l’anàlisi del capítol que, en castellà, Arbó tendeix a posar 

els adjectius davant dels noms. Això es pot comprovar no tan sols en els canvis de 

construccions de nom-adjectiu per adjectiu-nom (per exemple, el canvi d’un soroll 

desacostumat per un desacostumbrado rumor [1, p. 103], o el d’una angoixa punyent 

per una vaga congoja [90, p. 104]), sinó també en la introducció davant d’algun nom 

d’algun adjectiu absent en la versió catalana (per exemple el pas dels transeünts als 

escasos transeúntes [15, p. 104]), i en les addicions del text en castellà –que es 

comentaran en el punt 2.3.2–, que introdueixen força construccions d’adjectiu-nom 

(fuerte gritería [28, p. 104], pobre viejo [28, p. 104] o oscura maldición [74, p. 104], 

per exemple). Aquest tipus d’adjectivació, tot i que és més freqüent en castellà que en 

català, tampoc no es pot considerar com a absoluta i, per tant, el canvi força regular 

d’aquest tipus de construccions pot acostar Arbó a allò que a l’apartat 1.2.5 s’ha 

anomenat exhibicionisme lingüístic. 

Un altre cas que podria respondre a aquest exhibicionisme lingüístic és el de la 

pronominalització verbal. L’autor hi mostra una voluntat gairebé absoluta per 

pronominalitzar els verbs al darrere. Com en el cas anterior, no tan sols són els 

exemples directes de canvi de pronom-verb per verb-pronom (canvis com ara oíase per 

s’escoltava [19, p. 105], acompañábanles per els acompanyaven [21, p. 105], o 

apedreábanse per s’apedregaven [32, p. 106], etc.), sinó l’alta freqüència d’aparició 

d’aquest tipus de construccions en les addicions del text en castellà (quedóse [5, p. 104], 

veíase [8, p. 105], lanzábase [26, p. 105], habíase [36, p. 106], encontrábase [36, p. 

106], etc.). Com es pot veure, aquest procediment afecta especialment les construccions 

reflexives i impersonals amb el pronom se. Aquesta utilització sistemàtica en el text en 

castellà crea, potser, la impressió d’estar davant d’una llengua amb tendències 

arcaïtzants. 

Per últim, els canvis d’ordre a nivell oracional responen, per una banda, a la 

prosòdia natural de cada llengua (per exemple, les granotes de sota l’aigua verdosa 

tregueren [sic] el cap a la llum es converteix en las ranas sacaron la cabeza a la luz 

desde el agua verdosa [4, p. 107]) i, per l’altra, a la voluntat d’emfasitzar o destacar 
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algun element de l’oració (per exemple, Després l’abassegà la idea del triomf que 

canvia a luego, la idea de una fácil fortuna llegó a dominarle [52, p. 107], o bé Ell tenia 

unes terres allà a l’Encanyissada que es torna Allá abajo, en la Encañizada, poseía él 

unas tierras yermas [66, p. 107]). En el primer cas, aquest tipus de canvis és habitual en 

qualsevol traducció i necessaris per aconseguir un text propi i genuí en la llengua 

d’arribada. En el segon, aquests canvis responen a la voluntat pròpia de l’autor de 

remarcar algun element que en el primer text considerava que no ho havia estat prou, 

amb la qual cosa s’evidencia la voluntat correctora i reinterpretadora de l’autor per 

damunt de la neutralitat que se li suposaria al traductor. 

 

2.2.2. Canvis de puntuació 

Els canvis de puntuació són dels més notables a simple vista i de força 

importància en la configuració del text per la prosòdia, pels matisos i èmfasis, les 

intencions, la llegibilitat, etc. Aquests canvis es poden observar en un nivell més reduït, 

que només afecta una oració (canvi menor), i en un nivell més ampli, que implica canvis 

d’oracions (canvi major). 

Dins els canvis de puntuació classificats com a menors, es veuen, sobretot, dos 

fenòmens molt clars: l’aparició de moltes més comes en el text castellà que en el català i 

la substitució gairebé sistemàtica de punts suspensius del text català per punts. Pel que 

fa a les comes, n’hi ha una quantitat significativa que respon al canvi d’oració 

especificativa a explicativa. A més, n’hi ha encara moltes més que són totalment 

opcionals i que canvien la lectura, els èmfasis i la prosòdia del text. 

Quant al canvi de punts suspensius per punts, es podria dir que aquest canvi 

respon a l’excés de punts suspensius del text català, molts dels quals a final de paràgraf. 

Aquesta gran quantitat de punts suspensius vol contribuir a crear un efecte d’inseguretat 

i angoixa, però també mostra una certa inseguretat en l’estil de l’autor. Així, aquesta 

limitació dels punts suspensius és, possiblement, conseqüència de la maduració de 

l’estil de l’autor i una major seguretat respecte al text, ja que la disminució de punts 

suspensius no en limita l’angoixa i la inseguretat del protagonista.  

A part d’aquests dos canvis més importants, hi ha tota una sèrie de canvis de 

puntuació menor que no resulten especialment importants en la narració ja que, en 

general, es compensen. De totes maneres, cal destacar un cas que afecta la narració: la 
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introducció de cometes. Aquesta presència de les cometes és deguda a un canvi de 

narració d’estil indirecte a estil directe. 

La puntuació major, per la seva banda, també presenta alguns casos dignes de 

comentar. Per l’efecte que tenen en el text, en aquest treball es diferencien aquells 

canvis que impliquen un canvi de paràgraf d’aquells que no l’impliquen. 

Entre aquells casos que no produeixen un canvi de paràgraf hi ha dos fets 

compensatoris: els que passen d’una puntuació forta (punt) a una de més feble (coma, 

punt i coma) i a la inversa. Tot i que es donen els dos fenòmens, el pas d’una puntuació 

forta a una de més feble és més abundant, amb la qual cosa hi ha una disminució 

d’oracions dins els paràgrafs i un augment de les frases més llargues i elaborades. 

Els canvis de puntuació major que produeixen un canvi de paràgraf són aquells 

que passen d’un punt i a part a un punt i seguit (acumulació de paràgrafs en un de sol) o 

els que passen d’un punt i seguit a un punt i a part (creació de nous paràgrafs). Com en 

el cas anterior, tot i que es poden veure els dos canvis, el segon és força més abundant, 

amb la qual cosa l’autor té tendència a dividir la informació en més paràgrafs més curts 

i no acumular-la en paràgrafs més llargs i condensats. Aquesta operació facilita la 

lectura i la comprensió. 

Així doncs, en aquests canvis de puntuació major es veu com Sebastià Juan 

Arbó utilitza unes oracions més complexes i elaborades amb la voluntat de no 

fragmentar el text amb oracions excessivament independents, mentre que es decideix a 

dividir el text en un nombre superior de paràgrafs per organitzar millor la informació, 

ser més clar i facilitar la lectura. 

 

 

2.3. Canvis de caràcter autoral 

Els canvis de caràcter autoral són aquells que només es poden explicar pel fet 

que el traductor és el mateix autor de l’original, ja que impliquen canvis respecte de la 

primera versió que no es poden explicar des del punt de vista d’un traductor 

convencional. 

 

2.3.1. Supressions 

Un dels canvis autorals respecte del primer text és la supressió. La supressió, 

com el seu nom indica, consisteix a eliminar en el text d’arribada algun element present 
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en el text de partida. De supressions se’n poden trobar de dues menes: substancials o de 

matís. En aquesta anàlisi, es consideren supressions de matís aquelles que afecten algun 

element de l’oració, normalment poc essencial i que senzillament matisen o acoloren el 

text. D’aquest tipus de supressions n’hi ha un total de deu, la majoria de les quals 

corresponen a adjectivacions de noms que han desaparegut (les riberes espaioses que es 

tornen simples riberas [9, p. 123], per exemple). La resta de casos són dos adverbis 

(gairebé [12, p. 123] i absolutament [36, p. 124]) i un complement circumstancial de 

lloc (A aquell poble [86, p. 124]). En definitiva, petites modificacions que, tot i no 

poder-se justificar des del punt de vista de la traducció, tampoc no afecten gaire el 

resultat final del text. 

De supressions substancials –aquelles que afecten una quantitat de text 

important o que elideixen alguna informació substancial– n’hi ha sis. Aquest nombre de 

supressions, que es podria considerar prou destacat en qualsevol traducció, aquí no ho 

és especialment, ja que afecten oracions o parts d’oracions que moltes vegades no són 

res més que explicitacions d’accions que es poden sobreentendre amb el context o 

fragments que donen una informació complementària totalment suprimible en un text 

creatiu (per posar-ne un exemple: Ni se’n recordava tampoc i ara li havia vingut tot de 

sobte al pensament [66, p. 125]). Amb això, Arbó realment no suprimeix cap fragment 

imprescindible, ni tan sols important, i intenta aconseguir amb aquest mecanisme un 

text més acurat i que no doni informació que el lector pugui considerar sobrera o 

repetitiva.   

 

2.3.2. Addicions 

L’addició, a diferència de la supressió, és el mecanisme que utilitza 

l’autotraductor per afegir una certa informació que considera necessària i que no era 

present en el text de partida. Aquest mecanisme, també dividit en substancial i de matís, 

és força més abundant que la supressió i presenta una casuística més variada. 

Les addicions de matís representen l’efecte contrari de les supressions d’aquest 

tipus, és a dir, volen matisar i/o acolorir el text d’arribada amb noves informacions que 

no eren al text de partida, però que no representen cap novetat argumental important. 

Dins aquest tipus d’addicions, doncs, hi ha l’adjectivació de noms (els pagesos es 

tornen labradores acomodados [24, p. 126], per exemple), la introducció d’adverbis 

(casi [15, p. 126], despacio [51, p. 126], apenas [74, p. 127] i claramente [60, p. 127]) i 

l’explicitació temporal (por aquellos días [11, p. 126], per exemple) i de lloc (per 
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exemple, en el pueblo [13, p. 126]) –complements circumstancials. A més d’aquestes 

addicions paral·leles al procés de supressió comentat, hi ha un tipus diferent d’addició 

que no contrasta amb cap mecanisme de supressió: les reformulacions extensives amb 

voluntat d’èmfasi (per exemple, el cas de Havia de marxar convertir-lo en Se dijo que 

allí no podría hacer nada y que tendría que irse [37, p. 126]). En no poques ocasions, 

Arbó reformula la informació de l’original fent-la una mica més àmplia i, a més de la 

introducció d’alguns elements nous a l’oració, també hi introdueix una redacció més 

contundent que emfasitza l’oració resultant respecte de l’original. 

Les addicions substancials també són força més nombroses que les supressions 

substancials –n’hi ha divuit– i es poden classificar en quatre tipus diferents: 

a) les oracions o conjunt d’oracions amb informació descriptiva respecte del 

context o l’entorn (p. e.: Las anchas balsas insalubres se extendían hasta el mar en una 

serie de pequeñas lagunas y de charcas, escondidas bajo el verde tierno de los carrizos, 

[...] [7, p. 128]);  

b) les oracions o conjunt d’oracions amb informació descriptiva respecte dels 

personatges (p. e.: Era de carácter afable, bondadoso y trabajador, y en la casa se le 

trataba con afecto [24, p. 128]);  

c) les oracions o complements que afegeixen informació important que no 

apareixia a l’original (p. e.: [...] habíase quedado sin dinero [...] [36, p. 129]); 

d) les oracions o complements que introdueixen una situació nova dels 

personatges (p. e.: Había hablado con ella del asunto [41, p. 129]). 

Aquests quatre tipus, de totes maneres, no s’exclouen entre si i es poden trobar diversos 

exemples en què aquests supòsits s’entrecreuen.70 

Amb aquesta anàlisi es pot veure que les addicions són més abundants que les 

supressions, però també són més importants qualitativament. Arbó considera que per 

arrodonir el text li manquen certes informacions i situacions que li cal afegir, i certs 

elements que s’han de matisar o acolorir, amb la qual cosa l’autotraducció es converteix 

                                                 
70 Un exemple d’aquest cas és el següent: “Ello le decidió a consultarlo con el amo, y encaminóse allá a la 
mañana siguiente. El amo era un rico propietario que traficaba en géneros y en abonos y había sido 
alcalde de la población en diferentes ocasiones. El padre de Juan trató con él durante muchos años, y para 
él tuvo el amo una consideración especial en la cual intervino mucho el temor. Hasta los niños sabían que 
el viejo Juan era hombre de carácter recio, y le temían todos. En los últimos tiempos, el pequeño Juan fué 
[sic] a verle algunas veces con su padre para la liquidación de cuentas. De ahí que le conociera y se 
decidiese ahora a consultarle el caso. Sabía de antemano que sería bien recibido. El amo, sea por el 
negocio, sea por el voto, que también era negocio, a todos atendía y siempre tenía un consejo para cada 
problema, y una solución; y no era extraño que los pobres labradores acudiesen a él a aconsejarse en las 
contrariedades dobles. Juan esperó un momento en la antesala, a que terminase su visita el último 
labriego, y penetró en el despacho.” [61, p. 129] 
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en el lloc perfecte per introduir tots aquells canvis que l’autor considera que li 

mancaven al primer text. 

 

2.3.3. Canvis de reescriptura o recreació 

Els canvis de reescriptura o recreació, malgrat contenir canvis substancials 

respecte del primer text, no responen a errades de l’autotraductor com a traductor, ja que 

no es poden al·legar problemes ni de caràcter lingüístic ni de coneixement contextual de 

les cultures. Aquest tipus de canvis són més aviat reescriptures creatives o recreacions 

de l’autor que, entre la supressió, l’addició i els canvis de matís i de punt de vista, refà 

el text per adaptar-lo a allò que creu que ha de dir ara i no el que havia dit en una 

primera versió. Aquest tipus de canvi és prou recurrent –se n’han documentat vint 

casos– i qualitativament important per afirmar sense necessitat de cap altra dada que 

l’autotraducció de 1940 de Terres de l’Ebre, de Sebastià Juan Arbó, és una reescriptura 

creativa o reelaboració, i, per tant, una autotraducció creativa.  
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3. Conclusions  

Tot i que el present treball de recerca només sigui part d’un camí inacabat, ja es 

poden començar a extreure algunes conclusions de l’anàlisi de l’autotraducció de Terres 

de l’Ebre, de Sebastià Juan Arbó. Aquestes conclusions, que segurament pequen 

d’inseguretat i especulació, representen un punt i seguit en l’estudi de Terres de l’Ebre: 

són conclusions parcials a partir de l’anàlisi d’un sol capítol, però que mostren una 

tendència concreta que caldrà comprovar si es confirma en l’anàlisi de més capítols i de 

la resta d’edicions de la novel·la. 

Per tal d’organitzar millor les conclusions, primer s’establirà la situació de 

Sebastià Juan Arbó i de Terres de l’Ebre segons els paràmetres descriptius de 

l’autotraducció (López López-Gay, 2005: 45-48) explicats a l’apartat 1.2.5. En segon 

lloc, es descriurà com es desenvolupa l’autotraducció respecte dels tres plans de llibertat 

(López López-Gay, 2005: 51): el pla lingüístic i formal, el pla cultural i ideològic i el 

pla de la reelaboració, explicats a l’apartat 1.2.1. Tot això ha de permetre presentar 

Sebastià Juan Arbó com a autotraductor i caracteritzar el tipus d’autotraducció que 

realitza a Terres de l’Ebre.  

Si es defineix Sebastià Juan Arbó com a autotraductor segons els paràmetres 

descriptius de l’autotraducció, es pot afirmar que es tracta d’un autotraductor amb tota 

l’autoria, ja que realitza la traducció d’una forma individual i sense ajuda aparent de 

persones externes. També es pot afegir que les seves autotraduccions són entre dues 

llengües pròximes –el català i el castellà– i que sempre les realitza en la mateixa 

direcció: des de la llengua materna a la segona llengua, és a dir, del català al castellà. 

D’altra banda, Arbó realitza la traducció un cop l’obra ja ha estat enllestida en la 

primera llengua, amb la qual cosa es tracta d’un autotraductor a posteriori o “retardat”, 

segons la classificació de Grutman (1998: 20).  

Un cop definit Sebastià Juan Arbó com a autotraductor cal veure com actua com 

a tal. En el pla lingüístic i formal utilitza tot de recursos que serveixen bàsicament per 

dos objectius: modular el to de l’original i corregir-ne l’estil. 

Els canvis lèxics que apareixen en l’anàlisi realment no canvien la realitat 

ficcional, sinó que la modulen i la matisen, tot i que es fa palesa una pèrdua de precisió 

en la descripció dels referents en el text en castellà. En aquest sentit, cal tenir present 

que aquest és el primer text “de creació” que Arbó escriu en aquesta llengua, amb la 

corresponent inseguretat i limitació de coneixements. 
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Els canvis morfosintàctics més destacats afecten la diferent utilització dels 

temps verbals en una i altra llengua. Aquests canvis, però, no són sistemàtics, amb la 

qual cosa no es poden considerar com una opció premeditada d’autotraducció, sinó com 

un procés més de canvi i correcció de l’estil en la reescriptura, ja que aporten 

matisacions de to i de temps diferents dels de l’original. 

Els canvis pragmàtics mostren les estratègies contràries de la implicitació i 

l’explicitació. En general, tot i el sentit contrari dels conceptes, la voluntat d’aquests 

mecanismes també és el mateix: polir l’estil. Amb la implicitació, Arbó busca un estil 

més directe i fer un text més universal, més deslligat de la terra immediata del text 

original, mentre que amb l’explicitació busca la desambiguació de fragments i la total 

claredat i comprensió dels conceptes. 

Els canvis de llengua també tenen a veure molt amb l’estil i l’arrelament a la 

terra. En aquest cas, els canvis de llengua (respecte a la normativa) que hi ha al text en 

català responen, en general, a la voluntat de l’autor de vincular el text a una realitat 

referencial concreta, com és la de l’Ebre, també amb una imatge de la seva parla pròpia. 

Evidentment, el text en castellà no pot mantenir aquestes opcions lingüístiques i, per 

tant, perd aquest color local. 

Els canvis de caràcter estètic també afecten el pla lingüístic i formal. Amb els 

canvis estilístics de la traducció, Arbó aconsegueix, en general, un augment de la 

intensitat del text, la qual cosa compensa, d’alguna manera, la pèrdua de precisió lèxica. 

En aquest sentit, és interessant fer notar la concreció i la clarificació que es produeix en 

el text castellà per sobre del català en la major utilització explícita dels referents, tant en 

forma de noms propis com de pronoms. 

Dins aquests canvis de caràcter estètic es veu un canvi molt important per a la 

modificació de l’estil: la puntuació. En general, Arbó opta en el text castellà per una 

major elaboració de les oracions i evitar oracions excessivament curtes que puguin 

portar a una redacció massa fraccionada; per altra banda, també decideix dividir la 

informació en més paràgrafs per tal que el lector pugui percebre la informació més 

ordenada i clara. 

Per últim, hi ha dos casos en què Arbó s’acosta a l’exhibicionisme lingüístic en 

castellà, segurament per la inseguretat d’escriure en una llengua que fins al moment no 

era la seva. Aquest és el cas de la gairebé sistemàtica col·locació adjectiu-nom i la 

construcció de to arcaic verb-pronom. 
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En el pla cultural i ideològic, Arbó tradueix, en general, els noms propis, tant 

els topònims com els antropònims, la qual cosa no deixa de ser una tendència de 

naturalització general en les traduccions de l’època. D’altra banda, hi ha una pèrdua de 

localització de la situació per la impossibilitat de reproduir en llengua castellana algunes 

particularitats del parlar de les terres de l’Ebre. Finalment, cal fer notar que, tot i que les 

explicitacions comentades, en general, no són fruit de la voluntat d’explicació de la 

realitat de la narració, hi ha dos casos [9, p. 92, i 24, p. 93] en què aquestes 

explicitacions sí que responen a aquesta voluntat, amb el corresponent acostament a la 

realitat de la cultura d’arribada amb una informació implícita per ser evident en la 

cultura de partida. 

En el pla de la reelaboració cal distingir les supressions de les addicions i els 

canvis de reescriptura i reelaboració. Les supressions que fa Arbó en el text en castellà 

responen també, en general, a una voluntat de millora de l’estil, ja que intenten evitar la 

informació repetitiva i sobrera que pot resultar pesada al lector. Les addicions i els 

canvis de reescriptura i reelaboració, en canvi, sí que són destacables en aquest pla, ja 

que són substancials i realment representen canvis significatius en la novel·la. Les 

addicions afegeixen informació nova i considerable respecte de l’original català, amb la 

corresponent aportació de dades i matisos nous que poden fer variar la percepció dels 

personatges i la història. Els canvis de reescriptura i reelaboració, per la seva part, 

varien certa informació i, per tant, presenten la trama d’una manera diferent de com 

s’havia presentat en el primer text.  

Amb tot això es pot concloure que Sebastià Juan Arbó és un traductor 

recreador, ja que busca la fidelitat no tant en la lletra com en la funcionalitat, i no dubta 

a realitzar tot tipus de canvis per aconseguir el seu objectiu, tot i que això l’allunyi de la 

idea tradicional de traducció. Tanmateix, cal remarcar que tots aquests canvis, que com 

s’ha vist poden arribar a ser considerables, no fan canviar la concepció original de la 

novel·la ni en canvien substancialment el món ficcional.   

Per tant, dins la diferenciació que feia Joan Ramon Veny (2004: 163) entre 

recreació, reelaboració i revisió, es pot afirmar que Arbó utilitza la reelaboració i la 

revisió en les diferents edicions de Terres de l’Ebre, i no tant la recreació, ja que, tot i 

els nombrosos canvis, no n’altera mai la concepció original. 

Seguint amb l’avaluació de Veny, cal veure els motius que porten Arbó a 

aquesta reelaboració i revisió. Són prou evidents les motivacions de l’autor pel que fa a 

l’evolució personal, el perfeccionament estilístic i, en certa manera, l’adequació. Per 
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acabar-ho de confirmar seria interessant accedir als manuscrits originals (en el cas que 

s’hagin conservat), ja que, a més de corroborar aquestes motivacions pròpies de l’autor, 

també es podria comprovar com hi afecten les “interpel·lacions del lector”, en paraules 

de Veny. 

Aquestes interpel·lacions són, principalment, la influència i/o la manipulació 

exercida pels diferents correctors i editors en cada edició. Aquesta manipulació podria 

ser considerable si tenim en compte el moment històric en què es publica la novel·la, 

amb la normativització de la llengua, la recerca d’una llengua literària adequada per a la 

llengua catalana i la complexa situació sociopolítica del país. Així doncs, un moment en 

què la “coautoria lingüística” que defineix Martínez-Gil (1997: 189-218) és ben present 

en les lletres catalanes. I és que “la fixació lingüística d’una obra literària depèn del 

moment concret en què s’escriu i en què s’edita”. (Martínez-Gil, 1997: 206) 

En un futur pròxim, i de cara a l’elaboració de la futura tesi doctoral, caldrà 

verificar que aquestes afirmacions es confirmen en l’anàlisi de la resta de capítols de 

Terres de l’Ebre. Caldrà també comprovar si els canvis localitzats i analitzats tenen 

continuïtat en la resta d’edicions de la novel·la per tal de ratificar si és certa la hipòtesi 

de la continuïtat dels canvis i la disminuació de divergències amb el pas de les edicions. 
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4. Bibliografia 

Es divideix la bibliografia en tres apartats diferents per tal de facilitar-ne la 

recerca i l’agrupament de les dues grans temàtiques del treball: l’autotraducció i 

Sebastià Juan Arbó. A l’apartat de bibliografia general s’hi inclouen tant fonts 
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d’àmbits liminars: la normativa, la sociolingüística, la traductologia i els estudis 

literaris. 
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JUAN ARBÓ, SEBASTIÀ (1947). Terres de l’Ebre. Barcelona: Josep Janés. 

 

JUAN ARBÓ, SEBASTIÀ (1948). Tierras del Ebro. Barcelona: Ínsula. 

 

JUAN ARBÓ, SEBASTIÀ (1955). Terres de l’Ebre. Barcelona: Selecta. 

 

JUAN ARBÓ, SEBASTIÀ (1956). Tierras del Ebro. Barcelona: Noguer. 
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JUAN ARBÓ, SEBASTIÀ (1961). Los hombres de la tierra y el mar. Barcelona: Argos. 

 

JUAN ARBÓ, SEBASTIÀ (1966). Obra Catalana Completa. Barcelona: Edicions 62. 

[Edició de Sergi Beser] 

 

JUAN ARBÓ, SEBASTIÀ (1971). Tierras del Ebro. Barcelona: Plaza & Janés. 

 

JUAN ARBÓ, SEBASTIÀ (1980). Terres de l’Ebre. Barcelona: Edicions 62 i La Caixa, Les 

millors obres de la literatura catalana. 

 

JUAN ARBÓ, SEBASTIÀ (1982). Los hombres de la ciudad. Barcelona: Planeta. 

 

JUAN ARBÓ, SEBASTIÀ (1992). Obra Catalana Completa I. Barcelona: Columna. [Edició 

d’Emili Rosales] 

 

JUAN ARBÓ, SEBASTIÀ (1993). Obra Catalana Completa II. Barcelona: Columna. 

[Edició d’Emili Rosales] 

 

JUAN ARBÓ, SEBASTIÀ (1993). Obra Catalana Completa III. Barcelona: Columna. 

[Edició d’Emili Rosales] 
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5. Annex 1: Bibliografia de l’obra de creació de Sebastià Juan Arbó  

1. “Els vostres ulls”. Poema. Publicat a la revista D’Ací i d’Allà l’agost de 1927. Editat 

posteriorment a Barcelona, Columna, 1993 (dins l’Obra Catalana Completa II). 

 

2. L'inútil combat. Novel·la. Primera edició: Badalona, Proa, 1931; segona edició (nova 

versió): Barcelona, Edicions 62, 1966 (dins l'Obra Catalana Completa I. Les novel·les 

de l'Ebre); tercera edició (versió definitiva): Barcelona, Proa, 1969 (reimpresa el 2003); 

quarta edició: Barcelona, Columna, 1993 (dins l’Obra Catalana Completa II). 

Aquesta obra va ser autotraduïda al castellà amb el títol La luz escondida (Barcelona, 

Iberia, 1943).  

 

3. “Cançó de vida”. Poema. Publicat a La Revista en el número de gener-juny de 1932. 

Editat posteriorment a Barcelona, Columna, 1993 (dins l’Obra Catalana Completa II). 

 

4. “Febre”. Narració curta. Publicat a la revista Mirador el 4 de febrer de 1932. Editat 

posteriorment a Barcelona, Columna, 1993 (dins l’Obra Catalana Completa II). 

 

5. Terres de l'Ebre. Novel·la. Primera edició: Barcelona, Llibreria Catalònia, 1932; 

segona edició: Barcelona, Llibreria Catalònia, 1936; tercera edició (nova versió): 

Barcelona, Josep Janés, 1947; quarta edició (nova versió): Barcelona, Selecta, 1955; 

cinquena edició (versió definitiva): Barcelona, Edicions 62, 1966 (dins l'Obra Catalana 

Completa I. Les novel·les de les Terres de l'Ebre); sisena edició: Barcelona, Edicions 

62, 1980 (dins la MOLC, amb diverses reimpressions); setena edició: Barcelona, 

Columna, 1992 (dins l’Obra Catalana Completa I). Premi Fastenrath 1934. 

Aquesta obra va ser autotraduïda al castellà amb el títol de Tierras del Ebro. Primera 

edició: Barcelona, Luis Miracle, 1940; segona edició: Barcelona, Ínsula, 1948; tercera 

edició: Barcelona, Noguer, 1956; quarta edició: Esplugues de Llobregat, Plaza & Janés, 

1971.  

També ha estat traduïda al francès, el neerlandès i l’italià. 

  

6. Notes d'un estudiant que va morir boig. Novel·la. Primera edició: Barcelona, 

Col·lecció Balaguer, 1933; segona edició (nova versió): Barcelona, Quaderns Literaris, 

1935 (amb el títol Hores en blanc. Notes d'un estudiant que va morir boig); tercera 
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edició (nova versió): Barcelona, Selecta, 1961 (amb el títol L’hora negra); quarta edició 

(versió de 1935): Barcelona, Edicions 62, 1966 (dins l'Obra Catalana Completa I. Les 

novel·les de les Terres de l'Ebre); cinquena edició (versió definitiva amb el títol Hores 

en blanc): Barcelona, Laia, 1983; sisena edició (versió de 1935): Barcelona, Edicions 

62, 1991; setena edició (versió de 1983): Barcelona, Columna, 1993 (dins l’Obra 

Catalana Completa II). 

Aquesta obra va ser autotraduïda al castellà amb el títol de La hora negra. Notas de un 

estudiante que murió loco. Primera edició: Buenos Aires, Sudamericana, 1955; segona 

edició: Barcelona, Planeta, 1961. 

 

7. Camins de nit. Novel·la. Primera edició: Badalona, Proa, 1935; segona edició: 

Barcelona, Selecta, 1954; tercera edició: Barcelona, Edicions 62, 1966 (dins l'Obra 

Catalana Completa I. Les novel·les de les Terres de l'Ebre); quarta edició (versió de 

1966): Barcelona, Edicions 62-Orbis, 1985 (reimpresa el 1987); cinquena edició: 

Barcelona, Columna, 1992 (dins l’Obra Catalana Completa I); sisena edició: 

Barcelona, Proa, 2003. 

Aquesta obra va ser traduïda al castellà per Félix Ros amb el títol Caminos de noche 

(Barcelona, Luis Miracle, 1937). Després va ser autotraduïda amb el mateix títol 

(Barcelona, José Janés, 1947). Hi ha també una altra traducció amb el mateix títol de 

Fernando Gutiérrez publicada en dues edicions diferents: una de Noguer (Barcelona, 

1955, reeditada el 1973) i una de Vergara (Barcelona, 1962).  

També ha estat traduïda al francès i l’alemany. 

 

8. La ciutat maleïda. Teatre. Primera edició: Barcelona, Quaderns literaris, 1935; 

segona edició: Barcelona, Columna, 1993 (dins l’Obra Catalana Completa II). 

 

9. Despertar. Teatre. Primera edició: Barcelona, Columna, 1993 (dins l’Obra Catalana 

Completa II). Va ser estrenada l’11 de gener del 1936 pel Quadre Escènic Mossèn 

Cinto, que dirigia Andreu Guixer, al Foment Autonomista Català, a Barcelona. 

 

10. Nausica. Teatre. Primera edició: Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1937; 

segona edició: Barcelona, Columna, 1993 (dins l’Obra Catalana Completa II). 
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11. Cervantes. Biografia. Primera edició: Barcelona, Iberia, 1945; segona edició: 

Barcelona, Ediciones del Zodíaco, 1947; tercera edició: Barcelona, José Janés 1951; 

quarta edició: Barcelona, Planeta, 1971; cinquena edició: Barcelona, Círculo de 

Lectores, 1974. 

Ha estat traduïda a més de dotze idiomes, entre els quals hi ha el francès, l’anglès, 

l’alemany, l’italià, el rus i el txec. 

 

12. Tino Costa. Novel·la. Primera edició: Barcelona, Àncora, 1947; segona edició 

(versió de 1947): Barcelona, Edicions 62, 1966 (dins l'Obra Catalana Completa I. Les 

novel·les de l'Ebre); tercera edició: Barcelona, Club Editor, 1968 (reeditada el 2006); 

quarta edició: Barcelona, Planeta, 1988; quarta edició (versió de 1968): Barcelona, 

Columna, 1992 (dins l’Obra Catalana Completa I).  

Aquesta obra va ser autotraduïda al castellà amb el títol de Tino Costa. Primera edició: 

Barcelona, Destino, 1948; segona edició: Barcelona, Planeta, 1961. 

També ha estat traduïda al francès. 

 

13. Sobre las piedras grises. Novel·la. Primera edició: Barcelona, Destino, 1948 

(reimpresa en diverses ocasions); segona edició: Barcelona, Planeta, 1999. Premio 

Nadal 1947. 

 

14. Verdaguer, el poeta, el sacerdot i el món. Biografia. Primera edició: Barcelona, 

Aedos, 1952; segona edició (versió revisada): Barcelona, Aedos, 1970 (amb el títol La 

vida tràgica de mossèn Jacint Verdaguer); tercera edició (versió de 1970): Barcelona, 

Planeta, 2002. 

Aquesta obra ha estat traduïda al castellà per Joan Fuster amb el títol La vida trágica de 

Mosén Jacinto Verdaguer (Barcelona, Planeta, 1970). 

 

15. María Molinari. Novel·la. Primera edició: Barcelona, Caralt, 1954; segona edició: 

Barcelona, Destino, 1957; tercera edició: Barcelona, G. P., 1968. 

 

16. Martín de Caretas. Novel·la. Primera edició: Barcelona, G. P., 1955 (només el 

primer volum); segona edició (trilogia completa en un sol volum): Madrid, Cid, 1957; 

tercera edició (trilogia completa en tres volums separats): Madrid, Espasa-Calpe, 1972. 
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17. Nocturno de alarmas. Novel·la. Primera edició: Barcelona, Éxito, 1957. 

 

18. “L'estel amb cua”. Narració curta. Publicada a la revista El Pont al número 13, el 

1959. Posteriorment va ser incorporada al llibre de memòries Los hombres de la tierra y 

el mar (Argos, 1961). Editada pòstumament a Barcelona, Columna, 1993 (dins l’Obra 

Catalana Completa II). 

 

19. Oscar Wilde. Biografia. Primera edició: Madrid, Cid, 1960; segona edició: 

Barcelona, G. P., 1967. 

 

20. La nit de Sant Joan. (Del diari de Fèlix Antó). Dietari novel·lat. Primera edició: 

Barcelona, Selecta, 1961 (dins el volum L’hora negra. Seguit de Divertiments i La nit 

de Sant Joan); segona edició: Barcelona, Columna, 1993 (dins l’Obra Catalana 

Completa II). 

 

21. Los hombres de la tierra y el mar. Memòries. Primera edició: Barcelona, Argos, 

1961; segona edició: Barcelona, Bruguera, 1971. 

 

22. Pío Baroja y su tiempo. Biografia. Primera edició: Barcelona, Planeta, 1963 

(reimpresa el 1969). Premio Nacional Miguel de Unamuno 1964. 

 

23. Narracions del Delta. Recull de narrativa curta. Primera edició: Barcelona, Selecta, 

1965; segona edició (versió de 1965): Barcelona, Columna, 1993 (dins l’Obra Catalana 

Completa II). 

Aquesta obra va ser autotraduïda al castellà amb el títol de Relatos del Delta. Primera 

edició: Barcelona, Mateu, 1965; segona edició: Barcelona, G. P., 1969. 

També s’ha traduïda a l’italià la narració “La baralla” inclosa en aquest volum. 

 

24. Entre la terra i el mar. Novel·la. Primera edició: Barcelona, Columna, 1993 (dins 

l’Obra Catalana Completa III). L’original català mai no va ser publicat en vida de 

l’autor. 

Aquesta obra va ser autotraduïda al castellà amb el títol de Entre la tierra y el mar. 

Primera edició: València, Prometeo, 1966; segona edició: Esplugues de Llobregat, G. 

P., 1975.  I Premio Blasco Ibáñez 1966. 
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25. L'espera. Novel·la. Primera edició: Barcelona, Club Editor, 1967 (reimpresa en 

diferents ocasions); segona edició: Barcelona, Columna, 1993 (dins l’Obra Catalana 

Completa III). 

Aquesta obra va ser autotraduïda al castellà amb el títol de La espera. Primera edició: 

Barcelona, Plaza & Janés, 1965 (reimpresa diverses vegades). 

 

26. Hechos y figuras. Recull d’articles. Primer edició: Barcelona, Picazo, 1968. 

 

27. La tempestad. Novel·la. Primera edició: Esplugues de Llobregat, Plaza & Janés, 

1975 (reimpresa en diverses ocasions). 

 

28. La masia. Novel·la. Primera edició: Barcelona, Selecta, 1975 (reimpresa el 1979); 

segona edició: Barcelona, Columna, 1993 (dins l’Obra Catalana Completa III). Premi 

Ciutat de Girona 1974. 

Aquesta obra va ser autotraduïda al castellà amb el títol de La masía. Primera edició: 

Esplugues de Llobregat, Plaza & Janés, 1977; segona edició: Barcelona, Orbis, 1984. 

 

29. El segundo del Apocalipsis. Novel·la. Primera edició: Esplugues de Llobregat, Plaza 

& Janés, 1981. 

 

30. Los hombres de la ciudad. Memòries. Primera edició: Barcelona, Planeta, 1982. 

 

31. Viatge a l'Ebre. Recull pòstum de textos. Primera edició: Barcelona, Columna-

Tresmall, 1997. 
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6. Annex 2: Buidatge complet de l’anàlisi segons el mètode proposat  

Els canvis considerats en cada cas estan marcats en negreta. La cursiva només 

indica que hi ha una addició o una supressió per tal d’ajudar a la fàcil i ràpida 

comparació entre el text català i el castellà. 

Els números entre claudàtors indiquen la posició en el text: així és més senzill 

trobar els exemples dins el seu context més ampli i també dins l’explicitació de l’anàlisi 

(punt 2 del treball). 

 

6.1. Canvis de caràcter traductològic 
 
6.1.1. Canvis lèxics de la traducció 
 
6.1.1.1. Canvi del referent de l’original 
 
[2] Els merlots que es gronxaven amb voluptat al llarg de les canyes vincladisses, van callar 
esporuguits i se’n volaren cap a l’espessor. 
 
Los petirrojos que se mecían voluptuosamente a lo largo de las cañas cimbreantes, callaron 
asustados y volaron hacia la espesura. 

 
 

[4] Després poc a poc els merlots tornaren a la vora, les granotes de sota l’aigua verdosa 
tregueren [sic] el cap a la llum i tots plegats reprengueren de bell nou la cantúria saludant 
l’arribada dels éssers que els serien companya en la soledat. 
 
Transcurrió un momento desde que el carro se hubo detenido, y poco a poco, los petirrojos 
volvieron al borde del carrizal, las ranas sacaron la cabeza a la luz desde el agua verdosa y, con 
los pájaros, emprendieron de nuevo su canto, saludando la llegada de los seres que, a partir de 
aquel día, les acompañarían en la soledad. 

 
 

[12] Els terratinents baixaven malecó avall o pels camins, sense daler, i el vespre es recollien 
amb el mateix gest, abatuts més de descoratjaments que de fatigues. Pujaven pels camins en 
gests de lassitud, gairebé sense converses, desalentats, vençuts en aquella lluita amb la terra, 
que no reportava cap benifet... 

 
Los campesinos bajaban a lo largo de los canales, o por los senderos, en actitud de abandono, y 
hacia el atardecer se les veía regresar igual, abatidos, más por el desánimo que por la fatiga, sin 
conversaciones, desalentados por aquella lucha que no les reportaba ningún beneficio.  

 
 

[62] L’amo el va rebre indiferent.  
 

Se le acogió con severidad, con una severidad afable, fumando y señalándole la silla. 
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[80] Amb voluntat i amb fe tot marxa. En aquest món res no és etern; ni les fallades. 
 

Con esfuerzo y con buena voluntad todo marcha y, en este mundo, no hay nada eterno. Las 
falladas pasarán y volverán las buenas cosechas. 

 
 

[87] Menava i disposava de tot i de tot en treia profit. A ell acudien en cerca de consells i de 
diners que a tothom escoltava amatent i s’esforçava a afavorir tothom. No perdia res, però; les 
millors dones del poble eren seves i en dies d’eleccions, el candidat que se’l podia atreure al 
partit (sempre que fos dels que manessin) s’havia atret tots els votants de la població i àdhuc 
alguns que ja no hi eren. Això portava la seva influència una mica més lluny i engrandia la seva 
figura als ulls de la ignorància popular... 

 
Él mandaba en todo y disponía de todo; a él acudían en busca de consejos y de dinero, y él a 
todos favorecía, y no perdía nunca. 

 
 
6.1.1.2. Modulació del referent de l’original 
 
6.1.1.2.1. Intensificació 
 
[6] De les aigües corruptes s’exhalava una forta sentor.  

 
De las aguas pútridas trascendía un fuerte olor. 

 
 

[19] Per totes bandes s’escoltava la mateixa queixa i molts, desesperats, emprenien el camí de 
França o d’Amèrica en busca de treball. 

 
Por todas partes oíase la misma queja, y muchos de los habitantes, exaltados por la 
desesperación, decidían marcharse a Francia y hasta a América en busca de trabajo. 

 
 

[34] Feia temps que havia deixat la casa on treballava i havia pres en arrendament un tros de 
terra amb la intenció  de treballar per ell i arreplegar per poder-se casar aviat. 

 
Él abandonó la casa donde servía y tomó en arriendo una parcela, con la intención de trabajar 
por su cuenta y efectuar así algunos ahorros que le permitieran casarse. 

 
 

[40] Del pensament d’haver-la de deixar no sossegava, però, ara ja estava decidit. 
 

La idea de tener que abandonarla le dejaba un profundo desasosiego. Pero finalmente se 
decidió. 

 
 

[87] Menava i disposava de tot i de tot en treia profit. A ell acudien en cerca de consells i de 
diners que a tothom escoltava amatent i s’esforçava a afavorir tothom. No perdia res, però; les 
millors dones del poble eren seves i en dies d’eleccions, el candidat que se’l podia atreure al 
partit (sempre que fos dels que manessin) s’havia atret tots els votants de la població i àdhuc 
alguns que ja no hi eren. Això portava la seva influència una mica més lluny i engrandia la seva 
figura als ulls de la ignorància popular... 

 
Él mandaba en todo y disponía de todo; a él acudían en busca de consejos y de dinero, y él a 
todos favorecía, y no perdía nunca. 
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6.1.1.2.2. Atenuació 
 
[1] En el matí de primavera un soroll desacostumat sobtà el silenci de la prada. 
 
En la mañana de primavera un desacostumbrado rumor turbó el silencio de los prados. 

 
 

[35] Havia agafat les males collites i s’havia matat de treballar inútilment. 
 

Coincidió con las malas cosechas y se cansó de trabajar inútilmente. 
 
 

[52] De primer antuvi anguniat del viatge. Després l’abassegà la idea del triomf i arribà a 
entusiasmar-lo. 

 
Primero, con la preocupación del viaje; pero, luego, la idea de una fácil fortuna llegó a 
dominarle, y se animó. 

 
 

[60] I el descoratjament tornava a venir, però allò era una porta closa. Havia de fugir. Havia de 
buscar refugi a una altra banda. No podia ésser altrament. [és punt i a part] Se n’anà a parlar a 
l’amo perquè l’aconsellés. 

 
Se desanimó y esto le abatió de nuevo, pero veía claramente que toda aquella vida de allí era 
como una puerta cerrada; imponíase la necesidad de partir, y se decidió a hablar con el amo. 
[és punt i seguit] 

 
 

[83] La caça i la pesca tot és qüestió que un se sàpiga espavilar. Molts n’hi havia que no feien 
res més. S’havia d’anar en compte; és veritat, però n’hi havia. Pel demés no tinguis por de res 
que me’n cuidaré jo... 

 
La caza y la pesca es todo cuestión de sabérselas componer. Se ha de ir con cuidado, es verdad, 
pero ¿con qué no ha de irse con cuidado en la vida? Si tu padre viviera, ¿piensas que se hubiera 
asustado por ello? ¿Crees que hubiese pensado en irse a Francia? Anda, piénsalo bien, 
reflexiona, habla con ella, y mañana vuelves por aquí. Para los gastos del comienzo no has de 
preocuparte; yo me encargo de ello. Lo hago por ti, ¿sabes? y también por el recuerdo de tu 
padre... ¡Ala, adiós!–. 

 
 

[90] Hi accedí, però, una angoixa punyent li vingué al cor del pensament d’aquelles soledats. 
[és punt i seguit] 

 
Accedió a ello, pero de pensar en aquellas soledades, una vaga congoja le había entrado en el 
corazón. [és punt i a part] 
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6.1.1.2.3. Imprecisió 
 
[12] Els terratinents baixaven malecó avall o pels camins, sense daler, i el vespre es recollien 
amb el mateix gest, abatuts més de descoratjaments que de fatigues. Pujaven pels camins en 
gests de lassitud, gairebé sense converses, desalentats, vençuts en aquella lluita amb la terra, 
que no reportava cap benifet... 

 
Los campesinos bajaban a lo largo de los canales, o por los senderos, en actitud de abandono, y 
hacia el atardecer se les veía regresar igual, abatidos, más por el desánimo que por la fatiga, sin 
conversaciones, desalentados por aquella lucha que no les reportaba ningún beneficio. 

 
 

[16] L’Ebre lliscava calladament a ran les roques i copiava en el mirall de les aigües quietes, el 
poblet silenciós i mort a dalt del roquisser, tan silenciós i mort com aquell que l’Ebre reflectia. 

 
Más abajo, el Ebro descorría calladamente, a ras de las piedras, y copiaba en el espejo de las 
aguas quietas el pueblecito silencioso y muerto sobre las rocas, tan silencioso y muerto como 
aquel que se reflejaba en el río. 

 
 

[19] Per totes bandes s’escoltava la mateixa queixa i molts, desesperats, emprenien el camí de 
França o d’Amèrica en busca de treball. 

 
Por todas partes oíase la misma queja, y muchos de los habitantes, exaltados por la 
desesperación, decidían marcharse a Francia y hasta a América en busca de trabajo. 

 
 

[32] Després el jovent del Grau començava a plegar del treball i les files venien engrossant-se i 
els treien dels carrers i els feien recular fins als garroferars on apostats darrera dels arbres 
s’apedregaven mútuament en una lluita aferrissada, amb corregudes dintre el garroferar i 
persecucions pel pendent i fugides a la desbandada, amb presoners que eren apallissats 
bàrbarament... Es repetien encara, en els anys que no hi havia massa inquietuds, però ell ara se 
n’era allunyat. 

 
Pero, a medida que avanzaba la noche, los chicos del arrabal empezaban a llegar de los huertos 
o de los arrozales, dejaban los instrumentos de trabajo en casa y acudían corriendo a la pelea. 
Las filas iban engrosándose rápidamente, y los del pueblo comenzaban a retroceder hacia los 
algarrobos. Una vez allí, apostados tras los árboles, apedreábanse mutuamente en una lucha 
encarnizada, con carreras bajo los árboles, y persecuciones por la pendiente, y con huídas [sic] 
a la desbandada, en las cuales algún rezagado era cogido por la tropa enemiga y apaleado 
bárbaramente. 

 
 

[40] Del pensament d’haver-la de deixar no sossegava, però, ara ja estava decidit. 
 

La idea de tener que abandonarla le dejaba un profundo desasosiego. Pero finalmente se 
decidió. 

 
 

[47] Ella s’estava dreta al seu davant en silenci, sense escoltar-lo d’un pensament llunyà, però 
les llàgrimes li bellugaven tot prop dels ulls. 

 
Ella estaba de pie ante él y en silencio, sin oírlo, abstraída en un pensamiento lejano, pero las 
lágrimas le temblaban en los ojos. 
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[60] I el descoratjament tornava a venir, però allò era una porta closa. Havia de fugir. Havia de 
buscar refugi a una altra banda. No podia ésser altrament. [és punt i a part] Se n’anà a parlar a 
l’amo perquè l’aconsellés. 

 
Se desanimó y esto le abatió de nuevo, pero veía claramente que toda aquella vida de allí era 
como una puerta cerrada; imponíase la necesidad de partir, y se decidió a hablar con el amo. [és 
punt i seguit] 

 
 

[76] De la caça i de les pesqueres no en calia parlar, perquè ell ja sabia prou bé com anava. 
 

De la caza y de la pesca nada había que decir; el amo ya sabía bien cómo iban. 
 
 

[82] Pots treure un caixer per a horta. Aquesta collita no falla mai. 
 

Puedes cultivar un poco de huerta, y esta cosecha nunca falla. 
 
 

[86] A aquell poble era amo de tot; de les terres i dels casals, dels cossos i de les ànimes. 
 

Amo del campo y de las casas, del pueblo y de la gente. 
 

 
6.1.1.2.4. Precisió   
 
[15] Els transeünts passaven abatuts, en silenci davant de les portes ajustades com en senyal de 
dol, i les eines del treball restaven oblidades, rovellant-se al fons de les vivendes [sic]. 

 
Los escasos transeúntes pasaban en silencio por delante de las puertas entornadas casi todas 
como en señal de duelo, y las herramientas de trabajo quedaban olvidadas, oxidándose en los 
rincones de las viviendas. 
 
 
6.1.1.2.5. Canvi de matís o d’imatge 

 
[20] No sabien ben bé on anaven ni què farien, però la qüestió era marxar, sortir d’aquell clot 
anguniós que els ofegava. 

 
No sabían exactamente a dónde iban ni qué habrían de hacer pero lo importante era marchar, 
salir de aquel lodazal de miserias que les ahogaba. 

 
 

[34] Feia temps que havia deixat la casa on treballava i havia pres en arrendament un tros de 
terra amb la intenció  de treballar per ell i arreplegar per poder-se casar aviat. 

 
Él abandonó la casa donde servía y tomó en arriendo una parcela, con la intención de trabajar 
por su cuenta y efectuar así algunos ahorros que le permitieran casarse. 

 
 

[35] Havia agafat les males collites i s’havia matat de treballar inútilment. 
 

Coincidió con las malas cosechas y se cansó de trabajar inútilmente. 
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[47] Ella s’estava dreta al seu davant en silenci, sense escoltar-lo d’un pensament llunyà, però 
les llàgrimes li bellugaven tot prop dels ulls. 

 
Ella estaba de pie ante él y en silencio, sin oírlo, abstraída en un pensamiento lejano, pero las 
lágrimas le temblaban en los ojos. 

 
 

[48] Ell li veié en el rostre i se’n burlava, però ella també li veia el cor en el tremolor de la veu. 
 

Juan se lo vió [sic] en el rostro y se burlaba, pero ella también le adivinaba el corazón en el 
temblor de la voz. 

 
 

[57] L’endemà, però, en trobar-se al carrer tot l’entusiasme se li glaçà. 
 

Pero, a la mañana siguiente, al encontrarse con la luz de la calle, con las cosas familiares de 
siempre, todo su entusiasmo se desvaneció. 

 
 

[60] I el descoratjament tornava a venir, però allò era una porta closa. Havia de fugir. Havia de 
buscar refugi a una altra banda. No podia ésser altrament. [és punt i a part] Se n’anà a parlar a 
l’amo perquè l’aconsellés. 

 
Se desanimó y esto le abatió de nuevo, pero veía claramente que toda aquella vida de allí era 
como una puerta cerrada; imponíase la necesidad de partir, y se decidió a hablar con el amo. 
[és punt i seguit] 

 
 

[88] Joan acceptà a condició de dir-ho a ella i se n’acomiadà. Sortia animat. La vida ara se li 
presentava fàcil i lluminosa. 

 
Juan andaba de prisa, animado, y la vida se le iba volviendo fácil y luminosa. Cuanto más 
pensaba en ello, la idea le atraía más, y el amo se le aparecía como un salvador. 

 
 

[89] S’apressava, però ella no s’entusiasmà i el va escoltar en silenci. 
 

Pero a Roseta, la nueva no la entusiasmó, y dejóle hablar silenciosa. 
 
 

[90] Hi accedí, però, una angoixa punyent li vingué al cor del pensament d’aquelles soledats. 
[és punt i seguit] 

 
Accedió a ello, pero de pensar en aquellas soledades, una vaga congoja le había entrado en el 
corazón. [és punt i a part] 

 
 
6.1.1.3. Traducció de noms propis 
 
Ebre � Ebro [16] 
Grau � Grao [24, 26, 30] 
Trencabraços � Trencabrazos [28] 
Joan � Juan [33, 48, 50, 61, 67, 70, 84, 88, 91] 
Roseta � Roseta [33, 41, 89] 
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Encanyissada � Encañizada [66] 
 
 
 
6.1.2. Canvis morfosintàctics de la traducció  
 
6.1.2.1. Temps verbals 
 
6.1.2.1.1. Entre temps no perifràstics 
 
6.1.2.1.1.1. D’imperfet a perfet simple 
 
[40] Del pensament d’haver-la de deixar no sossegava, però, ara ja estava decidit. 

 
La idea de tener que abandonarla le dejaba un profundo desasosiego. Pero finalmente se 
decidió. 
 
 
6.1.2.1.1.2. De perfet simple a imperfet 
 
[53] Es veié retornant al seu poble després d’una llarga absència, sortós, amb diners, ben mirat 
de tothom, i ella que el sortia a rebre als afores amb l’esguard radiant, una mica pàl·lida de les 
llargues esperes. 

 
Se veía de regreso en su pueblo después de una larga ausencia afortunada, con dinero, bien visto 
de todos, y con ella que salía a recibirle a las afueras, la mirada radiante, un poco pálida por las 
largas esperas. 
 
 
6.1.2.1.1.3. De perfet simple a plusquamperfet 
 
[90] Hi accedí, però, una angoixa punyent li vingué al cor del pensament d’aquelles soledats. 
[és punt i seguit] 

 
Accedió a ello, pero de pensar en aquellas soledades, una vaga congoja le había entrado en el 
corazón. [és punt i a part] 
 
 
6.1.2.1.1.4. De plusquamperfet a perfet simple 
 
[34] Feia temps que havia deixat la casa on treballava i havia pres en arrendament un tros de 
terra amb la intenció  de treballar per ell i arreplegar per poder-se casar aviat. 

 
Él abandonó la casa donde servía y tomó en arriendo una parcela, con la intención de trabajar 
por su cuenta y efectuar así algunos ahorros que le permitieran casarse. 

 
 

[35] Havia agafat les males collites i s’havia matat de treballar inútilment. 
 

Coincidió con las malas cosechas y se cansó de trabajar inútilmente. 
 
 
6.1.2.1.2. Entre perífrasis verbals 
 
6.1.2.1.2.1. De perífrasi d’imperfet a perífrasi de present 
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[83] La caça i la pesca tot és qüestió que un se sàpiga espavilar. Molts n’hi havia que no feien 
res més. S’havia d’anar en compte; és veritat, però n’hi havia. Pel demés no tinguis por de res 
que me’n cuidaré jo... 

 
La caza y la pesca es todo cuestión de sabérselas componer. Se ha de ir con cuidado, es verdad, 
pero ¿con qué no ha de irse con cuidado en la vida? Si tu padre viviera, ¿piensas que se hubiera 
asustado por ello? ¿Crees que hubiese pensado en irse a Francia? Anda, piénsalo bien, 
reflexiona, habla con ella, y mañana vuelves por aquí. Para los gastos del comienzo no has de 
preocuparte; yo me encargo de ello. Lo hago por ti, ¿sabes? y también por el recuerdo de tu 
padre... ¡Ala, adiós!–. 
 

 
6.1.2.1.2.2. De perífrasi d’imperfet a perífrasi de condicional 

 
[37] Havia de marxar. 

 
Se dijo que allí no podría hacer nada y que tendría que irse. 

 
 

6.1.2.1.3. De temps no perifràstics a perífrasis verbals 
 

6.1.2.1.3.1. D’imperfet a perífrasi d’imperfet 
 

[66] Ell tenia unes terres allà a l’Encanyissada. Ni se’n recordava tampoc i ara li havia vingut tot 
de sobte al pensament. Ja estaven en condicions de conreu. [és punt i seguit] 

 
Allá abajo, en la Encañizada, poseía él unas tierras yermas que comenzaban ya a encontrarse 
en condiciones de cultivo. Requería un gran esfuerzo, era verdad, pero él era fuerte y 
trabajador y de los pocos que podían emprenderlo. «Así que te he visto he pensado en tu padre. 
Cada día te pareces más a él. ¡Qué hombre, tu padre! ¡Él sí que sabía componérselas con los 
aguazales!» [és punt i a part] 

 
 

[88] Joan acceptà a condició de dir-ho a ella i se n’acomiadà. Sortia animat. La vida ara se li 
presentava fàcil i lluminosa. 

 
Juan andaba de prisa, animado, y la vida se le iba volviendo fácil y luminosa. Cuanto más 
pensaba en ello, la idea le atraía más, y el amo se le aparecía como un salvador. 

 
 

6.1.2.1.3.2. De condicional a perífrasi de condicional 
 
[20] No sabien ben bé on anaven ni què farien, però la qüestió era marxar, sortir d’aquell clot 
anguniós que els ofegava. 

 
No sabían exactamente a dónde iban ni qué habrían de hacer pero lo importante era marchar, 
salir de aquel lodazal de miserias que les ahogaba. 

 
 

6.1.2.1.4. De perífrasi verbal a temps no perifràstic 
 

6.1.2.1.4.1. De perífrasi d’infinitiu a infinitiu 
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[38] No tenia caràcter tampoc per anar vegetant per allí de qualsevol manera, treballant avui a 
un lloc, demà a un altre, mal vist i mal pagat i sense l’esperança de poder reunir res... Aquella 
fugida el cridava i tanmateix s’havia resistit... [és punt i a part] 

 
Tampoco tenía carácter para vegetar por allí de cualquier modo, trabajando un día aquí y otro 
día allá, mal visto y peor pagado, sin la esperanza de poder ahorrar una peseta. [és punt i seguit] 

 
 

6.1.2.1.4.2. De perífrasi d’imperfet a imperfet 
 
[4] Després poc a poc els merlots tornaren a la vora, les granotes de sota l’aigua verdosa 
tregueren [sic] el cap a la llum i tots plegats reprengueren de bell nou la cantúria saludant 
l’arribada dels éssers que els serien companya en la soledat. 
 
Transcurrió un momento desde que el carro se hubo detenido, y poco a poco, los petirrojos 
volvieron al borde del carrizal, las ranas sacaron la cabeza a la luz desde el agua verdosa y, con 
los pájaros, emprendieron de nuevo su canto, saludando la llegada de los seres que, a partir de 
aquel día, les acompañarían en la soledad. 
 
 
6.1.2.1.4.3. De perífrasi d’imperfet a perfet simple 
 
[31] Començaven dominant sempre i àdhuc arribaven a entrar pels carrers i fer fugir corrents 
a les velles que s’ajuntaven a fer mitges davant dels portals, i tancar-se a l’interior gitant 
insults... 

 
Al principio vencían siempre éstos, que algunas veces llegaron hasta el mismo arrabal, 
internándose por las calles y haciendo correr a las viejas sentadas en los soportales. 
   

   
6.1.2.2. Nombre 
 
[1] En el matí de primavera un soroll desacostumat sobtà el silenci de la prada. 
 
En la mañana de primavera un desacostumbrado rumor turbó el silencio de los prados. 
 
 
[3] Les granotes de sobre l’herbei, s’apressaren saltant cap a les aigües del mullader. 
 
Las ranas, que estaban sobre el césped húmedo, se lanzaron en saltos rápidos hacia las charcas. 

 
 

[17] Cap al tard les dones s’aplegaven per totes les places i pels carrers i es planyien cridant: 

—Què farem aquest hivern, Senyor? 
—Què els donarem als nostres fills? 

 
Hacia el atardecer las mujeres se reunían en la plaza y las calles y se lamentaban a gritos: 

—¿Qué haremos este invierno, Señor? 
—¿Qué les daremos de comer a nuestros hijos?... 
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[56] I ella li somriuria plena de dolceses, amb aquell somriure que només ella sabia fer, aquell 
somriure que guardava per a ell des de tants de dies... [és punt i a part] 
 
Y ella sonreiría llena de dulzura, con aquella sonrisa suya, como no había ninguna más, aquella 
sonrisa que guardaba para él desde tantos días. [és punt i seguit] 

 
 

[71] Ja estava habituat a aquelles soledats. 
 

Él estaba ya acostumbrado a la soledad. 
 
 
6.1.2.3. Pronominalització 
 
[12] Els terratinents baixaven malecó avall o pels camins, sense daler, i el vespre es recollien 
amb el mateix gest, abatuts més de descoratjaments que de fatigues. Pujaven pels camins en 
gests de lassitud, gairebé sense converses, desalentats, vençuts en aquella lluita amb la terra, 
que no reportava cap benifet... 

 
Los campesinos bajaban a lo largo de los canales, o por los senderos, en actitud de abandono, y 
hacia el atardecer se les veía regresar igual, abatidos, más por el desánimo que por la fatiga, sin 
conversaciones, desalentados por aquella lucha que no les reportaba ningún beneficio. 

 
 

[56] I ella li somriuria plena de dolceses, amb aquell somriure que només ella sabia fer, aquell 
somriure que guardava per a ell des de tants de dies... [és punt i a part] 

 
Y ella sonreiría llena de dulzura, con aquella sonrisa suya, como no había ninguna más, aquella 
sonrisa que guardaba para él desde tantos días. [és punt i seguit] 
 
 
6.1.2.4. Preposicions 
 
[7] Eren nius d’infecció que feien estralls per les poblacions de la ribera. 

 
Las anchas balsas insalubres se extendían hasta el mar en una serie de pequeñas lagunas y de 
charcas, escondidas bajo el verde tierno de los carrizos, en focos de infección que causaban 
estragos entre las poblaciones de la ribera. 

 
 

[44] Estaven al portal. 
 

Estaban ante el portal. 
 
 
6.1.3. Canvis pragmàtics de la traducció 
 
6.1.3.1. Implicitacions 
 
[3] Les granotes de sobre l’herbei, s’apressaren saltant cap a les aigües del mullader. 
 
Las ranas, que estaban sobre el césped húmedo, se lanzaron en saltos rápidos hacia las charcas. 
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[12] Els terratinents baixaven malecó avall o pels camins, sense daler, i el vespre es recollien 
amb el mateix gest, abatuts més de descoratjaments que de fatigues. Pujaven pels camins en 
gests de lassitud, gairebé sense converses, desalentats, vençuts en aquella lluita amb la terra, 
que no reportava cap benifet... 

 
Los campesinos bajaban a lo largo de los canales, o por los senderos, en actitud de abandono, y 
hacia el atardecer se les veía regresar igual, abatidos, más por el desánimo que por la fatiga, sin 
conversaciones, desalentados por aquella lucha que no les reportaba ningún beneficio.  

 
 

[16] L’Ebre lliscava calladament a ran les roques i copiava en el mirall de les aigües quietes, el 
poblet silenciós i mort a dalt del roquisser, tan silenciós i mort com aquell que l’Ebre reflectia. 

 
Más abajo, el Ebro descorría calladamente, a ras de las piedras, y copiaba en el espejo de las 
aguas quietas el pueblecito silencioso y muerto sobre las rocas, tan silencioso y muerto como 
aquel que se reflejaba en el río. 

 
 

[60] I el descoratjament tornava a venir, però allò era una porta closa. Havia de fugir. Havia de 
buscar refugi a una altra banda. No podia ésser altrament. [és punt i a part] Se n’anà a parlar a 
l’amo perquè l’aconsellés. 

 
Se desanimó y esto le abatió de nuevo, pero veía claramente que toda aquella vida de allí era 
como una puerta cerrada; imponíase la necesidad de partir, y se decidió a hablar con el amo. [és 
punt i seguit] 

 
 

[61] En sa vida no havia posat els peus cent metres més anllà [sic] del poble nadiu i la idea 
d’anar tan lluny l’emplenava d’esglai. 

 
En su vida había puesto los pies cien metros más allá del pueblo y la idea de marchar tan lejos 
llenábalo de irresolución. Ello le decidió a consultarlo con el amo, y encaminóse allá a la 
mañana siguiente. El amo era un rico propietario que traficaba en géneros y en abonos y había 
sido alcalde de la población en diferentes ocasiones. El padre de Juan trató con él durante 
muchos años, y para él tuvo el amo una consideración especial en la cual intervino mucho el 
temor. Hasta los niños sabían que el viejo Juan era hombre de carácter recio, y le temían todos. 
En los últimos tiempos, el pequeño Juan fué [sic] a verle algunas veces con su padre para la 
liquidación de cuentas. De ahí que le conociera y se decidiese ahora a consultarle el caso. 
Sabía de antemano que sería bien recibido. El amo, sea por el negocio, sea por el voto, que 
también era negocio, a todos atendía y siempre tenía un consejo para cada problema, y una 
solución; y no era extraño que los pobres labradores acudiesen a él a aconsejarse en las 
contrariedades y en los pleitos, que son contrariedades dobles. Juan esperó un momento en la 
antesala, a que terminase su visita el último labriego, y penetró en el despacho. 

 
 

[63] El va deixar parlar, mastegant el cigar que portava sempre entre els llavis. 
 

El amo dejóle explicarse, mordiendo su puro. El amo le escuchaba sin dejar de fumar y 
expeliendo de vez en cuando bocanadas de humo. Un momento después ya no le escuchaba. 

 
 

[76] De la caça i de les pesqueres no en calia parlar, perquè ell ja sabia prou bé com anava. 
 

De la caza y de la pesca nada había que decir; el amo ya sabía bien cómo iban. 
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[86] A aquell poble era amo de tot; de les terres i dels casals, dels cossos i de les ànimes. 

 
Amo del campo y de las casas, del pueblo y de la gente. 
 
 
6.1.3.2. Explicitacions 
 
[3] Les granotes de sobre l’herbei, s’apressaren saltant cap a les aigües del mullader. 
 
Las ranas, que estaban sobre el césped húmedo, se lanzaron en saltos rápidos hacia las charcas. 
 
 
[4] Després poc a poc els merlots tornaren a la vora, les granotes de sota l’aigua verdosa 
tregueren [sic] el cap a la llum i tots plegats reprengueren de bell nou la cantúria saludant 
l’arribada dels éssers que els serien companya en la soledat. 
 
Transcurrió un momento desde que el carro se hubo detenido, y poco a poco, los petirrojos 
volvieron al borde del carrizal, las ranas sacaron la cabeza a la luz desde el agua verdosa y, 
con los pájaros, emprendieron de nuevo su canto, saludando la llegada de los seres que, a 
partir de aquel día, les acompañarían en la soledad. 

 
 

[9] Dues fallades seguides havien sembrat arreu de les riberes espaioses la fam i la desolació. 
 

Dos años sucesivos de malas cosechas en el arrozal habían sembrado por todas las riberas el 
hambre y la desolación. 

 
 
 

[17] Cap al tard les dones s’aplegaven per totes les places i pels carrers i es planyien cridant: 

—Què farem aquest hivern, Senyor? 
—Què els donarem als nostres fills? 

 
Hacia el atardecer las mujeres se reunían en la plaza y las calles y se lamentaban a gritos: 

—¿Qué haremos este invierno, Señor? 
—¿Qué les daremos de comer a nuestros hijos?... 

 
 

[18] I es torçaven els braços amb desesperació i algunes prenien els fillets per inspirar pietat i se 
n’anaven a les cases dels rics... 

 
Y torcían los brazos con gestos de desesperación, y las más decididas o más exasperadas 
tomaban a sus hijos en brazos para inspirar piedad y se dirigían a las casas de los ricos. 

 
 

[18] I es torçaven els braços amb desesperació i algunes prenien els fillets per inspirar pietat i 
se n’anaven a les cases dels rics... 

 
Y torcían los brazos con gestos de desesperación, y las más decididas o más exasperadas 
tomaban a sus hijos en brazos para inspirar piedad y se dirigían a las casas de los ricos. 
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[21] I emprenien les rutes ignorades sense fe ni calor, sense entusiasme, i els que restaven els 
acompanyaven plorosos fins als afores com aquell qui va a un enterrament i els acomiadaven 
amb fortes abraçades... 

 
Y emprendían las rutas ignoradas, sin fe ni calor, sin entusiasmo, y los que se quedaban 
acompañábanles hasta las afueras del pueblo como si fueran a un entierro y les despedían con 
fuertes abrazos. 

 
 

[24] Havia entrat a treballar a una casa de pagesos del Grau. 
 

Él había encontrado trabajo en una casa de labradores acomodados que vivían en el Grao, el 
arrabal alto separado del pueblo por el canal. Era de un carácter afable, bondadoso y 
trabajador, y en la casa se le trataba con afecto. 

 
 

[31] Començaven dominant sempre i àdhuc arribaven a entrar pels carrers i fer fugir corrents a 
les velles que s’ajuntaven a fer mitges davant dels portals, i tancar-se a l’interior gitant insults... 

 
Al principio vencían siempre éstos, que algunas veces llegaron hasta el mismo arrabal, 
internándose por las calles y haciendo correr a las viejas sentadas en los soportales. 

 
 

[32] Després el jovent del Grau començava a plegar del treball i les files venien engrossant-se i 
els treien dels carrers i els feien recular fins als garroferars on apostats darrera dels arbres 
s’apedregaven mútuament en una lluita aferrissada, amb corregudes dintre el garroferar i 
persecucions pel pendent i fugides a la desbandada, amb presoners que eren apallissats 
bàrbarament... Es repetien encara, en els anys que no hi havia massa inquietuds, però ell ara 
se n’era allunyat. 

 
Pero, a medida que avanzaba la noche, los chicos del arrabal empezaban a llegar de los huertos 
o de los arrozales, dejaban los instrumentos de trabajo en casa y acudían corriendo a la pelea. 
Las filas iban engrosándose rápidamente, y los del pueblo comenzaban a retroceder hacia los 
algarrobos. Una vez allí, apostados tras los árboles, apedreábanse mutuamente en una lucha 
encarnizada, con carreras bajo los árboles, y persecuciones por la pendiente, y con huídas [sic] a 
la desbandada, en las cuales algún rezagado era cogido por la tropa enemiga y apaleado 
bárbaramente. 

 
 

[39] I és que, a banda de la família el retenia un motiu poderós: Ella. 
 

Resistía porque, por encima de todo, había un motivo que le retenía en el pueblo: Ella. 
 

 
[46] Ell li tenia les mans entre les seves i li parlava dels seus plans. 

 
Él le tenía las manos entre las suyas y le hablaba de sus planes para el porvenir. 

 
 

[49] Va rompre a plorar i se n’anà a dintre. 
 

Rompió a llorar, y se entró en la casa para ocultar su llanto. 
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[54] Entrarien plegats. 
 

Entrarían juntos en la población, uno al lado del otro. 
 
 

[77] Abans, si les collites fallaven, l’escopeta i la fitora sempre donaven per anar tirant... 
 

En tiempo del padre, si la cosecha de las huertas fallaba, siempre quedaba el recurso de las 
balsas, y en la mesa nunca faltaba el pan, pero ahora... 

 
 

[78] Li tallava el parlar amb un tustar amigable i aquell somriure de bonhomia...  
 

El amo lo hizo callar con un golpear amistoso en las espaldas y su sonrisa amable: 
 
 

[85] Era el totpoderós. 
 

Era el todopoderoso, allí: el amo. 
 

 
[91] Ell li parlà de França i potser la va convèncer, però quan ell se’n tornava a donar-li la 
conformitat a l’amo, ella tenia ganes de plorar... 

 
Él le habló de las ventajas que les ofrecía, del viaje a Francia que le tenía tan preocupado y, 
posiblemente, la convenció un poco pero, cuando Juan marchaba a dar su conformidad al amo, 
ella tenía ganas de llorar. 

 
 

6.1.3.2.1. Canvis de pronoms pels seus referents 
 

[19] Per totes bandes s’escoltava la mateixa queixa i molts, desesperats, emprenien el camí de 
França o d’Amèrica en busca de treball. 

 
Por todas partes oíase la misma queja, y muchos de los habitantes, exaltados por la 
desesperación, decidían marcharse a Francia y hasta a América en busca de trabajo. 

 
 

[23] El pare i la mare havien mort amb pocs anys de diferència i ells van pujar-se’n a viure 
aquí. [és punt i seguit] 

 
El padre y la madre habían muerto con pocos años de diferencia; se quedaron solos en la masía, 
y determinaron abandonarla y vivir en la población. [és punt i a part] 

 
 

[60] I el descoratjament tornava a venir, però allò era una porta closa. Havia de fugir. Havia de 
buscar refugi a una altra banda. No podia ésser altrament. [és punt i a part] Se n’anà a parlar a 
l’amo perquè l’aconsellés. 

 
Se desanimó y esto le abatió de nuevo, pero veía claramente que toda aquella vida de allí era 
como una puerta cerrada; imponíase la necesidad de partir, y se decidió a hablar con el amo. [és 
punt i seguit] 
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[75] Ara les gents d’aquells encontorns en fugien com d’una malura i tot s’anava quedant 
desert. 

 
Ahora, las gentes de los alrededores huían de allí como de un lugar apestado, y las tierras iban 
quedándose yermas y desiertas. 

 
 

[83] La caça i la pesca tot és qüestió que un se sàpiga espavilar. Molts n’hi havia que no feien 
res més. S’havia d’anar en compte; és veritat, però n’hi havia. Pel demés no tinguis por de res 
que me’n cuidaré jo... 

 
La caza y la pesca es todo cuestión de sabérselas componer. Se ha de ir con cuidado, es verdad, 
pero ¿con qué no ha de irse con cuidado en la vida? Si tu padre viviera, ¿piensas que se hubiera 
asustado por ello? ¿Crees que hubiese pensado en irse a Francia? Anda, piénsalo bien, 
reflexiona, habla con ella, y mañana vuelves por aquí. Para los gastos del comienzo no has de 
preocuparte; yo me encargo de ello. Lo hago por ti, ¿sabes? y también por el recuerdo de tu 
padre... ¡Ala, adiós!–. 

 
 

6.1.3.3. Sentit o punt de vista 
 
[25] La vida del poble li havia anat millor. 

 
La vida en el pueblo era mejor para él. Allí había alguna fiesta; podía ponerse el vestido 
nuevo, e ir a la taberna y tomar café con los amigos. Los domingos, por la tarde, excepto en las 
temporadas de la siembra o las cosechas, podía irse a jugar a los bolos en los sequeros de 
arroz, allá a la sombra de los almacenes, en que todo se llenaba con la gritería de las apuestas 
y las discusiones. 

 
 

[53] Es veié retornant al seu poble després d’una llarga absència, sortós, amb diners, ben mirat 
de tothom, i ella que el sortia a rebre als afores amb l’esguard radiant, una mica pàl·lida de les 
llargues esperes. 

 
Se veía de regreso en su pueblo después de una larga ausencia afortunada, con dinero, bien 
visto de todos, y con ella que salía a recibirle a las afueras, la mirada radiante, un poco pálida 
por las largas esperas. 

 
 

[89] S’apressava, però ella no s’entusiasmà i el va escoltar en silenci. 
 

Pero a Roseta, la nueva no la entusiasmó, y dejóle hablar silenciosa. 
 
 
6.1.4. Canvis de llengua (respecte a la normativa) 
 
6.1.4.1. En la llengua de partida 
 
[4] Després poc a poc els merlots tornaren a la vora, les granotes de sota l’aigua verdosa 
tregueren [sic] el cap a la llum i tots plegats reprengueren de bell nou la cantúria saludant 
l’arribada dels éssers que els serien companya en la soledat. 
 
Transcurrió un momento desde que el carro se hubo detenido, y poco a poco, los petirrojos 
volvieron al borde del carrizal, las ranas sacaron la cabeza a la luz desde el agua verdosa y, con 
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los pájaros, emprendieron de nuevo su canto, saludando la llegada de los seres que, a partir de 
aquel día, les acompañarían en la soledad. 

 
 

[5] Ella va davallar del carro. Tenia el cor encongit d’aquest silenci ample i angoixós i d’aquesta 
quietud de desert. Mentre ell desenganxava s’aturà de cara al cenillar [sic]. 
 
Ella bajó del carro. A lo largo de las marismas flotaba una quietud de desierto, un silencio vasto 
y angustioso, que le oprimía el corazón. Quedóse inmóvil, ante el carrizal con la mirada perdida 
en la lejanía. 

 
 

[10] Ara els homes es llogaven a qualsevol preu i se n’anaven per avall a la neteja de desaigües 
[sic] –el collitó [sic] amb la llesca de pa i la sardina o el tros de bacallà, i el flascó de la quinina 
a la faixa, amagrits de la mala alimentació, devorats per les febres, i trescaven de sol a sol amb 
aigua a trinxa, renegant i maleïnt [sic] de tot, però la gana era més forta que el paludisme en 
aquells dies llunyans de paludisme i de gana... [és punt i seguit] 

 
Ahora los hombres se contrataban por cualquier precio, tomaban el capacho con el trozo de 
abadejo y la cebolla, o el par de sardinas aderezadas con tomate y un poco de aceite, aplastado 
todo entre dos pedazos de pan, sin olvidar el tubo de quinina y flacos por la mala alimentación, 
devorados por las fiebres, descendían para efectuar la limpieza de los desagües y trabajaban de 
sol a sol con agua a la cintura, blasfemando siempre y maldiciendo. [és punt i a part] 

 
 

[12] Els terratinents baixaven malecó avall o pels camins, sense daler, i el vespre es recollien 
amb el mateix gest, abatuts més de descoratjaments que de fatigues. Pujaven pels camins en 
gests de lassitud, gairebé sense converses, desalentats, vençuts en aquella lluita amb la terra, 
que no reportava cap benifet... 

 
Los campesinos bajaban a lo largo de los canales, o por los senderos, en actitud de abandono, y 
hacia el atardecer se les veía regresar igual, abatidos, más por el desánimo que por la fatiga, sin 
conversaciones, desalentados por aquella lucha que no les reportaba ningún beneficio. 

 
 

[15] Els transeünts passaven abatuts, en silenci davant de les portes ajustades com en senyal de 
dol, i les eines del treball restaven oblidades, rovellant-se al fons de les vivendes [sic]. 

 
Los escasos transeúntes pasaban en silencio por delante de las puertas entornadas casi todas 
como en señal de duelo, y las herramientas de trabajo quedaban olvidadas, oxidándose en los 
rincones de las viviendas. 

 
 

[27] Pràctiques salvatges que s’adeien amb el seu temperament i l’arrossegaven entusiasmat  a 
aquelles lluites enceses, entre el jovent de cada barri que despertaven les protestes de les gents 
de seny i que posaven una atmòsfera [sic] d’inquietud i d’esparverament sobre la població. 

 
Eran prácticas salvajes muy de acuerdo con su temperamento, y se dejaba llevar entusiasmado a 
la lucha en la cual era siempre de los primeros. 

 
 



 97 

[32] Després el jovent del Grau començava a plegar del treball i les files venien engrossant-se i 
els treien dels carrers i els feien recular fins als garroferars on apostats darrera dels arbres 
s’apedregaven mútuament en una lluita aferrissada, amb corregudes dintre el garroferar i 
persecucions pel pendent i fugides a la desbandada, amb presoners que eren apallissats 
bàrbarament... Es repetien encara, en els anys que no hi havia massa inquietuds, però ell ara se 
n’era allunyat. 

 
Pero, a medida que avanzaba la noche, los chicos del arrabal empezaban a llegar de los huertos 
o de los arrozales, dejaban los instrumentos de trabajo en casa y acudían corriendo a la pelea. 
Las filas iban engrosándose rápidamente, y los del pueblo comenzaban a retroceder hacia los 
algarrobos. Una vez allí, apostados tras los árboles, apedreábanse mutuamente en una lucha 
encarnizada, con carreras bajo los árboles, y persecuciones por la pendiente, y con huídas [sic] a 
la desbandada, en las cuales algún rezagado era cogido por la tropa enemiga y apaleado 
bárbaramente. 

 
 

[41] Per bé que acontracor [sic] ella també s’hi havia conformat: L’esperaria. 
 

Había hablado con ella del asunto. Roseta lo acogió con un silencio que delataba su disgusto, 
mas ahora ya se sentía conformada: le esperaría. 

 
 

[61] En sa vida no havia posat els peus cent metres més anllà [sic] del poble nadiu i la idea 
d’anar tan lluny l’emplenava d’esglai. 

 
En su vida había puesto los pies cien metros más allá del pueblo y la idea de marchar tan lejos 
llenábalo de irresolución. Ello le decidió a consultarlo con el amo, y encaminóse allá a la 
mañana siguiente. El amo era un rico propietario que traficaba en géneros y en abonos y había 
sido alcalde de la población en diferentes ocasiones. El padre de Juan trató con él durante 
muchos años, y para él tuvo el amo una consideración especial en la cual intervino mucho el 
temor. Hasta los niños sabían que el viejo Juan era hombre de carácter recio, y le temían todos. 
En los últimos tiempos, el pequeño Juan fué [sic] a verle algunas veces con su padre para la 
liquidación de cuentas. De ahí que le conociera y se decidiese ahora a consultarle el caso. Sabía 
de antemano que sería bien recibido. El amo, sea por el negocio, sea por el voto, que también 
era negocio, a todos atendía y siempre tenía un consejo para cada problema, y una solución; y 
no era extraño que los pobres labradores acudiesen a él a aconsejarse en las contrariedades y en 
los pleitos, que son contrariedades dobles. Juan esperó un momento en la antesala, a que 
terminase su visita el último labriego, y penetró en el despacho. 

 
 

[64] Tot de sobte, però, mentres [sic] l’esguardava a través del fum, la faç se li va il·luminar. 
 

Ante aquel muchacho asustado de tener que partir, se le había ocurrido una idea y la mirada se 
le animó. 

 
 

[68] Que no sigués [sic] enze i que no es fes il·lusions. 
 

Para terminar, ya levantándose, le dijo que no fuese tonto y no se hiciese ilusiones. 
 
 

[69] França era un recó [sic] de terra com qualsevol altra; ni millor ni pitjor. 
 

Francia era un rincón de tierra como cualquier otro, ni mejor ni peor. 
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6.1.4.2. En la llengua d’arribada 

 
[32] Després el jovent del Grau començava a plegar del treball i les files venien engrossant-se i 
els treien dels carrers i els feien recular fins als garroferars on apostats darrera dels arbres 
s’apedregaven mútuament en una lluita aferrissada, amb corregudes dintre el garroferar i 
persecucions pel pendent i fugides a la desbandada, amb presoners que eren apallissats 
bàrbarament... Es repetien encara, en els anys que no hi havia massa inquietuds, però ell ara se 
n’era allunyat. 

 
Pero, a medida que avanzaba la noche, los chicos del arrabal empezaban a llegar de los huertos 
o de los arrozales, dejaban los instrumentos de trabajo en casa y acudían corriendo a la pelea. 
Las filas iban engrosándose rápidamente, y los del pueblo comenzaban a retroceder hacia los 
algarrobos. Una vez allí, apostados tras los árboles, apedreábanse mutuamente en una lucha 
encarnizada, con carreras bajo los árboles, y persecuciones por la pendiente, y con huídas [sic] 
a la desbandada, en las cuales algún rezagado era cogido por la tropa enemiga y apaleado 
bárbaramente. 

 
 

[43] La conversa fou trista a causa d’ella... 
 

La conversación fué [sic] triste a causa de ella. 
 
 

[48] Ell li veié en el rostre i se’n burlava, però ella també li veia el cor en el tremolor de la veu. 
 

Juan se lo vió [sic] en el rostro y se burlaba, pero ella también le adivinaba el corazón en el 
temblor de la voz. 

 
 

[61] En sa vida no havia posat els peus cent metres més anllà [sic] del poble nadiu i la idea 
d’anar tan lluny l’emplenava d’esglai. 

 
En su vida había puesto los pies cien metros más allá del pueblo y la idea de marchar tan lejos 
llenábalo de irresolución. Ello le decidió a consultarlo con el amo, y encaminóse allá a la 
mañana siguiente. El amo era un rico propietario que traficaba en géneros y en abonos y había 
sido alcalde de la población en diferentes ocasiones. El padre de Juan trató con él durante 
muchos años, y para él tuvo el amo una consideración especial en la cual intervino mucho el 
temor. Hasta los niños sabían que el viejo Juan era hombre de carácter recio, y le temían todos. 
En los últimos tiempos, el pequeño Juan fué [sic] a verle algunas veces con su padre para la 
liquidación de cuentas. De ahí que le conociera y se decidiese ahora a consultarle el caso. Sabía 
de antemano que sería bien recibido. El amo, sea por el negocio, sea por el voto, que también 
era negocio, a todos atendía y siempre tenía un consejo para cada problema, y una solución; y 
no era extraño que los pobres labradores acudiesen a él a aconsejarse en las contrariedades y en 
los pleitos, que son contrariedades dobles. Juan esperó un momento en la antesala, a que 
terminase su visita el último labriego, y penetró en el despacho. 

 
 

[67] Podia anar allà, i convençut que aquell li agraïa coralment, va donar als seus consells un to 
de dolça reconvenció paternal que entendria... [és punt i seguit] 

 
El recuerdo del padre suscitado oportunamente, y hasta posiblemente con sinceridad, conmovió 
a Juan. El amo insistió sobre las ventajas de la proposición y, convencido de que Juan se lo 
agradecía cordialmente, dió [sic] a sus consejos un tono de reconvención paternal que 
enternecía. [és punt i a part] 
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[80] Amb voluntat i amb fe tot marxa. En aquest món res no és etern; ni les fallades. 
 

Con esfuerzo y con buena voluntad todo marcha y, en este mundo, no hay nada eterno. Las 
falladas pasarán y volverán las buenas cosechas. 

 
 
 
6.2. Canvis de caràcter estètic 
 
6.2.1. Canvis estilístics 

 
6.2.1.1. De lèxic o d’expressió 

 
[2] Els merlots que es gronxaven amb voluptat al llarg de les canyes vincladisses, van callar 
esporuguits i se’n volaren cap a l’espessor. 
 
Los petirrojos que se mecían voluptuosamente a lo largo de las cañas cimbreantes, callaron 
asustados y volaron hacia la espesura. 
 
 
[3] Les granotes de sobre l’herbei, s’apressaren saltant cap a les aigües del mullader. 
 
Las ranas, que estaban sobre el césped húmedo, se lanzaron en saltos rápidos hacia las 
charcas. 
 
 
[8] Aleshores el paludisme s’alçava com un fantasma en la imaginació de la pagesia, però eren 
temps de gana. 

 
Por aquellos días el paludismo se alzaba como un fantasma en la imaginación de los 
labradores. Pero eran tiempos de hambre, y cada día veíase la misma línea de trabajadores que 
bajaban por los malecones del canal. 

 
 

[17] Cap al tard les dones s’aplegaven per totes les places i pels carrers i es planyien cridant: 

—Què farem aquest hivern, Senyor? 
—Què els donarem als nostres fills? 

 
Hacia el atardecer las mujeres se reunían en la plaza y las calles y se lamentaban a gritos: 

—¿Qué haremos este invierno, Señor? 
—¿Qué les daremos de comer a nuestros hijos?... 

 
 

[31] Començaven dominant sempre i àdhuc arribaven a entrar pels carrers i fer fugir corrents 
a les velles que s’ajuntaven a fer mitges davant dels portals, i tancar-se a l’interior gitant 
insults... 

 
Al principio vencían siempre éstos, que algunas veces llegaron hasta el mismo arrabal, 
internándose por las calles y haciendo correr a las viejas sentadas en los soportales. 
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[36] Ara es trobava absolutament igual com ans. Amb la diferència que aleshores tenia una 
casa on treballar i ara no la tenia. [és punt i seguit] 

 
Al terminar encontrábase como antes, con la diferencia de que ahora habíase quedado sin 
dinero y sin casa donde trabajar. [és punt i a part] 

 
 

[38] No tenia caràcter tampoc per anar vegetant per allí de qualsevol manera, treballant avui a 
un lloc, demà a un altre, mal vist i mal pagat i sense l’esperança de poder reunir res... 
Aquella fugida el cridava i tanmateix s’havia resistit... [és punt i a part] 

 
Tampoco tenía carácter para vegetar por allí de cualquier modo, trabajando un día aquí y otro 
día allá, mal visto y peor pagado, sin la esperanza de poder ahorrar una peseta. [és punt i 
seguit] 

 
 

[40] Del pensament d’haver-la de deixar no sossegava, però, ara ja estava decidit. 
 

La idea de tener que abandonarla le dejaba un profundo desasosiego. Pero finalmente se 
decidió. 

 
 

[53] Es veié retornant al seu poble després d’una llarga absència, sortós, amb diners, ben mirat 
de tothom, i ella que el sortia a rebre als afores amb l’esguard radiant, una mica pàl·lida de les 
llargues esperes. 

 
Se veía de regreso en su pueblo después de una larga ausencia afortunada, con dinero, bien 
visto de todos, y con ella que salía a recibirle a las afueras, la mirada radiante, un poco pálida 
por las largas esperas. 

 
 

[56] I ella li somriuria plena de dolceses, amb aquell somriure que només ella sabia fer, aquell 
somriure que guardava per a ell des de tants de dies... [és punt i a part] 
 
Y ella sonreiría llena de dulzura, con aquella sonrisa suya, como no había ninguna más, 
aquella sonrisa que guardaba para él desde tantos días. [és punt i seguit] 

 
 

[60] I el descoratjament tornava a venir, però allò era una porta closa. Havia de fugir. Havia 
de buscar refugi a una altra banda. No podia ésser altrament. [és punt i a part] Se n’anà a parlar 
a l’amo perquè l’aconsellés. 

 
Se desanimó y esto le abatió de nuevo, pero veía claramente que toda aquella vida de allí era 
como una puerta cerrada; imponíase la necesidad de partir, y se decidió a hablar con el amo. [és 
punt i seguit] 

 
 

[65] Va tallar-li el parlar i li desaconsellà la marxa. 
 

Le aconsejó que desistiera en su viaje, y le indicó la solución. 
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[81] També saps que allí el vostre pervindre no depèn de l’arròs sol. 
 

Después de un tiempo, viene otro; y, por otra parte, vuestro porvenir allí no depende 
exclusivamente del arroz. 

 
 

[87] Menava i disposava de tot i de tot en treia profit. A ell acudien en cerca de consells i de 
diners que a tothom escoltava amatent i s’esforçava a afavorir tothom. No perdia res, però; les 
millors dones del poble eren seves i en dies d’eleccions, el candidat que se’l podia atreure al 
partit (sempre que fos dels que manessin) s’havia atret tots els votants de la població i àdhuc 
alguns que ja no hi eren. Això portava la seva influència una mica més lluny i engrandia la seva 
figura als ulls de la ignorància popular... 

 
Él mandaba en todo y disponía de todo; a él acudían en busca de consejos y de dinero, y él a 
todos favorecía, y no perdía nunca. 

 
 

[89] S’apressava, però ella no s’entusiasmà i el va escoltar en silenci. 
 

Pero a Roseta, la nueva no la entusiasmó, y dejóle hablar silenciosa. 
 
 

[90] Hi accedí, però, una angoixa punyent li vingué al cor del pensament d’aquelles soledats. 
[és punt i seguit] 

 
Accedió a ello, pero de pensar en aquellas soledades, una vaga congoja le había entrado en el 
corazón. [és punt i a part] 

 
 
6.2.1.1.1. Pronominals 

 
6.2.1.1.1.1. Implicitació 

 
6.2.1.1.1.1.1. De pronom/nom a ø 

 
6.2.1.1.1.1.2. De nom a pronom 

 
 

6.2.1.1.1.2. Explicitació 
 

6.2.1.1.1.2.1. De ø a pronom/nom 
 

[24] Havia entrat a treballar a una casa de pagesos del Grau. 
 

Él había encontrado trabajo en una casa de labradores acomodados que vivían en el Grao, el 
arrabal alto separado del pueblo por el canal. Era de un carácter afable, bondadoso y 
trabajador, y en la casa se le trataba con afecto. 

 
 

[33] S’havia acabat aquell temps i ara tenia d’altres preocupacions. 
 

Había pasado ya, aquel tiempo, y ahora Juan tenía otras preocupaciones. La hermana se había 
casado y él quedó solo. Poco tiempo después de este acontecimiento conoció a Roseta. Vivía 
cerca de su casa, y cada día, a la misma hora, se encontraban junto al pozo. Ella iba por agua 
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en el momento en que él abrevaba al animal. Y charlaban. Así comenzaron sus relaciones y 
quedó formalizado el noviazgo. 

 
 

[34] Feia temps que havia deixat la casa on treballava i havia pres en arrendament un tros de 
terra amb la intenció  de treballar per ell i arreplegar per poder-se casar aviat. 

 
Él abandonó la casa donde servía y tomó en arriendo una parcela, con la intención de trabajar 
por su cuenta y efectuar así algunos ahorros que le permitieran casarse. 

 
 

[71] Ja estava habituat a aquelles soledats. 
 

Él estaba ya acostumbrado a la soledad. 
 
 

[78] Li tallava el parlar amb un tustar amigable i aquell somriure de bonhomia...  
 

El amo lo hizo callar con un golpear amistoso en las espaldas y su sonrisa amable: 
 
 

[87] Menava i disposava de tot i de tot en treia profit. A ell acudien en cerca de consells i de 
diners que a tothom escoltava amatent i s’esforçava a afavorir tothom. No perdia res, però; les 
millors dones del poble eren seves i en dies d’eleccions, el candidat que se’l podia atreure al 
partit (sempre que fos dels que manessin) s’havia atret tots els votants de la població i àdhuc 
alguns que ja no hi eren. Això portava la seva influència una mica més lluny i engrandia la seva 
figura als ulls de la ignorància popular... 

 
Él mandaba en todo y disponía de todo; a él acudían en busca de consejos y de dinero, y él a 
todos favorecía, y no perdía nunca. 

 
 

6.2.1.1.1.2.2. De pronom a nom 
 

[48] Ell li veié en el rostre i se’n burlava, però ella també li veia el cor en el tremolor de la veu. 
 

Juan se lo vió [sic] en el rostro y se burlaba, pero ella también le adivinaba el corazón en el 
temblor de la voz. 

 
 

[67] Podia anar allà, i convençut que aquell li agraïa coralment, va donar als seus consells un to 
de dolça reconvenció paternal que entendria... [és punt i seguit] 

 
El recuerdo del padre suscitado oportunamente, y hasta posiblemente con sinceridad, conmovió 
a Juan. El amo insistió sobre las ventajas de la proposición y, convencido de que Juan se lo 
agradecía cordialmente, dió [sic] a sus consejos un tono de reconvención paternal que 
enternecía. [és punt i a part] 

 
 

[76] De la caça i de les pesqueres no en calia parlar, perquè ell ja sabia prou bé com anava. 
 

De la caza y de la pesca nada había que decir; el amo ya sabía bien cómo iban. 
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[89] S’apressava, però ella no s’entusiasmà i el va escoltar en silenci. 
 

Pero a Roseta, la nueva no la entusiasmó, y dejóle hablar silenciosa. 
 
 

[91] Ell li parlà de França i potser la va convèncer, però quan ell se’n tornava a donar-li la 
conformitat a l’amo, ella tenia ganes de plorar... 

 
Él le habló de las ventajas que les ofrecía, del viaje a Francia que le tenía tan preocupado y, 
posiblemente, la convenció un poco pero, cuando Juan marchaba a dar su conformidad al amo, 
ella tenía ganas de llorar. 

 
 

6.2.1.1.2. Dialectalismes 
 

[10] Ara els homes es llogaven a qualsevol preu i se n’anaven per avall a la neteja de desaigües 
[sic] –el collitó [sic] amb la llesca de pa i la sardina o el tros de bacallà, i el flascó de la quinina 
a la faixa, amagrits de la mala alimentació, devorats per les febres, i trescaven de sol a sol amb 
aigua a trinxa, renegant i maleïnt [sic] de tot, però la gana era més forta que el paludisme en 
aquells dies llunyans de paludisme i de gana... [és punt i seguit] 

 
Ahora los hombres se contrataban por cualquier precio, tomaban el capacho con el trozo de 
abadejo y la cebolla, o el par de sardinas aderezadas con tomate y un poco de aceite, aplastado 
todo entre dos pedazos de pan, sin olvidar el tubo de quinina y flacos por la mala alimentación, 
devorados por las fiebres, descendían para efectuar la limpieza de los desagües y trabajaban de 
sol a sol con agua a la cintura, blasfemando siempre y maldiciendo. [és punt i a part] 

 
 

[12] Els terratinents baixaven malecó avall o pels camins, sense daler, i el vespre es recollien 
amb el mateix gest, abatuts més de descoratjaments que de fatigues. Pujaven pels camins en 
gests de lassitud, gairebé sense converses, desalentats, vençuts en aquella lluita amb la terra, 
que no reportava cap benifet... 

 
Los campesinos bajaban a lo largo de los canales, o por los senderos, en actitud de abandono, y 
hacia el atardecer se les veía regresar igual, abatidos, más por el desánimo que por la fatiga, sin 
conversaciones, desalentados por aquella lucha que no les reportaba ningún beneficio. 

 
 

6.2.1.2. D’ordre 
 

6.2.1.2.1. Entre noms i adjectius 
 

[1] En el matí de primavera un soroll desacostumat sobtà el silenci de la prada. 
 
En la mañana de primavera un desacostumbrado rumor turbó el silencio de los prados. 

 
 

[7] Eren nius d’infecció que feien estralls per les poblacions de la ribera. 
 

Las anchas balsas insalubres se extendían hasta el mar en una serie de pequeñas lagunas y de 
charcas, escondidas bajo el verde tierno de los carrizos, en focos de infección que causaban 
estragos entre las poblaciones de la ribera. 
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[15] Els transeünts passaven abatuts, en silenci davant de les portes ajustades com en senyal de 
dol, i les eines del treball restaven oblidades, rovellant-se al fons de les vivendes [sic]. 

 
Los escasos transeúntes pasaban en silencio por delante de las puertas entornadas casi todas 
como en señal de duelo, y las herramientas de trabajo quedaban olvidadas, oxidándose en los 
rincones de las viviendas. 

 
 

[28] Després els entrava la fatiga i ho deixaven córrer per a més endavant... [és punt i seguit] 
 

Una tarde se encendían sin saber cómo ni por qué. Hacia el atardecer, mientras las viejas 
cosían y conversaban tranquilamente sentadas ante los portales, oíase de pronto una fuerte 
gritería que crecía por la parte de los algarrobos. Levantábanse aquéllas apresuradamente con 
las sillas en la mano, y, pasado un momento, ya descubrían los grupos de muchachos que 
subían corriendo, y las primeras piedras chocaban contra puertas y paredes. Corría la voz en 
seguida... 

—¡La pedrea!... ¡la pedrea!... ¡Son los del pueblo!... ¡Ya volvemos otra vez!... ¡Bárbaros!... 
¡Demonios!...  

Las voces se levantaban en coro. Las mujeres tomaban las sillas y las labores, se refugiaban 
presurosas en los interiores, y cerraban las puertas mascullando maldiciones. Un momento 
después ya se sabía que en tal parte habían roto los cristales, que en el camino de 
Trencabrazos las piedras habían alcanzado a un pobre viejo, y que a una muchacha le habían 
abierto la cabeza de una pedrada. Comenzaba así, y en seguida la lucha se encendía con una 
violencia tan inusitada y brutal que en ocasiones amenazó con levantar a todo el pueblo en una 
verdadera guerra, en la que muchas veces tuvo que intervenir la Guardia Civil. [és punt i a 
part] 

 
 

[74] La voluntat i el treball no servien de res, que la planta llanguia ans de fruitar com si una 
maledicció planés sobre les amples riberes. 

 
La buena voluntad y el trabajo apenas si servían de nada y la planta se moría antes de dar fruto, 
como si una oscura maldición pesara sobre las riberas. 

 
 

[90] Hi accedí, però, una angoixa punyent li vingué al cor del pensament d’aquelles soledats. 
[és punt i seguit] 

 
Accedió a ello, pero de pensar en aquellas soledades, una vaga congoja le había entrado en el 
corazón. [és punt i a part] 

 
 

6.2.1.2.2. En la pronominalització verbal 
 

[5] Ella va davallar del carro. Tenia el cor encongit d’aquest silenci ample i angoixós i d’aquesta 
quietud de desert. Mentre ell desenganxava s’aturà de cara al cenillar [sic]. 
 
Ella bajó del carro. A lo largo de las marismas flotaba una quietud de desierto, un silencio vasto 
y angustioso, que le oprimía el corazón. Quedóse inmóvil, ante el carrizal con la mirada perdida 
en la lejanía. 
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[8] Aleshores el paludisme s’alçava com un fantasma en la imaginació de la pagesia, però eren 
temps de gana. 

 
Por aquellos días el paludismo se alzaba como un fantasma en la imaginación de los labradores. 
Pero eran tiempos de hambre, y cada día veíase la misma línea de trabajadores que bajaban 
por los malecones del canal. 

 
 

[19] Per totes bandes s’escoltava la mateixa queixa i molts, desesperats, emprenien el camí de 
França o d’Amèrica en busca de treball. 

 
Por todas partes oíase la misma queja, y muchos de los habitantes, exaltados por la 
desesperación, decidían marcharse a Francia y hasta a América en busca de trabajo. 

 
 

[21] I emprenien les rutes ignorades sense fe ni calor, sense entusiasme, i els que restaven els 
acompanyaven plorosos fins als afores com aquell qui va a un enterrament i els acomiadaven 
amb fortes abraçades... 

 
Y emprendían las rutas ignoradas, sin fe ni calor, sin entusiasmo, y los que se quedaban 
acompañábanles hasta las afueras del pueblo como si fueran a un entierro y les despedían con 
fuertes abrazos. 

 
 

[26] Al capvespre en arribar del treball, gairebé cada tarda es batia amb les tropes del Grau a 
cops de pedra amb els de la vila, separada pel canal. 

 
Estaban además las pedreas: guerras encendidas entre los chicos del centro y los del Grao, que 
de tiempo en tiempo surgían en el pueblo, y en las cuales lanzábase él a combatir al lado de los 
suyos. 

 
 

[28] Després els entrava la fatiga i ho deixaven córrer per a més endavant... [és punt i seguit] 
 

Una tarde se encendían sin saber cómo ni por qué. Hacia el atardecer, mientras las viejas 
cosían y conversaban tranquilamente sentadas ante los portales, oíase de pronto una fuerte 
gritería que crecía por la parte de los algarrobos. Levantábanse aquéllas apresuradamente con 
las sillas en la mano, y, pasado un momento, ya descubrían los grupos de muchachos que 
subían corriendo, y las primeras piedras chocaban contra puertas y paredes. Corría la voz en 
seguida... 

—¡La pedrea!... ¡la pedrea!... ¡Son los del pueblo!... ¡Ya volvemos otra vez!... ¡Bárbaros!... 
¡Demonios!...  

Las voces se levantaban en coro. Las mujeres tomaban las sillas y las labores, se refugiaban 
presurosas en los interiores, y cerraban las puertas mascullando maldiciones. Un momento 
después ya se sabía que en tal parte habían roto los cristales, que en el camino de 
Trencabrazos las piedras habían alcanzado a un pobre viejo, y que a una muchacha le habían 
abierto la cabeza de una pedrada. Comenzaba así, y en seguida la lucha se encendía con una 
violencia tan inusitada y brutal que en ocasiones amenazó con levantar a todo el pueblo en una 
verdadera guerra, en la que muchas veces tuvo que intervenir la Guardia Civil. [és punt i a 
part] 
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[32] Després el jovent del Grau començava a plegar del treball i les files venien engrossant-se i 
els treien dels carrers i els feien recular fins als garroferars on apostats darrera dels arbres 
s’apedregaven mútuament en una lluita aferrissada, amb corregudes dintre el garroferar i 
persecucions pel pendent i fugides a la desbandada, amb presoners que eren apallissats 
bàrbarament... Es repetien encara, en els anys que no hi havia massa inquietuds, però ell ara se 
n’era allunyat. 

 
Pero, a medida que avanzaba la noche, los chicos del arrabal empezaban a llegar de los huertos 
o de los arrozales, dejaban los instrumentos de trabajo en casa y acudían corriendo a la pelea. 
Las filas iban engrosándose rápidamente, y los del pueblo comenzaban a retroceder hacia los 
algarrobos. Una vez allí, apostados tras los árboles, apedreábanse mutuamente en una lucha 
encarnizada, con carreras bajo los árboles, y persecuciones por la pendiente, y con huídas [sic] a 
la desbandada, en las cuales algún rezagado era cogido por la tropa enemiga y apaleado 
bárbaramente. 

 
 

[36] Ara es trobava absolutament igual com ans. Amb la diferència que aleshores tenia una casa 
on treballar i ara no la tenia. [és punt i seguit] 

 
Al terminar encontrábase como antes, con la diferencia de que ahora habíase quedado sin 
dinero y sin casa donde trabajar. [és punt i a part] 

 
 

[60] I el descoratjament tornava a venir, però allò era una porta closa. Havia de fugir. Havia de 
buscar refugi a una altra banda. No podia ésser altrament. [és punt i a part] Se n’anà a parlar a 
l’amo perquè l’aconsellés. 

 
Se desanimó y esto le abatió de nuevo, pero veía claramente que toda aquella vida de allí era 
como una puerta cerrada; imponíase la necesidad de partir, y se decidió a hablar con el amo. [és 
punt i seguit] 

 
 

[61] En sa vida no havia posat els peus cent metres més anllà [sic] del poble nadiu i la idea 
d’anar tan lluny l’emplenava d’esglai. 

 
En su vida había puesto los pies cien metros más allá del pueblo y la idea de marchar tan lejos 
llenábalo de irresolución. Ello le decidió a consultarlo con el amo, y encaminóse allá a la 
mañana siguiente. El amo era un rico propietario que traficaba en géneros y en abonos y había 
sido alcalde de la población en diferentes ocasiones. El padre de Juan trató con él durante 
muchos años, y para él tuvo el amo una consideración especial en la cual intervino mucho el 
temor. Hasta los niños sabían que el viejo Juan era hombre de carácter recio, y le temían todos. 
En los últimos tiempos, el pequeño Juan fué [sic] a verle algunas veces con su padre para la 
liquidación de cuentas. De ahí que le conociera y se decidiese ahora a consultarle el caso. 
Sabía de antemano que sería bien recibido. El amo, sea por el negocio, sea por el voto, que 
también era negocio, a todos atendía y siempre tenía un consejo para cada problema, y una 
solución; y no era extraño que los pobres labradores acudiesen a él a aconsejarse en las 
contrariedades y en los pleitos, que son contrariedades dobles. Juan esperó un momento en la 
antesala, a que terminase su visita el último labriego, y penetró en el despacho. 

 
 

[63] El va deixar parlar, mastegant el cigar que portava sempre entre els llavis. 
 

El amo dejóle explicarse, mordiendo su puro. El amo le escuchaba sin dejar de fumar y 
expeliendo de vez en cuando bocanadas de humo. Un momento después ya no le escuchaba. 
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[89] S’apressava, però ella no s’entusiasmà i el va escoltar en silenci. 

 
Pero a Roseta, la nueva no la entusiasmó, y dejóle hablar silenciosa. 

 
 

6.2.1.2.3. A nivell oracional 
 

[4] Després poc a poc els merlots tornaren a la vora, les granotes de sota l’aigua verdosa 
tregueren [sic] el cap a la llum i tots plegats reprengueren de bell nou la cantúria saludant 
l’arribada dels éssers que els serien companya en la soledat. 
 
Transcurrió un momento desde que el carro se hubo detenido, y poco a poco, los petirrojos 
volvieron al borde del carrizal, las ranas sacaron la cabeza a la luz desde el agua verdosa y, 
con los pájaros, emprendieron de nuevo su canto, saludando la llegada de los seres que, a partir 
de aquel día, les acompañarían en la soledad. 

 
 

[38] No tenia caràcter tampoc per anar vegetant per allí de qualsevol manera, treballant avui a 
un lloc, demà a un altre, mal vist i mal pagat i sense l’esperança de poder reunir res... Aquella 
fugida el cridava i tanmateix s’havia resistit... [és punt i a part] 
 
Tampoco tenía carácter para vegetar por allí de cualquier modo, trabajando un día aquí y otro 
día allá, mal visto y peor pagado, sin la esperanza de poder ahorrar una peseta. [és punt i seguit] 

 
 

[50] Ell va romandre immòbil un moment, amb la faç endurida. Li entrà ràbia. 
 

Juan permaneció un momento inmóvil, con el rostro endurecido. 
 
 

[52] De primer antuvi anguniat del viatge. Després l’abassegà la idea del triomf i arribà a 
entusiasmar-lo. 

 
Primero, con la preocupación del viaje; pero, luego, la idea de una fácil fortuna llegó a 
dominarle, y se animó. 

 
 

[57] L’endemà, però, en trobar-se al carrer tot l’entusiasme se li glaçà. 
 

Pero, a la mañana siguiente, al encontrarse con la luz de la calle, con las cosas familiares de 
siempre, todo su entusiasmo se desvaneció. 

 
 

[66] Ell tenia unes terres allà a l’Encanyissada. Ni se’n recordava tampoc i ara li havia vingut 
tot de sobte al pensament. Ja estaven en condicions de conreu. [és punt i seguit] 

 
Allá abajo, en la Encañizada, poseía él unas tierras yermas que comenzaban ya a encontrarse 
en condiciones de cultivo. Requería un gran esfuerzo, era verdad, pero él era fuerte y 
trabajador y de los pocos que podían emprenderlo. «Así que te he visto he pensado en tu padre. 
Cada día te pareces más a él. ¡Qué hombre, tu padre! ¡Él sí que sabía componérselas con los 
aguazales!» [és punt i a part] 
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[80] Amb voluntat i amb fe tot marxa. En aquest món res no és etern; ni les fallades. 
 

Con esfuerzo y con buena voluntad todo marcha y, en este mundo, no hay nada eterno. Las 
falladas pasarán y volverán las buenas cosechas. 

 
 

[81] També saps que allí el vostre pervindre no depèn de l’arròs sol. 
 

Después de un tiempo, viene otro; y, por otra parte, vuestro porvenir allí no depende 
exclusivamente del arroz. 

 
 

[83] La caça i la pesca tot és qüestió que un se sàpiga espavilar. Molts n’hi havia que no feien 
res més. S’havia d’anar en compte; és veritat, però n’hi havia. Pel demés no tinguis por de res 
que me’n cuidaré jo... 

 
La caza y la pesca es todo cuestión de sabérselas componer. Se ha de ir con cuidado, es verdad, 
pero ¿con qué no ha de irse con cuidado en la vida? Si tu padre viviera, ¿piensas que se hubiera 
asustado por ello? ¿Crees que hubiese pensado en irse a Francia? Anda, piénsalo bien, 
reflexiona, habla con ella, y mañana vuelves por aquí. Para los gastos del comienzo no has de 
preocuparte; yo me encargo de ello. Lo hago por ti, ¿sabes? y también por el recuerdo de tu 
padre... ¡Ala, adiós!–. 

 
 

[88] Joan acceptà a condició de dir-ho a ella i se n’acomiadà. Sortia animat. La vida ara se li 
presentava fàcil i lluminosa. 

 
Juan andaba de prisa, animado, y la vida se le iba volviendo fácil y luminosa. Cuanto más 
pensaba en ello, la idea le atraía más, y el amo se le aparecía como un salvador. [amb 
l’exemple 89: s’apressava] 

 
 

[90] Hi accedí, però, una angoixa punyent li vingué al cor del pensament d’aquelles soledats. 
[és punt i seguit] 

 
Accedió a ello, pero de pensar en aquellas soledades, una vaga congoja le había entrado en el 
corazón. [és punt i a part] 

 
 

6.2.2. Canvis de puntuació 
 

6.2.2.1. Menor 
 

6.2.2.1.1. D’especificatives a explicatives 
 

[3] Les granotes de sobre l’herbei, s’apressaren saltant cap a les aigües del mullader. 
 
Las ranas, que estaban sobre el césped húmedo, se lanzaron en saltos rápidos hacia las 
charcas. 
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[4] Després poc a poc els merlots tornaren a la vora, les granotes de sota l’aigua verdosa 
tregueren [sic] el cap a la llum i tots plegats reprengueren de bell nou la cantúria saludant 
l’arribada dels éssers que els serien companya en la soledat. 
 
Transcurrió un momento desde que el carro se hubo detenido, y poco a poco, los petirrojos 
volvieron al borde del carrizal, las ranas sacaron la cabeza a la luz desde el agua verdosa y, con 
los pájaros, emprendieron de nuevo su canto, saludando la llegada de los seres que, a partir 
de aquel día, les acompañarían en la soledad. 

 
 

[12] Els terratinents baixaven malecó avall o pels camins, sense daler, i el vespre es recollien 
amb el mateix gest, abatuts més de descoratjaments que de fatigues. Pujaven pels camins en 
gests de lassitud, gairebé sense converses, desalentats, vençuts en aquella lluita amb la terra, que 
no reportava cap benifet... 

 
Los campesinos bajaban a lo largo de los canales, o por los senderos, en actitud de abandono, y 
hacia el atardecer se les veía regresar igual, abatidos, más por el desánimo que por la fatiga, 
sin conversaciones, desalentados por aquella lucha que no les reportaba ningún beneficio. 

 
 

[16] L’Ebre lliscava calladament a ran les roques i copiava en el mirall de les aigües quietes, 
el poblet silenciós i mort a dalt del roquisser, tan silenciós i mort com aquell que l’Ebre 
reflectia. 

 
Más abajo, el Ebro descorría calladamente, a ras de las piedras, y copiaba en el espejo de las 
aguas quietas el pueblecito silencioso y muerto sobre las rocas, tan silencioso y muerto como 
aquel que se reflejaba en el río. 

 
 

[21] I emprenien les rutes ignorades sense fe ni calor, sense entusiasme, i els que restaven els 
acompanyaven plorosos fins als afores com aquell qui va a un enterrament i els acomiadaven 
amb fortes abraçades... 

 
Y emprendían las rutas ignoradas, sin fe ni calor, sin entusiasmo, y los que se quedaban 
acompañábanles hasta las afueras del pueblo como si fueran a un entierro y les despedían con 
fuertes abrazos. 
 
 
[31] Començaven dominant sempre i àdhuc arribaven a entrar pels carrers i fer fugir 
corrents a les velles que s’ajuntaven a fer mitges davant dels portals, i tancar-se a l’interior 
gitant insults... 

 
Al principio vencían siempre éstos, que algunas veces llegaron hasta el mismo arrabal, 
internándose por las calles y haciendo correr a las viejas sentadas en los soportales. 

 
 

[32] Després el jovent del Grau començava a plegar del treball i les files venien engrossant-se i 
els treien dels carrers i els feien recular fins als garroferars on apostats darrera dels arbres 
s’apedregaven mútuament en una lluita aferrissada, amb corregudes dintre el garroferar i 
persecucions pel pendent i fugides a la desbandada, amb presoners que eren apallissats 
bàrbarament... Es repetien encara, en els anys que no hi havia massa inquietuds, però ell ara se 
n’era allunyat. 

 
Pero, a medida que avanzaba la noche, los chicos del arrabal empezaban a llegar de los huertos 
o de los arrozales, dejaban los instrumentos de trabajo en casa y acudían corriendo a la pelea. 
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Las filas iban engrosándose rápidamente, y los del pueblo comenzaban a retroceder hacia los 
algarrobos. Una vez allí, apostados tras los árboles, apedreábanse mutuamente en una lucha 
encarnizada, con carreras bajo los árboles, y persecuciones por la pendiente, y con huídas [sic] a 
la desbandada, en las cuales algún rezagado era cogido por la tropa enemiga y apaleado 
bárbaramente. 

 
 

[33] S’havia acabat aquell temps i ara tenia d’altres preocupacions. 
 

Había pasado ya, aquel tiempo, y ahora Juan tenía otras preocupaciones. La hermana se 
había casado y él quedó solo. Poco tiempo después de este acontecimiento conoció a Roseta. 
Vivía cerca de su casa, y cada día, a la misma hora, se encontraban junto al pozo. Ella iba por 
agua en el momento en que él abrevaba al animal. Y charlaban. Así comenzaron sus relaciones 
y quedó formalizado el noviazgo. 

 
 

[34] Feia temps que havia deixat la casa on treballava i havia pres en arrendament un tros de 
terra amb la intenció  de treballar per ell i arreplegar per poder-se casar aviat. 

 
Él abandonó la casa donde servía y tomó en arriendo una parcela, con la intención de 
trabajar por su cuenta y efectuar así algunos ahorros que le permitieran casarse. 

 
 

[45] A la plaça, allà dalt a la fi del carrer els nois havien anat plegant dels jocs. 
 

En la plaza, allá arriba, al final de la calle, los niños habían ido abandonando sus juegos. 
 
 

[56] I ella li somriuria plena de dolceses, amb aquell somriure que només ella sabia fer, 
aquell somriure que guardava per a ell des de tants de dies... [és punt i a part] 

 
Y ella sonreiría llena de dulzura, con aquella sonrisa suya, como no había ninguna más, 
aquella sonrisa que guardaba para él desde tantos días. [és punt i seguit] 

 
 

[72] Al costat de son pare havia fet l’aprenentatge d’aquella vida ruda de lluita i de llibertat, 
aquella vida salvatge que el vell havia estimat tant. 

 
Al lado de su padre había hecho el aprendizaje de aquella vida ruda, de lucha y de libertad; 
vida salvaje, que el viejo no hubiera cambiado por nada del mundo. 

 
 

6.2.2.1.2. D’explicatives a especificatives 
 

6.2.2.1.3. Opcionals 
 

6.2.2.1.3.1. De ø a coma  
 

[11] Escassejaven els arrendadors i moltes terres es quedaven per treballar. 
 

Por aquellos días escaseaban los arrendadores, y muchas tierras quedaban sin cultivar. 
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[12] Els terratinents baixaven malecó avall o pels camins, sense daler, i el vespre es recollien 
amb el mateix gest, abatuts més de descoratjaments que de fatigues. Pujaven pels camins en 
gests de lassitud, gairebé sense converses, desalentats, vençuts en aquella lluita amb la terra, que 
no reportava cap benifet... 

 
Los campesinos bajaban a lo largo de los canales, o por los senderos, en actitud de abandono, y 
hacia el atardecer se les veía regresar igual, abatidos, más por el desánimo que por la fatiga, sin 
conversaciones, desalentados por aquella lucha que no les reportaba ningún beneficio. 

 
 

[18] I es torçaven els braços amb desesperació i algunes prenien els fillets per inspirar pietat i 
se n’anaven a les cases dels rics... 

 
Y torcían los brazos con gestos de desesperación, y las más decididas o más exasperadas 
tomaban a sus hijos en brazos para inspirar piedad y se dirigían a las casas de los ricos. 

 
 

[19] Per totes bandes s’escoltava la mateixa queixa i molts, desesperats, emprenien el camí de 
França o d’Amèrica en busca de treball. 

 
Por todas partes oíase la misma queja, y muchos de los habitantes, exaltados por la 
desesperación, decidían marcharse a Francia y hasta a América en busca de trabajo. 

 
 

[27] Pràctiques salvatges que s’adeien amb el seu temperament i l’arrossegaven entusiasmat  a 
aquelles lluites enceses, entre el jovent de cada barri que despertaven les protestes de les gents 
de seny i que posaven una atmòsfera [sic] d’inquietud i d’esparverament sobre la població. 

 
Eran prácticas salvajes muy de acuerdo con su temperamento, y se dejaba llevar entusiasmado 
a la lucha en la cual era siempre de los primeros. 

 
 

[29] Generalment els combats començaven al tard, a la sortida d’escola. 
 

Generalmente, los combates empezaban ya avanzada la tarde, a la salida de la escuela. 
 
 

[32] Després el jovent del Grau començava a plegar del treball i les files venien engrossant-se i 
els treien dels carrers i els feien recular fins als garroferars on apostats darrera dels arbres 
s’apedregaven mútuament en una lluita aferrissada, amb corregudes dintre el garroferar i 
persecucions pel pendent i fugides a la desbandada, amb presoners que eren apallissats 
bàrbarament... Es repetien encara, en els anys que no hi havia massa inquietuds, però ell ara se 
n’era allunyat. 

 
Pero, a medida que avanzaba la noche, los chicos del arrabal empezaban a llegar de los huertos 
o de los arrozales, dejaban los instrumentos de trabajo en casa y acudían corriendo a la pelea. 
Las filas iban engrosándose rápidamente, y los del pueblo comenzaban a retroceder hacia los 
algarrobos. Una vez allí, apostados tras los árboles, apedreábanse mutuamente en una lucha 
encarnizada, con carreras bajo los árboles, y persecuciones por la pendiente, y con huídas [sic] 
a la desbandada, en las cuales algún rezagado era cogido por la tropa enemiga y apaleado 
bárbaramente. 
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[49] Va rompre a plorar i se n’anà a dintre. 
 

Rompió a llorar, y se entró en la casa para ocultar su llanto. 
 
 

[51] Va girar-se i es perdé carrer enllà. 
 

Giró despacio sobre sí mismo, y se perdió por la calle arriba. 
 
 

[52] De primer antuvi anguniat del viatge. Després l’abassegà la idea del triomf i arribà a 
entusiasmar-lo. 

 
Primero, con la preocupación del viaje; pero, luego, la idea de una fácil fortuna llegó a 
dominarle, y se animó. 

 
 

[57] L’endemà, però, en trobar-se al carrer tot l’entusiasme se li glaçà. 
 

Pero, a la mañana siguiente, al encontrarse con la luz de la calle, con las cosas familiares de 
siempre, todo su entusiasmo se desvaneció. 

 
 

[58] També s’estava bé allí, amb ella tan a prop i amb els amics i amb totes les coses de 
sempre. 

 
También se estaba bien allí, con ella tan cerca, y con los amigos, y con todas las cosas de cada 
día, y con tantos recuerdos. 

 
 

[59] ¿Per què havia de passar aquell tràngol ell?... 
 

¿Por qué había de pasar por aquel trance, él? 
 
 

[70] Allà mengen els que treballen, i encara no tots, com aquí i es moren de gana els ganduls, 
com aquí. 

 
«Allí comen los que trabajan, y no todos, como aquí, y se mueren de hambre los gandules, 
como aquí también.» 

 
 

[74] La voluntat i el treball no servien de res, que la planta llanguia ans de fruitar com si una 
maledicció planés sobre les amples riberes. 

 
La buena voluntad y el trabajo apenas si servían de nada y la planta se moría antes de dar fruto, 
como si una oscura maldición pesara sobre las riberas. 

 
 

[75] Ara les gents d’aquells encontorns en fugien com d’una malura i tot s’anava quedant 
desert. 

 
Ahora, las gentes de los alrededores huían de allí como de un lugar apestado, y las tierras iban 
quedándose yermas y desiertas. 
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[80] Amb voluntat i amb fe tot marxa. En aquest món res no és etern; ni les fallades. 

 
Con esfuerzo y con buena voluntad todo marcha y, en este mundo, no hay nada eterno. Las 
falladas pasarán y volverán las buenas cosechas. 

 
 

[87] Menava i disposava de tot i de tot en treia profit. A ell acudien en cerca de consells i de 
diners que a tothom escoltava amatent i s’esforçava a afavorir tothom. No perdia res, però; les 
millors dones del poble eren seves i en dies d’eleccions, el candidat que se’l podia atreure al 
partit (sempre que fos dels que manessin) s’havia atret tots els votants de la població i àdhuc 
alguns que ja no hi eren. Això portava la seva influència una mica més lluny i engrandia la seva 
figura als ulls de la ignorància popular... 

 
Él mandaba en todo y disponía de todo; a él acudían en busca de consejos y de dinero, y él a 
todos favorecía, y no perdía nunca. 

 
 

[89] S’apressava, però ella no s’entusiasmà i el va escoltar en silenci. 
 

Pero a Roseta, la nueva no la entusiasmó, y dejóle hablar silenciosa. 
 
 

[91] Ell li parlà de França i potser la va convèncer, però quan ell se’n tornava a donar-li la 
conformitat a l’amo, ella tenia ganes de plorar... 

 
Él le habló de las ventajas que les ofrecía, del viaje a Francia que le tenía tan preocupado y, 
posiblemente, la convenció un poco pero, cuando Juan marchaba a dar su conformidad al amo, 
ella tenía ganas de llorar. 

 
 

6.2.2.1.3.1.1. Més conjunció 
 

[4] Després poc a poc els merlots tornaren a la vora, les granotes de sota l’aigua verdosa 
tregueren [sic] el cap a la llum i tots plegats reprengueren de bell nou la cantúria saludant 
l’arribada dels éssers que els serien companya en la soledat. 
 
Transcurrió un momento desde que el carro se hubo detenido, y poco a poco, los petirrojos 
volvieron al borde del carrizal, las ranas sacaron la cabeza a la luz desde el agua verdosa y, con 
los pájaros, emprendieron de nuevo su canto, saludando la llegada de los seres que, a partir de 
aquel día, les acompañarían en la soledad. 

 
 

6.2.2.1.3.2. De coma a ø 
 

[16] L’Ebre lliscava calladament a ran les roques i copiava en el mirall de les aigües quietes, el 
poblet silenciós i mort a dalt del roquisser, tan silenciós i mort com aquell que l’Ebre reflectia. 

 
Más abajo, el Ebro descorría calladamente, a ras de las piedras, y copiaba en el espejo de las 
aguas quietas el pueblecito silencioso y muerto sobre las rocas, tan silencioso y muerto como 
aquel que se reflejaba en el río. 
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[20] No sabien ben bé on anaven ni què farien, però la qüestió era marxar, sortir d’aquell clot 
anguniós que els ofegava. 

 
No sabían exactamente a dónde iban ni qué habrían de hacer pero lo importante era marchar, 
salir de aquel lodazal de miserias que les ahogaba. 

 
 

[40] Del pensament d’haver-la de deixar no sossegava, però, ara ja estava decidit. 
 

La idea de tener que abandonarla le dejaba un profundo desasosiego. Pero finalmente se 
decidió. 

 
 

6.2.2.1.3.3. De conjunció a coma 
 

[38] No tenia caràcter tampoc per anar vegetant per allí de qualsevol manera, treballant avui a 
un lloc, demà a un altre, mal vist i mal pagat i sense l’esperança de poder reunir res... Aquella 
fugida el cridava i tanmateix s’havia resistit... [és punt i a part] 

 
Tampoco tenía carácter para vegetar por allí de cualquier modo, trabajando un día aquí y otro 
día allá, mal visto y peor pagado, sin la esperanza de poder ahorrar una peseta. [és punt i seguit] 

 
 

6.2.2.1.3.4. De coma a conjunció 
 

[38] No tenia caràcter tampoc per anar vegetant per allí de qualsevol manera, treballant avui a 
un lloc, demà a un altre, mal vist i mal pagat i sense l’esperança de poder reunir res... Aquella 
fugida el cridava i tanmateix s’havia resistit... [és punt i a part] 

 
Tampoco tenía carácter para vegetar por allí de cualquier modo, trabajando un día aquí y otro 
día allá, mal visto y peor pagado, sin la esperanza de poder ahorrar una peseta. [és punt i seguit] 

 
 

[55] Ella feble, poqueta cosa. Ell, robust, fort, protector. 
 

Ella débil, una poquita cosa. Él robusto y fuerte, protector. 
 
 

[74] La voluntat i el treball no servien de res, que la planta llanguia ans de fruitar com si una 
maledicció planés sobre les amples riberes. 

 
La buena voluntad y el trabajo apenas si servían de nada y la planta se moría antes de dar 
fruto, como si una oscura maldición pesara sobre las riberas. 

 
 

6.2.2.1.3.5. De coma a punt i coma 
 

[72] Al costat de son pare havia fet l’aprenentatge d’aquella vida ruda de lluita i de llibertat, 
aquella vida salvatge que el vell havia estimat tant. 

 
Al lado de su padre había hecho el aprendizaje de aquella vida ruda, de lucha y de libertad; 
vida salvaje, que el viejo no hubiera cambiado por nada del mundo. 
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[76] De la caça i de les pesqueres no en calia parlar, perquè ell ja sabia prou bé com anava. 
 

De la caza y de la pesca nada había que decir; el amo ya sabía bien cómo iban. 
 
 

6.2.2.1.3.6. De punt i coma a coma 
 

[69] França era un recó [sic] de terra com qualsevol altra; ni millor ni pitjor. 
 

Francia era un rincón de tierra como cualquier otro, ni mejor ni peor. 
 
 

[83] La caça i la pesca tot és qüestió que un se sàpiga espavilar. Molts n’hi havia que no feien 
res més. S’havia d’anar en compte; és veritat, però n’hi havia. Pel demés no tinguis por de res 
que me’n cuidaré jo... 

 
La caza y la pesca es todo cuestión de sabérselas componer. Se ha de ir con cuidado, es 
verdad, pero ¿con qué no ha de irse con cuidado en la vida? Si tu padre viviera, ¿piensas que se 
hubiera asustado por ello? ¿Crees que hubiese pensado en irse a Francia? Anda, piénsalo bien, 
reflexiona, habla con ella, y mañana vuelves por aquí. Para los gastos del comienzo no has de 
preocuparte; yo me encargo de ello. Lo hago por ti, ¿sabes? y también por el recuerdo de tu 
padre... ¡Ala, adiós!–. 

 
 

6.2.2.1.3.7. De conjunció a punt i coma  
 

[23] El pare i la mare havien mort amb pocs anys de diferència i ells van pujar-se’n a viure 
aquí. [és punt i seguit] 

 
El padre y la madre habían muerto con pocos años de diferencia; se quedaron solos en la masía, 
y determinaron abandonarla y vivir en la población. [és punt i a part] 

 
 

6.2.2.1.3.8. De punt i coma a conjunció 
 

[30] El Grau era el barri de la pagesia; a la vila predominaven els escolars. 
 

El Grao era el barrio de los campesinos y en el pueblo predominaban los escolares. 
 
 

[83] La caça i la pesca tot és qüestió que un se sàpiga espavilar. Molts n’hi havia que no feien 
res més. S’havia d’anar en compte; és veritat, però n’hi havia. Pel demés no tinguis por de res 
que me’n cuidaré jo... 

 
La caza y la pesca es todo cuestión de sabérselas componer. Se ha de ir con cuidado, es verdad, 
pero ¿con qué no ha de irse con cuidado en la vida? Si tu padre viviera, ¿piensas que se hubiera 
asustado por ello? ¿Crees que hubiese pensado en irse a Francia? Anda, piénsalo bien, 
reflexiona, habla con ella, y mañana vuelves por aquí. Para los gastos del comienzo no has de 
preocuparte; yo me encargo de ello. Lo hago por ti, ¿sabes? y también por el recuerdo de tu 
padre... ¡Ala, adiós!–. 
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6.2.2.1.3.9. De punt suspensius a punt 
 

[10] Ara els homes es llogaven a qualsevol preu i se n’anaven per avall a la neteja de desaigües 
[sic] –el collitó [sic] amb la llesca de pa i la sardina o el tros de bacallà, i el flascó de la quinina 
a la faixa, amagrits de la mala alimentació, devorats per les febres, i trescaven de sol a sol amb 
aigua a trinxa, renegant i maleïnt [sic] de tot, però la gana era més forta que el paludisme en 
aquells dies llunyans de paludisme i de gana... [és punt i seguit] 
 
Ahora los hombres se contrataban por cualquier precio, tomaban el capacho con el trozo de 
abadejo y la cebolla, o el par de sardinas aderezadas con tomate y un poco de aceite, aplastado 
todo entre dos pedazos de pan, sin olvidar el tubo de quinina y flacos por la mala alimentación, 
devorados por las fiebres, descendían para efectuar la limpieza de los desagües y trabajaban de 
sol a sol con agua a la cintura, blasfemando siempre y maldiciendo. [és punt i a part] 

 
 

[12] Els terratinents baixaven malecó avall o pels camins, sense daler, i el vespre es recollien 
amb el mateix gest, abatuts més de descoratjaments que de fatigues. Pujaven pels camins en 
gests de lassitud, gairebé sense converses, desalentats, vençuts en aquella lluita amb la terra, que 
no reportava cap benifet... 

 
Los campesinos bajaban a lo largo de los canales, o por los senderos, en actitud de abandono, y 
hacia el atardecer se les veía regresar igual, abatidos, más por el desánimo que por la fatiga, sin 
conversaciones, desalentados por aquella lucha que no les reportaba ningún beneficio. 

 
 

[18] I es torçaven els braços amb desesperació i algunes prenien els fillets per inspirar pietat i se 
n’anaven a les cases dels rics... 

 
Y torcían los brazos con gestos de desesperación, y las más decididas o más exasperadas 
tomaban a sus hijos en brazos para inspirar piedad y se dirigían a las casas de los ricos. 

 
 

[21] I emprenien les rutes ignorades sense fe ni calor, sense entusiasme, i els que restaven els 
acompanyaven plorosos fins als afores com aquell qui va a un enterrament i els acomiadaven 
amb fortes abraçades... 

 
Y emprendían las rutas ignoradas, sin fe ni calor, sin entusiasmo, y los que se quedaban 
acompañábanles hasta las afueras del pueblo como si fueran a un entierro y les despedían con 
fuertes abrazos. 

 
 

[31] Començaven dominant sempre i àdhuc arribaven a entrar pels carrers i fer fugir corrents a 
les velles que s’ajuntaven a fer mitges davant dels portals, i tancar-se a l’interior gitant insults... 

 
Al principio vencían siempre éstos, que algunas veces llegaron hasta el mismo arrabal, 
internándose por las calles y haciendo correr a las viejas sentadas en los soportales. 

 
 

[32] Després el jovent del Grau començava a plegar del treball i les files venien engrossant-se i 
els treien dels carrers i els feien recular fins als garroferars on apostats darrera dels arbres 
s’apedregaven mútuament en una lluita aferrissada, amb corregudes dintre el garroferar i 
persecucions pel pendent i fugides a la desbandada, amb presoners que eren apallissats 
bàrbarament... Es repetien encara, en els anys que no hi havia massa inquietuds, però ell ara 
se n’era allunyat. 
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Pero, a medida que avanzaba la noche, los chicos del arrabal empezaban a llegar de los huertos 
o de los arrozales, dejaban los instrumentos de trabajo en casa y acudían corriendo a la pelea. 
Las filas iban engrosándose rápidamente, y los del pueblo comenzaban a retroceder hacia los 
algarrobos. Una vez allí, apostados tras los árboles, apedreábanse mutuamente en una lucha 
encarnizada, con carreras bajo los árboles, y persecuciones por la pendiente, y con huídas [sic] a 
la desbandada, en las cuales algún rezagado era cogido por la tropa enemiga y apaleado 
bárbaramente. 

 
 

[38] No tenia caràcter tampoc per anar vegetant per allí de qualsevol manera, treballant avui a 
un lloc, demà a un altre, mal vist i mal pagat i sense l’esperança de poder reunir res... Aquella 
fugida el cridava i tanmateix s’havia resistit... [és punt i a part] 

 
Tampoco tenía carácter para vegetar por allí de cualquier modo, trabajando un día aquí y otro 
día allá, mal visto y peor pagado, sin la esperanza de poder ahorrar una peseta. [és punt i seguit] 

 
 

[42] Així que les coses anessin bé, ell li escriuria i a la tornada es casarien tot seguit... 
 

Él la escribiría con frecuencia. Cuando las cosas fuesen bien, volvería y se casarían en seguida. 
 
 

[43] La conversa fou trista a causa d’ella... 
 

La conversación fué [sic] triste a causa de ella. 
 
 

[56] I ella li somriuria plena de dolceses, amb aquell somriure que només ella sabia fer, aquell 
somriure que guardava per a ell des de tants de dies... [és punt i a part] 

 
Y ella sonreiría llena de dulzura, con aquella sonrisa suya, como no había ninguna más, aquella 
sonrisa que guardaba para él desde tantos días. [és punt i seguit] 

 
 

[59] ¿Per què havia de passar aquell tràngol ell?... 
 

¿Por qué había de pasar por aquel trance, él? 
 
 

[67] Podia anar allà, i convençut que aquell li agraïa coralment, va donar als seus consells un to 
de dolça reconvenció paternal que entendria... [és punt i seguit] 

 
El recuerdo del padre suscitado oportunamente, y hasta posiblemente con sinceridad, conmovió 
a Juan. El amo insistió sobre las ventajas de la proposición y, convencido de que Juan se lo 
agradecía cordialmente, dió [sic] a sus consejos un tono de reconvención paternal que 
enternecía. [és punt i a part] 

 
 

[78] Li tallava el parlar amb un tustar amigable i aquell somriure de bonhomia...  
 

El amo lo hizo callar con un golpear amistoso en las espaldas y su sonrisa amable: 
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[83] La caça i la pesca tot és qüestió que un se sàpiga espavilar. Molts n’hi havia que no feien 
res més. S’havia d’anar en compte; és veritat, però n’hi havia. Pel demés no tinguis por de res 
que me’n cuidaré jo... 

 
La caza y la pesca es todo cuestión de sabérselas componer. Se ha de ir con cuidado, es verdad, 
pero ¿con qué no ha de irse con cuidado en la vida? Si tu padre viviera, ¿piensas que se hubiera 
asustado por ello? ¿Crees que hubiese pensado en irse a Francia? Anda, piénsalo bien, 
reflexiona, habla con ella, y mañana vuelves por aquí. Para los gastos del comienzo no has de 
preocuparte; yo me encargo de ello. Lo hago por ti, ¿sabes? y también por el recuerdo de tu 
padre... ¡Ala, adiós!–. 

 
 

[91] Ell li parlà de França i potser la va convèncer, però quan ell se’n tornava a donar-li la 
conformitat a l’amo, ella tenia ganes de plorar... 

 
Él le habló de las ventajas que les ofrecía, del viaje a Francia que le tenía tan preocupado y, 
posiblemente, la convenció un poco pero, cuando Juan marchaba a dar su conformidad al amo, 
ella tenía ganas de llorar. 
 
 
6.2.2.1.3.10.De punt a punt suspensius 

 
[17] Cap al tard les dones s’aplegaven per totes les places i pels carrers i es planyien cridant: 

—Què farem aquest hivern, Senyor? 
—Què els donarem als nostres fills? 

 
Hacia el atardecer las mujeres se reunían en la plaza y las calles y se lamentaban a gritos: 

—¿Qué haremos este invierno, Señor? 
—¿Qué les daremos de comer a nuestros hijos?... 
 
 
6.2.2.1.3.11. Cometes 
 
[70] Allà mengen els que treballen, i encara no tots, com aquí i es moren de gana els ganduls, 
com aquí. 

 
«Allí comen los que trabajan, y no todos, como aquí, y se mueren de hambre los gandules, como 
aquí también.» 

 
 

6.2.2.2. Major 
 

6.2.2.2.1. Sense canvi de paràgraf 
 

6.2.2.2.1.1. De ø a punt 
 

[32] Després el jovent del Grau començava a plegar del treball i les files venien engrossant-se i 
els treien dels carrers i els feien recular fins als garroferars on apostats darrera dels arbres 
s’apedregaven mútuament en una lluita aferrissada, amb corregudes dintre el garroferar i 
persecucions pel pendent i fugides a la desbandada, amb presoners que eren apallissats 
bàrbarament... Es repetien encara, en els anys que no hi havia massa inquietuds, però ell ara se 
n’era allunyat. 
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Pero, a medida que avanzaba la noche, los chicos del arrabal empezaban a llegar de los huertos 
o de los arrozales, dejaban los instrumentos de trabajo en casa y acudían corriendo a la pelea. 
Las filas iban engrosándose rápidamente, y los del pueblo comenzaban a retroceder hacia los 
algarrobos. Una vez allí, apostados tras los árboles, apedreábanse mutuamente en una lucha 
encarnizada, con carreras bajo los árboles, y persecuciones por la pendiente, y con huídas [sic] a 
la desbandada, en las cuales algún rezagado era cogido por la tropa enemiga y apaleado 
bárbaramente. 

  
 

6.2.2.2.1.2. De coma a punt 
 

[8] Aleshores el paludisme s’alçava com un fantasma en la imaginació de la pagesia, però eren 
temps de gana. 

 
Por aquellos días el paludismo se alzaba como un fantasma en la imaginación de los 
labradores. Pero eran tiempos de hambre, y cada día veíase la misma línea de trabajadores 
que bajaban por los malecones del canal. 

 
 

[40] Del pensament d’haver-la de deixar no sossegava, però, ara ja estava decidit. 
 

La idea de tener que abandonarla le dejaba un profundo desasosiego. Pero finalmente se 
decidió. 

 
 

[42] Així que les coses anessin bé, ell li escriuria i a la tornada es casarien tot seguit... 
 

Él la escribiría con frecuencia. Cuando las cosas fuesen bien, volvería y se casarían en seguida. 
 
 

6.2.2.2.1.3. De punt a coma 
 

[12] Els terratinents baixaven malecó avall o pels camins, sense daler, i el vespre es recollien 
amb el mateix gest, abatuts més de descoratjaments que de fatigues. Pujaven pels camins en 
gests de lassitud, gairebé sense converses, desalentats, vençuts en aquella lluita amb la terra, 
que no reportava cap benifet... 

 
Los campesinos bajaban a lo largo de los canales, o por los senderos, en actitud de abandono, y 
hacia el atardecer se les veía regresar igual, abatidos, más por el desánimo que por la fatiga, sin 
conversaciones, desalentados por aquella lucha que no les reportaba ningún beneficio. 

 
 

[36] Ara es trobava absolutament igual com ans. Amb la diferència que aleshores tenia una casa 
on treballar i ara no la tenia. [és punt i seguit] 

 
Al terminar encontrábase como antes, con la diferencia de que ahora habíase quedado sin 
dinero y sin casa donde trabajar. [és punt i a part] 

 
 

[84] Li ho deia l’amo i bé se’l podia escoltar... Sobretot que la idea l’afalagava. Si ell ho 
agafava amb interès no li calia patir. 

 
Juan salió de allí casi convencido. Se lo decía el amo, y cosa que el amo se tomaba con interés 
ya podía darse por hecha. 
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6.2.2.2.1.3.1. Més conjunció 

 
[80] Amb voluntat i amb fe tot marxa. En aquest món res no és etern; ni les fallades. 

 
Con esfuerzo y con buena voluntad todo marcha y, en este mundo, no hay nada eterno. Las 
falladas pasarán y volverán las buenas cosechas. 

 
 

[82] Pots treure un caixer per a horta. Aquesta collita no falla mai. 
 

Puedes cultivar un poco de huerta, y esta cosecha nunca falla. 
 
 

[87] Menava i disposava de tot i de tot en treia profit. A ell acudien en cerca de consells i de 
diners que a tothom escoltava amatent i s’esforçava a afavorir tothom. No perdia res, però; 
les millors dones del poble eren seves i en dies d’eleccions, el candidat que se’l podia atreure al 
partit (sempre que fos dels que manessin) s’havia atret tots els votants de la població i àdhuc 
alguns que ja no hi eren. Això portava la seva influència una mica més lluny i engrandia la seva 
figura als ulls de la ignorància popular... 

 
Él mandaba en todo y disponía de todo; a él acudían en busca de consejos y de dinero, y él a 
todos favorecía, y no perdía nunca. 

 
 

[88] Joan acceptà a condició de dir-ho a ella i se n’acomiadà. Sortia animat. La vida ara se li 
presentava fàcil i lluminosa. 

 
Juan andaba de prisa, animado, y la vida se le iba volviendo fácil y luminosa. Cuanto más 
pensaba en ello, la idea le atraía más, y el amo se le aparecía como un salvador. 

 
 

6.2.2.2.1.4. De punt i coma a punt 
 

[80] Amb voluntat i amb fe tot marxa. En aquest món res no és etern; ni les fallades. 
 

Con esfuerzo y con buena voluntad todo marcha y, en este mundo, no hay nada eterno. Las 
falladas pasarán y volverán las buenas cosechas. 

 
 

6.2.2.2.1.5. De punt a punt i coma 
 

[52] De primer antuvi anguniat del viatge. Després l’abassegà la idea del triomf i arribà a 
entusiasmar-lo. 

 
Primero, con la preocupación del viaje; pero, luego, la idea de una fácil fortuna llegó a 
dominarle, y se animó. 

 
 

[60] I el descoratjament tornava a venir, però allò era una porta closa. Havia de fugir. Havia de 
buscar refugi a una altra banda. No podia ésser altrament. [és punt i a part] Se n’anà a parlar a 
l’amo perquè l’aconsellés. 
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Se desanimó y esto le abatió de nuevo, pero veía claramente que toda aquella vida de allí era 
como una puerta cerrada; imponíase la necesidad de partir, y se decidió a hablar con el amo. 
[és punt i seguit] 

 
 

[87] Menava i disposava de tot i de tot en treia profit. A ell acudien en cerca de consells i de 
diners que a tothom escoltava amatent i s’esforçava a afavorir tothom. No perdia res, però; les 
millors dones del poble eren seves i en dies d’eleccions, el candidat que se’l podia atreure al 
partit (sempre que fos dels que manessin) s’havia atret tots els votants de la població i àdhuc 
alguns que ja no hi eren. Això portava la seva influència una mica més lluny i engrandia la seva 
figura als ulls de la ignorància popular... 

 
Él mandaba en todo y disponía de todo; a él acudían en busca de consejos y de dinero, y él a 
todos favorecía, y no perdía nunca. 

 
 

6.2.2.2.2. Amb canvi de paràgraf 
 

6.2.2.2.2.1. De punt i seguit a punt i a part 
 

[10] Ara els homes es llogaven a qualsevol preu i se n’anaven per avall a la neteja de desaigües 
[sic] –el collitó [sic] amb la llesca de pa i la sardina o el tros de bacallà, i el flascó de la quinina 
a la faixa, amagrits de la mala alimentació, devorats per les febres, i trescaven de sol a sol amb 
aigua a trinxa, renegant i maleïnt [sic] de tot, però la gana era més forta que el paludisme en 
aquells dies llunyans de paludisme i de gana... [és punt i seguit] 

 
Ahora los hombres se contrataban por cualquier precio, tomaban el capacho con el trozo de 
abadejo y la cebolla, o el par de sardinas aderezadas con tomate y un poco de aceite, aplastado 
todo entre dos pedazos de pan, sin olvidar el tubo de quinina y flacos por la mala alimentación, 
devorados por las fiebres, descendían para efectuar la limpieza de los desagües y trabajaban de 
sol a sol con agua a la cintura, blasfemando siempre y maldiciendo. [és punt i a part] 

 
 

[13] Allà dalt també feia dol de romandre. [és punt i seguit] 
 

Allá arriba, en el pueblo, también se sentía la misma pesadez. [és punt i a part] 
 
 

[23] El pare i la mare havien mort amb pocs anys de diferència i ells van pujar-se’n a viure 
aquí. [és punt i seguit] 

 
El padre y la madre habían muerto con pocos años de diferencia; se quedaron solos en la masía, 
y determinaron abandonarla y vivir en la población. [és punt i a part] 

 
 

[28] Després els entrava la fatiga i ho deixaven córrer per a més endavant... [és punt i seguit] 
 

Una tarde se encendían sin saber cómo ni por qué. Hacia el atardecer, mientras las viejas 
cosían y conversaban tranquilamente sentadas ante los portales, oíase de pronto una fuerte 
gritería que crecía por la parte de los algarrobos. Levantábanse aquéllas apresuradamente con 
las sillas en la mano, y, pasado un momento, ya descubrían los grupos de muchachos que 
subían corriendo, y las primeras piedras chocaban contra puertas y paredes. Corría la voz en 
seguida... 
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—¡La pedrea!... ¡la pedrea!... ¡Son los del pueblo!... ¡Ya volvemos otra vez!... ¡Bárbaros!... 
¡Demonios!...  

Las voces se levantaban en coro. Las mujeres tomaban las sillas y las labores, se refugiaban 
presurosas en los interiores, y cerraban las puertas mascullando maldiciones. Un momento 
después ya se sabía que en tal parte habían roto los cristales, que en el camino de 
Trencabrazos las piedras habían alcanzado a un pobre viejo, y que a una muchacha le habían 
abierto la cabeza de una pedrada. Comenzaba así, y en seguida la lucha se encendía con una 
violencia tan inusitada y brutal que en ocasiones amenazó con levantar a todo el pueblo en una 
verdadera guerra, en la que muchas veces tuvo que intervenir la Guardia Civil. [és punt i a 
part] 

 
 

[36] Ara es trobava absolutament igual com ans. Amb la diferència que aleshores tenia una casa 
on treballar i ara no la tenia. [és punt i seguit] 

 
Al terminar encontrábase como antes, con la diferencia de que ahora habíase quedado sin dinero 
y sin casa donde trabajar. [és punt i a part] 

 
 

[66] Ell tenia unes terres allà a l’Encanyissada. Ni se’n recordava tampoc i ara li havia vingut tot 
de sobte al pensament. Ja estaven en condicions de conreu. [és punt i seguit] 

 
Allá abajo, en la Encañizada, poseía él unas tierras yermas que comenzaban ya a encontrarse en 
condiciones de cultivo. Requería un gran esfuerzo, era verdad, pero él era fuerte y trabajador y 
de los pocos que podían emprenderlo. «Así que te he visto he pensado en tu padre. Cada día te 
pareces más a él. ¡Qué hombre, tu padre! ¡Él sí que sabía componérselas con los aguazales!» 
[és punt i a part] 

 
 

[67] Podia anar allà, i convençut que aquell li agraïa coralment, va donar als seus consells un to 
de dolça reconvenció paternal que entendria... [és punt i seguit] 

 
El recuerdo del padre suscitado oportunamente, y hasta posiblemente con sinceridad, conmovió 
a Juan. El amo insistió sobre las ventajas de la proposición y, convencido de que Juan se lo 
agradecía cordialmente, dió [sic] a sus consejos un tono de reconvención paternal que 
enternecía. [és punt i a part] 

 
 

[90] Hi accedí, però, una angoixa punyent li vingué al cor del pensament d’aquelles soledats. 
[és punt i seguit] 

 
Accedió a ello, pero de pensar en aquellas soledades, una vaga congoja le había entrado en el 
corazón. [és punt i a part] 

 
 

6.2.2.2.2.2. De punt i a part a punt i seguit 
 

[38] No tenia caràcter tampoc per anar vegetant per allí de qualsevol manera, treballant avui a 
un lloc, demà a un altre, mal vist i mal pagat i sense l’esperança de poder reunir res... Aquella 
fugida el cridava i tanmateix s’havia resistit... [és punt i a part] 

 
Tampoco tenía carácter para vegetar por allí de cualquier modo, trabajando un día aquí y otro 
día allá, mal visto y peor pagado, sin la esperanza de poder ahorrar una peseta. [és punt i 
seguit] 
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[56] I ella li somriuria plena de dolceses, amb aquell somriure que només ella sabia fer, aquell 
somriure que guardava per a ell des de tants de dies... [és punt i a part] 

 
Y ella sonreiría llena de dulzura, con aquella sonrisa suya, como no había ninguna más, aquella 
sonrisa que guardaba para él desde tantos días. [és punt i seguit] 

 
 

[60] I el descoratjament tornava a venir, però allò era una porta closa. Havia de fugir. Havia de 
buscar refugi a una altra banda. No podia ésser altrament. [és punt i a part] Se n’anà a parlar a 
l’amo perquè l’aconsellés. 

 
Se desanimó y esto le abatió de nuevo, pero veía claramente que toda aquella vida de allí era 
como una puerta cerrada; imponíase la necesidad de partir, y se decidió a hablar con el amo. [és 
punt i seguit] 
  
 
 
6.3. Canvis de caràcter autoral 
 
6.3.1. Supressions 

 
6.3.1.1. De matís 

 
[9] Dues fallades seguides havien sembrat arreu de les riberes espaioses la fam i la desolació. 

 
Dos años sucesivos de malas cosechas en el arrozal habían sembrado por todas las riberas el 
hambre y la desolación. 

 
 

[12] Els terratinents baixaven malecó avall o pels camins, sense daler, i el vespre es recollien 
amb el mateix gest, abatuts més de descoratjaments que de fatigues. Pujaven pels camins en 
gests de lassitud, gairebé sense converses, desalentats, vençuts en aquella lluita amb la terra, 
que no reportava cap benifet... 

 
Los campesinos bajaban a lo largo de los canales, o por los senderos, en actitud de abandono, y 
hacia el atardecer se les veía regresar igual, abatidos, más por el desánimo que por la fatiga, sin 
conversaciones, desalentados por aquella lucha que no les reportaba ningún beneficio. 

 
 

[15] Els transeünts passaven abatuts, en silenci davant de les portes ajustades com en senyal de 
dol, i les eines del treball restaven oblidades, rovellant-se al fons de les vivendes [sic]. 

 
Los escasos transeúntes pasaban en silencio por delante de las puertas entornadas casi todas 
como en señal de duelo, y las herramientas de trabajo quedaban olvidadas, oxidándose en los 
rincones de las viviendas. 

 
 

[21] I emprenien les rutes ignorades sense fe ni calor, sense entusiasme, i els que restaven els 
acompanyaven plorosos fins als afores com aquell qui va a un enterrament i els acomiadaven 
amb fortes abraçades... 
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Y emprendían las rutas ignoradas, sin fe ni calor, sin entusiasmo, y los que se quedaban 
acompañábanles hasta las afueras del pueblo como si fueran a un entierro y les despedían con 
fuertes abrazos. 

 
 

[22] Vivia sol amb una germana. 
 

Vivía con una hermana suya. 
 
 

[36] Ara es trobava absolutament igual com ans. Amb la diferència que aleshores tenia una 
casa on treballar i ara no la tenia. [és punt i seguit] 

 
Al terminar encontrábase como antes, con la diferencia de que ahora habíase quedado sin 
dinero y sin casa donde trabajar. [és punt i a part] 

 
 

[39] I és que, a banda de la família el retenia un motiu poderós: Ella. 
 

Resistía porque, por encima de todo, había un motivo que le retenía en el pueblo: Ella. 
 
 

[67] Podia anar allà, i convençut que aquell li agraïa coralment, va donar als seus consells un to 
de dolça reconvenció paternal que entendria... [és punt i seguit] 

 
El recuerdo del padre suscitado oportunamente, y hasta posiblemente con sinceridad, conmovió 
a Juan. El amo insistió sobre las ventajas de la proposición y, convencido de que Juan se lo 
agradecía cordialmente, dió [sic] a sus consejos un tono de reconvención paternal que 
enternecía. [és punt i a part] 

 
 

[74] La voluntat i el treball no servien de res, que la planta llanguia ans de fruitar com si una 
maledicció planés sobre les amples riberes. 

 
La buena voluntad y el trabajo apenas si servían de nada y la planta se moría antes de dar fruto, 
como si una oscura maldición pesara sobre las riberas. 

 
 

[86] A aquell poble era amo de tot; de les terres i dels casals, dels cossos i de les ànimes. 
 

Amo del campo y de las casas, del pueblo y de la gente. 
 
 

6.3.1.2. Substancial 
 

[38] No tenia caràcter tampoc per anar vegetant per allí de qualsevol manera, treballant avui a 
un lloc, demà a un altre, mal vist i mal pagat i sense l’esperança de poder reunir res... Aquella 
fugida el cridava i tanmateix s’havia resistit... [és punt i a part] 

 
Tampoco tenía carácter para vegetar por allí de cualquier modo, trabajando un día aquí y otro 
día allá, mal visto y peor pagado, sin la esperanza de poder ahorrar una peseta. [és punt i seguit] 
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[65] Va tallar-li el parlar i li desaconsellà la marxa. 
 

Le aconsejó que desistiera en su viaje, y le indicó la solución. 
 
 

[66] Ell tenia unes terres allà a l’Encanyissada. Ni se’n recordava tampoc i ara li havia vingut 
tot de sobte al pensament. Ja estaven en condicions de conreu. [és punt i seguit] 

 
Allá abajo, en la Encañizada, poseía él unas tierras yermas que comenzaban ya a encontrarse en 
condiciones de cultivo. Requería un gran esfuerzo, era verdad, pero él era fuerte y trabajador y 
de los pocos que podían emprenderlo. «Así que te he visto he pensado en tu padre. Cada día te 
pareces más a él. ¡Qué hombre, tu padre! ¡Él sí que sabía componérselas con los aguazales!» 
[és punt i a part] 

 
 

[83] La caça i la pesca tot és qüestió que un se sàpiga espavilar. Molts n’hi havia que no feien 
res més. S’havia d’anar en compte; és veritat, però n’hi havia. Pel demés no tinguis por de res 
que me’n cuidaré jo... 

 
La caza y la pesca es todo cuestión de sabérselas componer. Se ha de ir con cuidado, es verdad, 
pero ¿con qué no ha de irse con cuidado en la vida? Si tu padre viviera, ¿piensas que se hubiera 
asustado por ello? ¿Crees que hubiese pensado en irse a Francia? Anda, piénsalo bien, 
reflexiona, habla con ella, y mañana vuelves por aquí. Para los gastos del comienzo no has de 
preocuparte; yo me encargo de ello. Lo hago por ti, ¿sabes? y también por el recuerdo de tu 
padre... ¡Ala, adiós!–. 

 
 

[84] Li ho deia l’amo i bé se’l podia escoltar... Sobretot que la idea l’afalagava. Si ell ho 
agafava amb interès no li calia patir. 

 
Juan salió de allí casi convencido. Se lo decía el amo, y cosa que el amo se tomaba con interés 
ya podía darse por hecha. 

 
 

[88] Joan acceptà a condició de dir-ho a ella i se n’acomiadà. Sortia animat. La vida ara se li 
presentava fàcil i lluminosa. 

 
Juan andaba de prisa, animado, y la vida se le iba volviendo fácil y luminosa. Cuanto más 
pensaba en ello, la idea le atraía más, y el amo se le aparecía como un salvador. 

 
 
6.3.2. Addicions 
  
6.3.2.1. De matís 
 
[4] Després poc a poc els merlots tornaren a la vora, les granotes de sota l’aigua verdosa 
tregueren [sic] el cap a la llum i tots plegats reprengueren de bell nou la cantúria saludant 
l’arribada dels éssers que els serien companya en la soledat. 
 
Transcurrió un momento desde que el carro se hubo detenido, y poco a poco, los petirrojos 
volvieron al borde del carrizal, las ranas sacaron la cabeza a la luz desde el agua verdosa y, con 
los pájaros, emprendieron de nuevo su canto, saludando la llegada de los seres que, a partir de 
aquel día, les acompañarían en la soledad. 

 
 



 126 

[11] Escassejaven els arrendadors i moltes terres es quedaven per treballar. 
 

Por aquellos días escaseaban los arrendadores, y muchas tierras quedaban sin cultivar. 
 
 

[13] Allà dalt també feia dol de romandre. [és punt i seguit] 
 

Allá arriba, en el pueblo, también se sentía la misma pesadez. [és punt i a part] 
 
 

[15] Els transeünts passaven abatuts, en silenci davant de les portes ajustades com en senyal 
de dol, i les eines del treball restaven oblidades, rovellant-se al fons de les vivendes [sic]. 

 
Los escasos transeúntes pasaban en silencio por delante de las puertas entornadas casi todas 
como en señal de duelo, y las herramientas de trabajo quedaban olvidadas, oxidándose en los 
rincones de las viviendas. 

 
 

[16] L’Ebre lliscava calladament a ran les roques i copiava en el mirall de les aigües quietes, el 
poblet silenciós i mort a dalt del roquisser, tan silenciós i mort com aquell que l’Ebre reflectia. 

 
Más abajo, el Ebro descorría calladamente, a ras de las piedras, y copiaba en el espejo de las 
aguas quietas el pueblecito silencioso y muerto sobre las rocas, tan silencioso y muerto como 
aquel que se reflejaba en el río. 

 
 

[23] El pare i la mare havien mort amb pocs anys de diferència i ells van pujar-se’n a viure 
aquí. [és punt i seguit] 

 
El padre y la madre habían muerto con pocos años de diferencia; se quedaron solos en la 
masía, y determinaron abandonarla y vivir en la población. [és punt i a part] 

 
 

[24] Havia entrat a treballar a una casa de pagesos del Grau. 
 

Él había encontrado trabajo en una casa de labradores acomodados que vivían en el Grao, el 
arrabal alto separado del pueblo por el canal. Era de un carácter afable, bondadoso y trabajador, 
y en la casa se le trataba con afecto. 

 
 

[37] Havia de marxar. 
 

Se dijo que allí no podría hacer nada y que tendría que irse. 
 
 

[47] Ella s’estava dreta al seu davant en silenci, sense escoltar-lo d’un pensament llunyà, però 
les llàgrimes li bellugaven tot prop dels ulls. 

 
Ella estaba de pie ante él y en silencio, sin oírlo, abstraída en un pensamiento lejano, pero las 
lágrimas le temblaban en los ojos. 

 
 

[51] Va girar-se i es perdé carrer enllà. 
 

Giró despacio sobre sí mismo, y se perdió por la calle arriba. 
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[57] L’endemà, però, en trobar-se al carrer tot l’entusiasme se li glaçà. 
 

Pero, a la mañana siguiente, al encontrarse con la luz de la calle, con las cosas familiares de 
siempre, todo su entusiasmo se desvaneció.  

 
 

[58] També s’estava bé allí, amb ella tan a prop i amb els amics i amb totes les coses de sempre. 
 

También se estaba bien allí, con ella tan cerca, y con los amigos, y con todas las cosas de cada 
día, y con tantos recuerdos. 

 
 

[60] I el descoratjament tornava a venir, però allò era una porta closa. Havia de fugir. Havia 
de buscar refugi a una altra banda. No podia ésser altrament. [és punt i a part] Se n’anà a parlar 
a l’amo perquè l’aconsellés. 

 
Se desanimó y esto le abatió de nuevo, pero veía claramente que toda aquella vida de allí era 
como una puerta cerrada; imponíase la necesidad de partir, y se decidió a hablar con el amo. [és 
punt i seguit] 

 
 

[66] Ell tenia unes terres allà a l’Encanyissada. Ni se’n recordava tampoc i ara li havia vingut 
tot de sobte al pensament. Ja estaven en condicions de conreu. [és punt i seguit] 

 
Allá abajo, en la Encañizada, poseía él unas tierras yermas que comenzaban ya a encontrarse 
en condiciones de cultivo. Requería un gran esfuerzo, era verdad, pero él era fuerte y 
trabajador y de los pocos que podían emprenderlo. «Así que te he visto he pensado en tu padre. 
Cada día te pareces más a él. ¡Qué hombre, tu padre! ¡Él sí que sabía componérselas con los 
aguazales!» [és punt i a part] 

 
 

[68] Que no sigués [sic] enze i que no es fes il·lusions. 
 

Para terminar, ya levantándose, le dijo que no fuese tonto y no se hiciese ilusiones. 
 
 

[73] Ell també era destre en tots els treballs i sabia totes les manyes de l’ofici. 
 

Era verdad lo que decía el amo: también él era diestro en todos los trabajos y conocía todas 
las mañas del oficio; era fuerte y nada le asustaba. Pero las cosas habían cambiado. 

 
 

[74] La voluntat i el treball no servien de res, que la planta llanguia ans de fruitar com si una 
maledicció planés sobre les amples riberes. 

 
La buena voluntad y el trabajo apenas si servían de nada y la planta se moría antes de dar 
fruto, como si una oscura maldición pesara sobre las riberas. 
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[75] Ara les gents d’aquells encontorns en fugien com d’una malura i tot s’anava quedant 
desert. 

 
Ahora, las gentes de los alrededores huían de allí como de un lugar apestado, y las tierras iban 
quedándose yermas y desiertas. 

 
 

[80] Amb voluntat i amb fe tot marxa. En aquest món res no és etern; ni les fallades. 
 

Con esfuerzo y con buena voluntad todo marcha y, en este mundo, no hay nada eterno. Las 
falladas pasarán y volverán las buenas cosechas. 

 
 

[81] També saps que allí el vostre pervindre no depèn de l’arròs sol. 
 

Después de un tiempo, viene otro; y, por otra parte, vuestro porvenir allí no depende 
exclusivamente del arroz. 

 
 

[91] Ell li parlà de França i potser la va convèncer, però quan ell se’n tornava a donar-li la 
conformitat a l’amo, ella tenia ganes de plorar... 

 
Él le habló de las ventajas que les ofrecía, del viaje a Francia que le tenía tan preocupado y, 
posiblemente, la convenció un poco pero, cuando Juan marchaba a dar su conformidad al amo, 
ella tenía ganas de llorar. 

 
 
6.3.2.2. Substancials 
 
[7] Eren nius d’infecció que feien estralls per les poblacions de la ribera. 

 
Las anchas balsas insalubres se extendían hasta el mar en una serie de pequeñas lagunas y 
de charcas, escondidas bajo el verde tierno de los carrizos, en focos de infección que 
causaban estragos entre las poblaciones de la ribera. 

 
 

[8] Aleshores el paludisme s’alçava com un fantasma en la imaginació de la pagesia, però eren 
temps de gana. 

 
Por aquellos días el paludismo se alzaba como un fantasma en la imaginación de los labradores. 
Pero eran tiempos de hambre, y cada día veíase la misma línea de trabajadores que bajaban 
por los malecones del canal. 

 
 

[24] Havia entrat a treballar a una casa de pagesos del Grau. 
 

Él había encontrado trabajo en una casa de labradores acomodados que vivían en el Grao, el 
arrabal alto separado del pueblo por el canal. Era de un carácter afable, bondadoso y 
trabajador, y en la casa se le trataba con afecto. 

 
 

[25] La vida del poble li havia anat millor. 
 

La vida en el pueblo era mejor para él. Allí había alguna fiesta; podía ponerse el vestido 
nuevo, e ir a la taberna y tomar café con los amigos. Los domingos, por la tarde, excepto 
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en las temporadas de la siembra o las cosechas, podía irse a jugar a los bolos en los 
sequeros de arroz, allá a la sombra de los almacenes, en que todo se llenaba con la gritería 
de las apuestas y las discusiones. 

 
 

 
[33] S’havia acabat aquell temps i ara tenia d’altres preocupacions. 
 
Había pasado ya, aquel tiempo, y ahora Juan tenía otras preocupaciones. La hermana se había 
casado y él quedó solo. Poco tiempo después de este acontecimiento conoció a Roseta. Vivía 
cerca de su casa, y cada día, a la misma hora, se encontraban junto al pozo. Ella iba por 
agua en el momento en que él abrevaba al animal. Y charlaban. Así comenzaron sus 
relaciones y quedó formalizado el noviazgo. 
 
 
[36] Ara es trobava absolutament igual com ans. Amb la diferència que aleshores tenia una casa 
on treballar i ara no la tenia. [és punt i seguit] 
 
Al terminar encontrábase como antes, con la diferencia de que ahora habíase quedado sin 
dinero y sin casa donde trabajar. [és punt i a part] 
 
 
[41] Per bé que acontracor [sic] ella també s’hi havia conformat: L’esperaria. 
 
Había hablado con ella del asunto. Roseta lo acogió con un silencio que delataba su disgusto, 
mas ahora ya se sentía conformada: le esperaría. 
 
 
[61] En sa vida no havia posat els peus cent metres més anllà [sic] del poble nadiu i la idea 
d’anar tan lluny l’emplenava d’esglai. 
 
En su vida había puesto los pies cien metros más allá del pueblo y la idea de marchar tan lejos 
llenábalo de irresolución. Ello le decidió a consultarlo con el amo, y encaminóse allá a la 
mañana siguiente. El amo era un rico propietario que traficaba en géneros y en abonos y 
había sido alcalde de la población en diferentes ocasiones. El padre de Juan trató con él 
durante muchos años, y para él tuvo el amo una consideración especial en la cual intervino 
mucho el temor. Hasta los niños sabían que el viejo Juan era hombre de carácter recio, y 
le temían todos. En los últimos tiempos, el pequeño Juan fué [sic] a verle algunas veces con 
su padre para la liquidación de cuentas. De ahí que le conociera y se decidiese ahora a 
consultarle el caso. Sabía de antemano que sería bien recibido. El amo, sea por el negocio, 
sea por el voto, que también era negocio, a todos atendía y siempre tenía un consejo para 
cada problema, y una solución; y no era extraño que los pobres labradores acudiesen a él a 
aconsejarse en las contrariedades y en los pleitos, que son contrariedades dobles. Juan 
esperó un momento en la antesala, a que terminase su visita el último labriego, y penetró 
en el despacho. 

 
 

[62] L’amo el va rebre indiferent.  
 

Se le acogió con severidad, con una severidad afable, fumando y señalándole la silla. 
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[63] El va deixar parlar, mastegant el cigar que portava sempre entre els llavis. 
 

El amo dejóle explicarse, mordiendo su puro. El amo le escuchaba sin dejar de fumar y 
expeliendo de vez en cuando bocanadas de humo. Un momento después ya no le 
escuchaba. 

 
 

[65] Va tallar-li el parlar i li desaconsellà la marxa. 
 
Le aconsejó que desistiera en su viaje, y le indicó la solución. 
 
 
[66] Ell tenia unes terres allà a l’Encanyissada. Ni se’n recordava tampoc i ara li havia vingut tot 
de sobte al pensament. Ja estaven en condicions de conreu. [és punt i seguit] 
 
Allá abajo, en la Encañizada, poseía él unas tierras yermas que comenzaban ya a encontrarse en 
condiciones de cultivo. Requería un gran esfuerzo, era verdad, pero él era fuerte y 
trabajador y de los pocos que podían emprenderlo. «Así que te he visto he pensado en tu 
padre. Cada día te pareces más a él. ¡Qué hombre, tu padre! ¡Él sí que sabía 
componérselas con los aguazales!» [és punt i a part] 
 
 
[67] Podia anar allà, i convençut que aquell li agraïa coralment, va donar als seus consells un to 
de dolça reconvenció paternal que entendria... [és punt i seguit] 
 
El recuerdo del padre suscitado oportunamente, y hasta posiblemente con sinceridad, 
conmovió a Juan. El amo insistió sobre las ventajas de la proposición y, convencido de que 
Juan se lo agradecía cordialmente, dió [sic] a sus consejos un tono de reconvención paternal que 
enternecía. [és punt i a part] 
 
 
[73] Ell també era destre en tots els treballs i sabia totes les manyes de l’ofici. 
 
Era verdad lo que decía el amo: también él era diestro en todos los trabajos y conocía todas las 
mañas del oficio; era fuerte y nada le asustaba. Pero las cosas habían cambiado. 
 
 
[79] —Queda’t i no siguis enze. 
 
—Quédate y no hablemos más de ello –le dijo, y eran palabras definitivas.– 
 
 
[83] La caça i la pesca tot és qüestió que un se sàpiga espavilar. Molts n’hi havia que no feien 
res més. S’havia d’anar en compte; és veritat, però n’hi havia. Pel demés no tinguis por de res 
que me’n cuidaré jo... 
 
La caza y la pesca es todo cuestión de sabérselas componer. Se ha de ir con cuidado, es verdad, 
pero ¿con qué no ha de irse con cuidado en la vida? Si tu padre viviera, ¿piensas que se 
hubiera asustado por ello? ¿Crees que hubiese pensado en irse a Francia? Anda, piénsalo 
bien, reflexiona, habla con ella, y mañana vuelves por aquí. Para los gastos del comienzo no 
has de preocuparte; yo me encargo de ello. Lo hago por ti, ¿sabes? y también por el recuerdo 
de tu padre... ¡Ala, adiós!–. 
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[84] Li ho deia l’amo i bé se’l podia escoltar... Sobretot que la idea l’afalagava. Si ell ho agafava 
amb interès no li calia patir. 
 
Juan salió de allí casi convencido. Se lo decía el amo, y cosa que el amo se tomaba con interés 
ya podía darse por hecha. 
 
 
[88] Joan acceptà a condició de dir-ho a ella i se n’acomiadà. Sortia animat. La vida ara se li 
presentava fàcil i lluminosa. 
 
Juan andaba de prisa, animado, y la vida se le iba volviendo fácil y luminosa. Cuanto más 
pensaba en ello, la idea le atraía más, y el amo se le aparecía como un salvador. 

 
 
6.3.3. Canvis de reescriptura o recreació 
 
[5] Ella va davallar del carro. Tenia el cor encongit d’aquest silenci ample i angoixós i 
d’aquesta quietud de desert. Mentre ell desenganxava s’aturà de cara al cenillar [sic]. 
 
Ella bajó del carro. A lo largo de las marismas flotaba una quietud de desierto, un silencio 
vasto y angustioso, que le oprimía el corazón. Quedóse inmóvil, ante el carrizal con la 
mirada perdida en la lejanía. 

 
 

[10] Ara els homes es llogaven a qualsevol preu i se n’anaven per avall a la neteja de 
desaigües [sic] –el collitó [sic] amb la llesca de pa i la sardina o el tros de bacallà, i el flascó 
de la quinina a la faixa, amagrits de la mala alimentació, devorats per les febres, i 
trescaven de sol a sol amb aigua a trinxa, renegant i maleïnt [sic] de tot, però la gana era 
més forta que el paludisme en aquells dies llunyans de paludisme i de gana... [és punt i 
seguit] 

 
Ahora los hombres se contrataban por cualquier precio, tomaban el capacho con el trozo de 
abadejo y la cebolla, o el par de sardinas aderezadas con tomate y un poco de aceite, 
aplastado todo entre dos pedazos de pan, sin olvidar el tubo de quinina y flacos por la 
mala alimentación, devorados por las fiebres, descendían para efectuar la limpieza de los 
desagües y trabajaban de sol a sol con agua a la cintura, blasfemando siempre y 
maldiciendo. [és punt i a part] 

 
 

[13] Allà dalt també feia dol de romandre. [és punt i seguit] 
 

Allá arriba, en el pueblo, también se sentía la misma pesadez. [és punt i a part] 
 
 

[14] Dels carrers no s’alçava cap soroll. Eren carrers estrets i de murs renegrits, entre els 
quals el canal passava remorejant contra les roques, sota els ponts enlairats i feixucs... 
Després pols i mosques i fortor de corrals... 

 
Por las calles estrechas y empinadas, ante las casas de portales oscuros, apenas transitaba 
nadie y a nadie se escuchaba hablar. El canal se deslizaba a través del pueblo bajo los 
puentes altos y pesados, murmurando contra las rocas. 
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[26] Al capvespre en arribar del treball, gairebé cada tarda es batia amb les tropes del 
Grau a cops de pedra amb els de la vila, separada pel canal. 

 
Estaban además las pedreas: guerras encendidas entre los chicos del centro y los del Grao, 
que de tiempo en tiempo surgían en el pueblo, y en las cuales lanzábase él a combatir al 
lado de los suyos. 

 
 

[27] Pràctiques salvatges que s’adeien amb el seu temperament i l’arrossegaven entusiasmat  a 
aquelles lluites enceses, entre el jovent de cada barri que despertaven les protestes de les 
gents de seny i que posaven una atmòsfera [sic] d’inquietud i d’esparverament sobre la 
població. 

 
Eran prácticas salvajes muy de acuerdo con su temperamento, y se dejaba llevar entusiasmado a 
la lucha en la cual era siempre de los primeros. 

 
 

[28] Després els entrava la fatiga i ho deixaven córrer per a més endavant... 
 

Una tarde se encendían sin saber cómo ni por qué. Hacia el atardecer, mientras las viejas 
cosían y conversaban tranquilamente sentadas ante los portales, oíase de pronto una 
fuerte gritería que crecía por la parte de los algarrobos. Levantábanse aquéllas 
apresuradamente con las sillas en la mano, y, pasado un momento, ya descubrían los 
grupos de muchachos que subían corriendo, y las primeras piedras chocaban contra 
puertas y paredes. Corría la voz en seguida... 

—¡La pedrea!... ¡la pedrea!... ¡Son los del pueblo!... ¡Ya volvemos otra vez!... ¡Bárbaros!... 
¡Demonios!...  

Las voces se levantaban en coro. Las mujeres tomaban las sillas y las labores, se 
refugiaban presurosas en los interiores, y cerraban las puertas mascullando maldiciones. 
Un momento después ya se sabía que en tal parte habían roto los cristales, que en el 
camino de Trencabrazos las piedras habían alcanzado a un pobre viejo, y que a una 
muchacha le habían abierto la cabeza de una pedrada. Comenzaba así, y en seguida la 
lucha se encendía con una violencia tan inusitada y brutal que en ocasiones amenazó con 
levantar a todo el pueblo en una verdadera guerra, en la que muchas veces tuvo que 
intervenir la Guardia Civil. 

 
 

[31] Començaven dominant sempre i àdhuc arribaven a entrar pels carrers i fer fugir corrents 
a les velles que s’ajuntaven a fer mitges davant dels portals, i tancar-se a l’interior gitant 
insults... 

 
Al principio vencían siempre éstos, que algunas veces llegaron hasta el mismo arrabal, 
internándose por las calles y haciendo correr a las viejas sentadas en los soportales. 

 
 

[32] Després el jovent del Grau començava a plegar del treball i les files venien engrossant-
se i els treien dels carrers i els feien recular fins als garroferars on apostats darrera dels 
arbres s’apedregaven mútuament en una lluita aferrissada, amb corregudes dintre el 
garroferar i persecucions pel pendent i fugides a la desbandada, amb presoners que eren 
apallissats bàrbarament... Es repetien encara, en els anys que no hi havia massa 
inquietuds, però ell ara se n’era allunyat. 

 
Pero, a medida que avanzaba la noche, los chicos del arrabal empezaban a llegar de los 
huertos o de los arrozales, dejaban los instrumentos de trabajo en casa y acudían 
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corriendo a la pelea. Las filas iban engrosándose rápidamente, y los del pueblo 
comenzaban a retroceder hacia los algarrobos. Una vez allí, apostados tras los árboles, 
apedreábanse mutuamente en una lucha encarnizada, con carreras bajo los árboles, y 
persecuciones por la pendiente, y con huídas [sic] a la desbandada, en las cuales algún 
rezagado era cogido por la tropa enemiga y apaleado bárbaramente. 

 
 

 
[39] I és que, a banda de la família el retenia un motiu poderós: Ella. 
 
Resistía porque, por encima de todo, había un motivo que le retenía en el pueblo: Ella. 

 
 

[41] Per bé que acontracor [sic] ella també s’hi havia conformat: L’esperaria. 
 

Había hablado con ella del asunto. Roseta lo acogió con un silencio que delataba su disgusto, 
mas ahora ya se sentía conformada: le esperaría. 

 
 

[42] Així que les coses anessin bé, ell li escriuria i a la tornada es casarien tot seguit... 
 

Él la escribiría con frecuencia. Cuando las cosas fuesen bien, volvería y se casarían en 
seguida. 

 
 

[64] Tot de sobte, però, mentres [sic] l’esguardava a través del fum, la faç se li va 
il·luminar. 

 
Ante aquel muchacho asustado de tener que partir, se le había ocurrido una idea y la 
mirada se le animó. 

 
 
[67] Podia anar allà, i convençut que aquell li agraïa coralment, va donar als seus consells un 
to de dolça reconvenció paternal que entendria... [és punt i seguit] 

 
El recuerdo del padre suscitado oportunamente, y hasta posiblemente con sinceridad, conmovió 
a Juan. El amo insistió sobre las ventajas de la proposición y, convencido de que Juan se lo 
agradecía cordialmente, dió [sic] a sus consejos un tono de reconvención paternal que 
enternecía. [és punt i a part] 

 
 

[72] Al costat de son pare havia fet l’aprenentatge d’aquella vida ruda de lluita i de llibertat, 
aquella vida salvatge que el vell havia estimat tant. 

 
Al lado de su padre había hecho el aprendizaje de aquella vida ruda, de lucha y de libertad; vida 
salvaje, que el viejo no hubiera cambiado por nada del mundo. 

 
 

[77] Abans, si les collites fallaven, l’escopeta i la fitora sempre donaven per anar tirant... 
 

En tiempo del padre, si la cosecha de las huertas fallaba, siempre quedaba el recurso de las 
balsas, y en la mesa nunca faltaba el pan, pero ahora...  
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[79] —Queda’t i no siguis enze.  
 

—Quédate y no hablemos más de ello –le dijo, y eran palabras definitivas.– 
 
 

[83] La caça i la pesca tot és qüestió que un se sàpiga espavilar. Molts n’hi havia que no feien 
res més. S’havia d’anar en compte; és veritat, però n’hi havia. Pel demés no tinguis por de res 
que me’n cuidaré jo... 

 
La caza y la pesca es todo cuestión de sabérselas componer. Se ha de ir con cuidado, es verdad, 
pero ¿con qué no ha de irse con cuidado en la vida? Si tu padre viviera, ¿piensas que se 
hubiera asustado por ello? ¿Crees que hubiese pensado en irse a Francia? Anda, piénsalo bien, 
reflexiona, habla con ella, y mañana vuelves por aquí. Para los gastos del comienzo no has de 
preocuparte; yo me encargo de ello. Lo hago por ti, ¿sabes? y también por el recuerdo de tu 
padre... ¡Ala, adiós!–. 

 
 

[84] Li ho deia l’amo i bé se’l podia escoltar... Sobretot que la idea l’afalagava. Si ell ho 
agafava amb interès no li calia patir. 

 
Juan salió de allí casi convencido. Se lo decía el amo, y cosa que el amo se tomaba con 
interés ya podía darse por hecha. 

 
 

[86] A aquell poble era amo de tot; de les terres i dels casals, dels cossos i de les ànimes. 
 

Amo del campo y de las casas, del pueblo y de la gente. 
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7. Annex 3: Transcripció del primer capítol de la primera part de Terres de l’Ebre 

(1932) i Tierras del Ebro (1940) 

 

S. Juan Arbó, Terres de l’Ebre, Barcelona, Llibreria Catalònia, 1932, Primera part, 

Capítol I, p. 19-26  

 

[1] En el matí de primavera un soroll desacostumat sobtà el silenci de la prada. 

[2] Els merlots que es gronxaven amb voluptat al llarg de les canyes vincladisses, van 

callar esporuguits i se’n volaren cap a l’espessor. [3] Les granotes de sobre l’herbei, 

s’apressaren saltant cap a les aigües del mullader. [4] Després poc a poc els merlots 

tornaren a la vora, les granotes de sota l’aigua verdosa tregueren [sic] el cap a la llum i 

tots plegats reprengueren de bell nou la cantúria saludant l’arribada dels éssers que els 

serien companya en la soledat. 

[5] Ella va davallar del carro. Tenia el cor encongit d’aquest silenci ample i 

angoixós i d’aquesta quietud de desert. Mentre ell desenganxava s’aturà de cara al 

cenillar [sic]. [6] De les aigües corruptes s’exhalava una forta sentor. Les basses 

insalubres s’estenien fins a la mar en un seguit de llacunes i de bassals. [7] Eren nius 

d’infecció que feien estralls per les poblacions de la ribera. [8] Aleshores el paludisme 

s’alçava com un fantasma en la imaginació de la pagesia, però eren temps de gana. [9] 

Dues fallades seguides havien sembrat arreu de les riberes espaioses la fam i la 

desolació. [10] Ara els homes es llogaven a qualsevol preu i se n’anaven per avall a la 

neteja de desaigües –el collitó [sic] amb la llesca de pa i la sardina o el tros de bacallà, i 

el flascó de la quinina a la faixa, amagrits de la mala alimentació, devorats per les 

febres, i trescaven de sol a sol amb aigua a trinxa, renegant i maleïnt [sic] de tot, però la 

gana era més forta que el paludisme en aquells dies llunyans de paludisme i de gana... 

[11] Escassejaven els arrendadors i moltes terres es quedaven per treballar. [12] Els 

terratinents baixaven malecó avall o pels camins, sense daler, i el vespre es recollien 

amb el mateix gest, abatuts més de descoratjaments que de fatigues. Pujaven pels 

camins en gests de lassitud, gairebé sense converses, desalentats, vençuts en aquella 

lluita amb la terra, que no reportava cap benifet... 

[13] Allà dalt també feia dol de romandre. [14] Dels carrers no s’alçava cap 

soroll. Eren carrers estrets i de murs renegrits, entre els quals el canal passava 

remorejant contra les roques, sota els ponts enlairats i feixucs... Després pols i mosques 
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i fortor de corrals... [15] Els transeünts passaven abatuts, en silenci davant de les portes 

ajustades com en senyal de dol, i les eines del treball restaven oblidades, rovellant-se al 

fons de les vivendes [sic]. [16] L’Ebre lliscava calladament a ran les roques i copiava en 

el mirall de les aigües quietes, el poblet silenciós i mort a dalt del roquisser, tan 

silenciós i mort com aquell que l’Ebre reflectia. 

[17] Cap al tard les dones s’aplegaven per totes les places i pels carrers i es 

planyien cridant: 

—Què farem aquest hivern, Senyor? 

—Què els donarem als nostres fills? 

[18] I es torçaven els braços amb desesperació i algunes prenien els fillets per 

inspirar pietat i se n’anaven a les cases dels rics... [19] Per totes bandes s’escoltava la 

mateixa queixa i molts, desesperats, emprenien el camí de França o d’Amèrica en busca 

de treball. [20] No sabien ben bé on anaven ni què farien, però la qüestió era marxar, 

sortir d’aquell clot anguniós que els ofegava. [21] I emprenien les rutes ignorades sense 

fe ni calor, sense entusiasme, i els que restaven els acompanyaven plorosos fins als 

afores com aquell qui va a un enterrament i els acomiadaven amb fortes abraçades... 

 

 

Ell havia resolt de marxar a França. [22] Vivia sol amb una germana. [23] El 

pare i la mare havien mort amb pocs anys de diferència i ells van pujar-se’n a viure 

aquí. [24] Havia entrat a treballar a una casa de pagesos del Grau. [25] La vida del poble 

li havia anat millor. [26] Al capvespre en arribar del treball, gairebé cada tarda es batia 

amb les tropes del Grau a cops de pedra amb els de la vila, separada pel canal. [27] 

Pràctiques salvatges que s’adeien amb el seu temperament i l’arrossegaven entusiasmat  

a aquelles lluites enceses, entre el jovent de cada barri que despertaven les protestes de 

les gents de seny i que posaven una atmòsfera [sic] d’inquietud i d’esparverament sobre 

la població. [28] Després els entrava la fatiga i ho deixaven córrer per a més endavant... 

[29] Generalment els combats començaven al tard, a la sortida d’escola. [30] El Grau 

era el barri de la pagesia; a la vila predominaven els escolars. [31] Començaven 

dominant sempre i àdhuc arribaven a entrar pels carrers i fer fugir corrents a les velles 

que s’ajuntaven a fer mitges davant dels portals, i tancar-se a l’interior gitant insults... 

[32] Després el jovent del Grau començava a plegar del treball i les files venien 

engrossant-se i els treien dels carrers i els feien recular fins als garroferars on apostats 
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darrera dels arbres s’apedregaven mútuament en una lluita aferrissada, amb corregudes 

dintre el garroferar i persecucions pel pendent i fugides a la desbandada, amb presoners 

que eren apallissats bàrbarament... Es repetien encara, en els anys que no hi havia massa 

inquietuds, però ell ara se n’era allunyat. 

[33] S’havia acabat aquell temps i ara tenia d’altres preocupacions. [34] Feia 

temps que havia deixat la casa on treballava i havia pres en arrendament un tros de terra 

amb la intenció  de treballar per ell i arreplegar per poder-se casar aviat. [35] Havia 

agafat les males collites i s’havia matat de treballar inútilment. [36] Ara es trobava 

absolutament igual com ans. Amb la diferència que aleshores tenia una casa on treballar 

i ara no la tenia. [37] Havia de marxar. [38] No tenia caràcter tampoc per anar vegetant 

per allí de qualsevol manera, treballant avui a un lloc, demà a un altre, mal vist i mal 

pagat i sense l’esperança de poder reunir res... Aquella fugida el cridava i tanmateix 

s’havia resistit... 

[39] I és que, a banda de la família el retenia un motiu poderós: Ella. [40] Del 

pensament d’haver-la de deixar no sossegava, però, ara ja estava decidit. [41] Per bé que 

acontracor [sic] ella també s’hi havia conformat: L’esperaria. [42] Així que les coses 

anessin bé, ell li escriuria i a la tornada es casarien tot seguit... 

[43] La conversa fou trista a causa d’ella... [44] Estaven al portal. Era al caient 

de la tarda. [45] A la plaça, allà dalt a la fi del carrer els nois havien anat plegant dels 

jocs. [46] Ell li tenia les mans entre les seves i li parlava dels seus plans. [47] Ella 

s’estava dreta al seu davant en silenci, sense escoltar-lo d’un pensament llunyà, però les 

llàgrimes li bellugaven tot prop dels ulls. 

[48] Ell li veié en el rostre i se’n burlava, però ella també li veia el cor en el 

tremolor de la veu. [49] Va rompre a plorar i se n’anà a dintre. [50] Ell va romandre 

immòbil un moment, amb la faç endurida. Li entrà ràbia. [51] Va girar-se i es perdé 

carrer enllà. La nit venia lentament amb les estrelles. 

Al vespre no pogué tancar el son. [52] De primer antuvi anguniat del viatge. 

Després l’abassegà la idea del triomf i arribà a entusiasmar-lo. [53] Es veié retornant al 

seu poble després d’una llarga absència, sortós, amb diners, ben mirat de tothom, i ella 

que el sortia a rebre als afores amb l’esguard radiant, una mica pàl·lida de les llargues 

esperes. [54] Entrarien plegats. [55] Ella feble, poqueta cosa. Ell, robust, fort, protector. 

[56] I ella li somriuria plena de dolceses, amb aquell somriure que només ella sabia fer, 

aquell somriure que guardava per a ell des de tants de dies... 
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[57] L’endemà, però, en trobar-se al carrer tot l’entusiasme se li glaçà. [58] 

També s’estava bé allí, amb ella tan a prop i amb els amics i amb totes les coses de 

sempre. [59] ¿Per què havia de passar aquell tràngol ell?... [60] I el descoratjament 

tornava a venir, però allò era una porta closa. Havia de fugir. Havia de buscar refugi a 

una altra banda. No podia ésser altrament. 

Se n’anà a parlar a l’amo perquè l’aconsellés. [61] En sa vida no havia posat els 

peus cent metres més anllà [sic] del poble nadiu i la idea d’anar tan lluny l’emplenava 

d’esglai. [62] L’amo el va rebre indiferent. [63] El va deixar parlar, mastegant el cigar 

que portava sempre entre els llavis. [64] Tot de sobte, però, mentres [sic] l’esguardava a 

través del fum, la faç se li va il·luminar. [65] Va tallar-li el parlar i li desaconsellà la 

marxa. [66] Ell tenia unes terres allà a l’Encanyissada. Ni se’n recordava tampoc i ara li 

havia vingut tot de sobte al pensament. Ja estaven en condicions de conreu. [67] Podia 

anar allà, i convençut que aquell li agraïa coralment, va donar als seus consells un to de 

dolça reconvenció paternal que entendria... [68] Que no sigués [sic] enze i que no es fes 

il·lusions. [69] França era un recó [sic] de terra com qualsevol altra; ni millor ni pitjor. 

[70] Allà mengen els que treballen, i encara no tots, com aquí i es moren de gana els 

ganduls, com aquí. 

A Joan no li desplagué la idea. D’allà havia sortit i allà havia de tornar. [71] Ja 

estava habituat a aquelles soledats. [72] Al costat de son pare havia fet l’aprenentatge 

d’aquella vida ruda de lluita i de llibertat, aquella vida salvatge que el vell havia estimat 

tant. [73] Ell també era destre en tots els treballs i sabia totes les manyes de l’ofici. Era 

fort i res no l’espantava, però, ara les coses havien canviat. [74] La voluntat i el treball 

no servien de res, que la planta llanguia ans de fruitar com si una maledicció planés 

sobre les amples riberes. [75] Ara les gents d’aquells encontorns en fugien com d’una 

malura i tot s’anava quedant desert. [76] De la caça i de les pesqueres no en calia parlar, 

perquè ell ja sabia prou bé com anava. [77] Abans, si les collites fallaven, l’escopeta i la 

fitora sempre donaven per anar tirant... 

[78] Li tallava el parlar amb un tustar amigable i aquell somriure de bonhomia...  

[79] —Queda’t i no siguis enze. [80] Amb voluntat i amb fe tot marxa. En 

aquest món res no és etern; ni les fallades. [81] També saps que allí el vostre pervindre 

no depèn de l’arròs sol. [82] Pots treure un caixer per a horta. Aquesta collita no falla 

mai. [83] La caça i la pesca tot és qüestió que un se sàpiga espavilar. Molts n’hi havia 
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que no feien res més. S’havia d’anar en compte; és veritat, però n’hi havia. Pel demés 

no tinguis por de res que me’n cuidaré jo... 

[84] Li ho deia l’amo i bé se’l podia escoltar... Sobretot que la idea l’afalagava. 

Si ell ho agafava amb interès no li calia patir. [85] Era el totpoderós. [86] A aquell poble 

era amo de tot; de les terres i dels casals, dels cossos i de les ànimes. [87] Menava i 

disposava de tot i de tot en treia profit. A ell acudien en cerca de consells i de diners que 

a tothom escoltava amatent i s’esforçava a afavorir tothom. No perdia res, però; les 

millors dones del poble eren seves i en dies d’eleccions, el candidat que se’l podia 

atreure al partit (sempre que fos dels que manessin) s’havia atret tots els votants de la 

població i àdhuc alguns que ja no hi eren. Això portava la seva influència una mica més 

lluny i engrandia la seva figura als ulls de la ignorància popular... 

[88] Joan acceptà a condició de dir-ho a ella i se n’acomiadà. Sortia animat. La 

vida ara se li presentava fàcil i lluminosa. [89] S’apressava, però ella no s’entusiasmà i 

el va escoltar en silenci. [90] Hi accedí, però, una angoixa punyent li vingué al cor del 

pensament d’aquelles soledats. [91] Ell li parlà de França i potser la va convèncer, però 

quan ell se’n tornava a donar-li la conformitat a l’amo, ella tenia ganes de plorar... 
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S. Juan Arbó, Tierras del Ebro, Barcelona, Luis Miracle, 1940, Primera parte, Capítulo 

primero, p. 15-24  

 

[1] En la mañana de primavera un desacostumbrado rumor turbó el silencio de 

los prados. [2] Los petirrojos que se mecían voluptuosamente a lo largo de las cañas 

cimbreantes, callaron asustados y volaron hacia la espesura. [3] Las ranas, que estaban 

sobre el césped húmedo, se lanzaron en saltos rápidos hacia las charcas. [4] Transcurrió 

un momento desde que el carro se hubo detenido, y poco a poco, los petirrojos 

volvieron al borde del carrizal, las ranas sacaron la cabeza a la luz desde el agua verdosa 

y, con los pájaros, emprendieron de nuevo su canto, saludando la llegada de los seres 

que, a partir de aquel día, les acompañarían en la soledad. 

[5] Ella bajó del carro. A lo largo de las marismas flotaba una quietud de 

desierto, un silencio vasto y angustioso, que le oprimía el corazón. Quedóse inmóvil, 

ante el carrizal con la mirada perdida en la lejanía. [6] De las aguas pútridas trascendía 

un fuerte olor. [7] Las anchas balsas insalubres se extendían hasta el mar en una serie de 

pequeñas lagunas y de charcas, escondidas bajo el verde tierno de los carrizos, en focos 

de infección que causaban estragos entre las poblaciones de la ribera. [8] Por aquellos 

días el paludismo se alzaba como un fantasma en la imaginación de los labradores. Pero 

eran tiempos de hambre, y cada día veíase la misma línea de trabajadores que bajaban 

por los malecones del canal. [9] Dos años sucesivos de malas cosechas en el arrozal 

habían sembrado por todas las riberas el hambre y la desolación. [10] Ahora los 

hombres se contrataban por cualquier precio, tomaban el capacho con el trozo de 

abadejo y la cebolla, o el par de sardinas aderezadas con tomate y un poco de aceite, 

aplastado todo entre dos pedazos de pan, sin olvidar el tubo de quinina y flacos por la 

mala alimentación, devorados por las fiebres, descendían para efectuar la limpieza de 

los desagües y trabajaban de sol a sol con agua a la cintura, blasfemando siempre y 

maldiciendo. 

[11] Por aquellos días escaseaban los arrendadores, y muchas tierras quedaban 

sin cultivar. [12] Los campesinos bajaban a lo largo de los canales, o por los senderos, 

en actitud de abandono, y hacia el atardecer se les veía regresar igual, abatidos, más por 

el desánimo que por la fatiga, sin conversaciones, desalentados por aquella lucha que no 

les reportaba ningún beneficio. 

 

[13] Allá arriba, en el pueblo, también se sentía la misma pesadez. 
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[14] Por las calles estrechas y empinadas, ante las casas de portales oscuros, 

apenas transitaba nadie y a nadie se escuchaba hablar. El canal se deslizaba a través del 

pueblo bajo los puentes altos y pesados, murmurando contra las rocas. [15] Los escasos 

transeúntes pasaban en silencio por delante de las puertas entornadas casi todas como en 

señal de duelo, y las herramientas de trabajo quedaban olvidadas, oxidándose en los 

rincones de las viviendas. [16] Más abajo, el Ebro descorría calladamente, a ras de las 

piedras, y copiaba en el espejo de las aguas quietas el pueblecito silencioso y muerto 

sobre las rocas, tan silencioso y muerto como aquel que se reflejaba en el río. 

[17] Hacia el atardecer las mujeres se reunían en la plaza y las calles y se 

lamentaban a gritos: 

—¿Qué haremos este invierno, Señor? 

—¿Qué les daremos de comer a nuestros hijos?... 

[18] Y torcían los brazos con gestos de desesperación, y las más decididas o más 

exasperadas tomaban a sus hijos en brazos para inspirar piedad y se dirigían a las casas 

de los ricos. [19] Por todas partes oíase la misma queja, y muchos de los habitantes, 

exaltados por la desesperación, decidían marcharse a Francia y hasta a América en 

busca de trabajo. [20] No sabían exactamente a dónde iban ni qué habrían de hacer pero 

lo importante era marchar, salir de aquel lodazal de miserias que les ahogaba. [21] Y 

emprendían las rutas ignoradas, sin fe ni calor, sin entusiasmo, y los que se quedaban 

acompañábanles hasta las afueras del pueblo como si fueran a un entierro y les 

despedían con fuertes abrazos. 

 

 

Él había resuelto marcharse a Francia. [22] Vivía con una hermana suya. [23] El 

padre y la madre habían muerto con pocos años de diferencia; se quedaron solos en la 

masía, y determinaron abandonarla y vivir en la población. 

[24] Él había encontrado trabajo en una casa de labradores acomodados que 

vivían en el Grao, el arrabal alto separado del pueblo por el canal. Era de un carácter 

afable, bondadoso y trabajador, y en la casa se le trataba con afecto. [25] La vida en el 

pueblo era mejor para él. Allí había alguna fiesta; podía ponerse el vestido nuevo, e ir a 

la taberna y tomar café con los amigos. Los domingos, por la tarde, excepto en las 

temporadas de la siembra o las cosechas, podía irse a jugar a los bolos en los sequeros 
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de arroz, allá a la sombra de los almacenes, en que todo se llenaba con la gritería de las 

apuestas y las discusiones. [26] Estaban además las pedreas: guerras encendidas entre 

los chicos del centro y los del Grao, que de tiempo en tiempo surgían en el pueblo, y en 

las cuales lanzábase él a combatir al lado de los suyos. [27] Eran prácticas salvajes muy 

de acuerdo con su temperamento, y se dejaba llevar entusiasmado a la lucha en la cual 

era siempre de los primeros. [28] Una tarde se encendían sin saber cómo ni por qué. 

Hacia el atardecer, mientras las viejas cosían y conversaban tranquilamente sentadas 

ante los portales, oíase de pronto una fuerte gritería que crecía por la parte de los 

algarrobos. Levantábanse aquéllas apresuradamente con las sillas en la mano, y, pasado 

un momento, ya descubrían los grupos de muchachos que subían corriendo, y las 

primeras piedras chocaban contra puertas y paredes. Corría la voz en seguida... 

 —¡La pedrea!... ¡la pedrea!... ¡Son los del pueblo!... ¡Ya volvemos otra vez!... 

¡Bárbaros!... ¡Demonios!...  

Las voces se levantaban en coro. Las mujeres tomaban las sillas y las labores, se 

refugiaban presurosas en los interiores, y cerraban las puertas mascullando maldiciones. 

Un momento después ya se sabía que en tal parte habían roto los cristales, que en el 

camino de Trencabrazos las piedras habían alcanzado a un pobre viejo, y que a una 

muchacha le habían abierto la cabeza de una pedrada. Comenzaba así, y en seguida la 

lucha se encendía con una violencia tan inusitada y brutal que en ocasiones amenazó 

con levantar a todo el pueblo en una verdadera guerra, en la que muchas veces tuvo que 

intervenir la Guardia Civil. 

[29] Generalmente, los combates empezaban ya avanzada la tarde, a la salida de 

la escuela. [30] El Grao era el barrio de los campesinos y en el pueblo predominaban los 

escolares. [31] Al principio vencían siempre éstos, que algunas veces llegaron hasta el 

mismo arrabal, internándose por las calles y haciendo correr a las viejas sentadas en los 

soportales. [32] Pero, a medida que avanzaba la noche, los chicos del arrabal empezaban 

a llegar de los huertos o de los arrozales, dejaban los instrumentos de trabajo en casa y 

acudían corriendo a la pelea. Las filas iban engrosándose rápidamente, y los del pueblo 

comenzaban a retroceder hacia los algarrobos. Una vez allí, apostados tras los árboles, 

apedreábanse mutuamente en una lucha encarnizada, con carreras bajo los árboles, y 

persecuciones por la pendiente, y con huídas [sic] a la desbandada, en las cuales algún 

rezagado era cogido por la tropa enemiga y apaleado bárbaramente. 
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[33] Había pasado ya, aquel tiempo, y ahora Juan tenía otras preocupaciones. La 

hermana se había casado y él quedó solo. Poco tiempo después de este acontecimiento 

conoció a Roseta. Vivía cerca de su casa, y cada día, a la misma hora, se encontraban 

junto al pozo. Ella iba por agua en el momento en que él abrevaba al animal. Y 

charlaban. Así comenzaron sus relaciones y quedó formalizado el noviazgo. [34] Él 

abandonó la casa donde servía y tomó en arriendo una parcela, con la intención de 

trabajar por su cuenta y efectuar así algunos ahorros que le permitieran casarse. [35] 

Coincidió con las malas cosechas y se cansó de trabajar inútilmente. [36] Al terminar 

encontrábase como antes, con la diferencia de que ahora habíase quedado sin dinero y 

sin casa donde trabajar. 

 [37] Se dijo que allí no podría hacer nada y que tendría que irse. [38] Tampoco 

tenía carácter para vegetar por allí de cualquier modo, trabajando un día aquí y otro día 

allá, mal visto y peor pagado, sin la esperanza de poder ahorrar una peseta. [39] Resistía 

porque, por encima de todo, había un motivo que le retenía en el pueblo: Ella. [40] La 

idea de tener que abandonarla le dejaba un profundo desasosiego. Pero finalmente se 

decidió. [41] Había hablado con ella del asunto. Roseta lo acogió con un silencio que 

delataba su disgusto, mas ahora ya se sentía conformada: le esperaría. [42] Él la 

escribiría con frecuencia. Cuando las cosas fuesen bien, volvería y se casarían en 

seguida. 

[43] La conversación fué [sic] triste a causa de ella. [44] Estaban ante el portal. 

Era al caer la tarde. [45] En la plaza, allá arriba, al final de la calle, los niños habían ido 

abandonando sus juegos. [46] Él le tenía las manos entre las suyas y le hablaba de sus 

planes para el porvenir. [47] Ella estaba de pie ante él y en silencio, sin oírlo, abstraída 

en un pensamiento lejano, pero las lágrimas le temblaban en los ojos. 

[48] Juan se lo vió [sic] en el rostro y se burlaba, pero ella también le adivinaba 

el corazón en el temblor de la voz. [49] Rompió a llorar, y se entró en la casa para 

ocultar su llanto. [50] Juan permaneció un momento inmóvil, con el rostro endurecido. 

[51] Giró despacio sobre sí mismo, y se perdió por la calle arriba. La noche venía 

lentamente con las estrellas. 

  

A la noche no podía conciliar el sueño. [52] Primero, con la preocupación del 

viaje; pero, luego, la idea de una fácil fortuna llegó a dominarle, y se animó. [53] Se 

veía de regreso en su pueblo después de una larga ausencia afortunada, con dinero, bien 

visto de todos, y con ella que salía a recibirle a las afueras, la mirada radiante, un poco 
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pálida por las largas esperas. [54] Entrarían juntos en la población, uno al lado del otro. 

[55] Ella débil, una poquita cosa. Él robusto y fuerte, protector. [56] Y ella sonreiría 

llena de dulzura, con aquella sonrisa suya, como no había ninguna más, aquella sonrisa 

que guardaba para él desde tantos días. [57] Pero, a la mañana siguiente, al encontrarse 

con la luz de la calle, con las cosas familiares de siempre, todo su entusiasmo se 

desvaneció. [58] También se estaba bien allí, con ella tan cerca, y con los amigos, y con 

todas las cosas de cada día, y con tantos recuerdos. [59] ¿Por qué había de pasar por 

aquel trance, él? [60] Se desanimó y esto le abatió de nuevo, pero veía claramente que 

toda aquella vida de allí era como una puerta cerrada; imponíase la necesidad de partir, 

y se decidió a hablar con el amo. [61] En su vida había puesto los pies cien metros más 

allá del pueblo y la idea de marchar tan lejos llenábalo de irresolución. Ello le decidió a 

consultarlo con el amo, y encaminóse allá a la mañana siguiente. El amo era un rico 

propietario que traficaba en géneros y en abonos y había sido alcalde de la población en 

diferentes ocasiones. El padre de Juan trató con él durante muchos años, y para él tuvo 

el amo una consideración especial en la cual intervino mucho el temor. Hasta los niños 

sabían que el viejo Juan era hombre de carácter recio, y le temían todos. En los últimos 

tiempos, el pequeño Juan fué [sic] a verle algunas veces con su padre para la liquidación 

de cuentas. De ahí que le conociera y se decidiese ahora a consultarle el caso. Sabía de 

antemano que sería bien recibido. El amo, sea por el negocio, sea por el voto, que 

también era negocio, a todos atendía y siempre tenía un consejo para cada problema, y 

una solución; y no era extraño que los pobres labradores acudiesen a él a aconsejarse en 

las contrariedades y en los pleitos, que son contrariedades dobles. Juan esperó un 

momento en la antesala, a que terminase su visita el último labriego, y penetró en el 

despacho. [62] Se le acogió con severidad, con una severidad afable, fumando y 

señalándole la silla. [63] El amo dejóle explicarse, mordiendo su puro. El amo le 

escuchaba sin dejar de fumar y expeliendo de vez en cuando bocanadas de humo. Un 

momento después ya no le escuchaba. [64] Ante aquel muchacho asustado de tener que 

partir, se le había ocurrido una idea y la mirada se le animó. [65] Le aconsejó que 

desistiera en su viaje, y le indicó la solución. [66] Allá abajo, en la Encañizada, poseía 

él unas tierras yermas que comenzaban ya a encontrarse en condiciones de cultivo. 

Requería un gran esfuerzo, era verdad, pero él era fuerte y trabajador y de los pocos que 

podían emprenderlo. «Así que te he visto he pensado en tu padre. Cada día te pareces 

más a él. ¡Qué hombre, tu padre! ¡Él sí que sabía componérselas con los aguazales!» 
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 [67] El recuerdo del padre suscitado oportunamente, y hasta posiblemente con 

sinceridad, conmovió a Juan. El amo insistió sobre las ventajas de la proposición y, 

convencido de que Juan se lo agradecía cordialmente, dió [sic] a sus consejos un tono de 

reconvención paternal que enternecía.  

[68] Para terminar, ya levantándose, le dijo que no fuese tonto y no se hiciese 

ilusiones. [69] Francia era un rincón de tierra como cualquier otro, ni mejor ni peor. [70] 

«Allí comen los que trabajan, y no todos, como aquí, y se mueren de hambre los 

gandules, como aquí también.» 

A Juan no le desagradó la idea. De allá había salido y allá había de volver. [71] 

Él estaba ya acostumbrado a la soledad. [72] Al lado de su padre había hecho el 

aprendizaje de aquella vida ruda, de lucha y de libertad; vida salvaje, que el viejo no 

hubiera cambiado por nada del mundo. [73] Era verdad lo que decía el amo: también él 

era diestro en todos los trabajos y conocía todas las mañas del oficio; era fuerte y nada 

le asustaba. Pero las cosas habían cambiado. [74] La buena voluntad y el trabajo apenas 

si servían de nada y la planta se moría antes de dar fruto, como si una oscura maldición 

pesara sobre las riberas. [75] Ahora, las gentes de los alrededores huían de allí como de 

un lugar apestado, y las tierras iban quedándose yermas y desiertas. [76] De la caza y de 

la pesca nada había que decir; el amo ya sabía bien cómo iban. [77] En tiempo del 

padre, si la cosecha de las huertas fallaba, siempre quedaba el recurso de las balsas, y en 

la mesa nunca faltaba el pan, pero ahora...  

[78] El amo lo hizo callar con un golpear amistoso en las espaldas y su sonrisa 

amable: 

[79] —Quédate y no hablemos más de ello –le dijo, y eran palabras definitivas.– 

[80] Con esfuerzo y con buena voluntad todo marcha y, en este mundo, no hay nada 

eterno. Las falladas pasarán y volverán las buenas cosechas. [81] Después de un 

tiempo, viene otro; y, por otra parte, vuestro porvenir allí no depende exclusivamente 

del arroz. [82] Puedes cultivar un poco de huerta, y esta cosecha nunca falla. [83] La 

caza y la pesca es todo cuestión de sabérselas componer. Se ha de ir con cuidado, es 

verdad, pero ¿con qué no ha de irse con cuidado en la vida? Si tu padre viviera, ¿piensas 

que se hubiera asustado por ello? ¿Crees que hubiese pensado en irse a Francia? Anda, 

piénsalo bien, reflexiona, habla con ella, y mañana vuelves por aquí. Para los gastos del 

comienzo no has de preocuparte; yo me encargo de ello. Lo hago por ti, ¿sabes? y 

también por el recuerdo de tu padre... ¡Ala, adiós!–. 
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[84] Juan salió de allí casi convencido. Se lo decía el amo, y cosa que el amo se 

tomaba con interés ya podía darse por hecha. [85] Era el todopoderoso, allí: el amo. [86]  

Amo del campo y de las casas, del pueblo y de la gente. [87] Él mandaba en todo y 

disponía de todo; a él acudían en busca de consejos y de dinero, y él a todos favorecía, y 

no perdía nunca. 

 

[88] Juan andaba de prisa, animado, y la vida se le iba volviendo fácil y 

luminosa. Cuanto más pensaba en ello, la idea le atraía más, y el amo se le aparecía 

como un salvador. [89] Pero a Roseta, la nueva no la entusiasmó, y dejóle hablar 

silenciosa. [90] Accedió a ello, pero de pensar en aquellas soledades, una vaga congoja 

le había entrado en el corazón. 

[91] Él le habló de las ventajas que les ofrecía, del viaje a Francia que le tenía 

tan preocupado y, posiblemente, la convenció un poco pero, cuando Juan marchaba a 

dar su conformidad al amo, ella tenía ganas de llorar. 


