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I think literature is the history of the soul. 
Writing should be a journey into worthy 
perception. 
 

(Barry Hannah, 2001) 
 
 
1.  INTRODUCCIÓ 

 
Aquest treball acadèmic  proposa una traducció al català del conte Bats out of hell 

division que s’inclou dins de l’obra Bats out of hell de l’any 1993. L’autor d’aquesta 

obra és Barry Hannah (1942-2010), escriptor nascut a l’estat de Mississipí, als Estats 

Units.    

 

El meu treball presentarà, en primer lloc, l’exposició dels objectius marcats a priori en 

relació amb aquest projecte. A continuació, caldrà contextualitzar el moviment literari 

en què s’emmarca l’obra i les influències de l’autor, a banda d’una breu biografia de 

l’autor i informació quant a l’autor, pertinent de cara a la traducció. Aleshores, 

presentaré la meva proposta de traducció i l’anàlisi del criteri escollit per a la traducció.   

 

L’interès que té aquest projecte és la regionalitat que caracteritza l’autor i, així, la seva 

obra; és a dir, es tracta d’un subgènere molt ancorat a la regió del Sud dels Estats Units 

que desenvolupa els problemes socials d’aquella zona, els conflictes bèl·lics i tracta els 

tòpics estereotipats que s’hi atorguen.  

 

La rellevància d’aquesta proposta de traducció és que l’autor no compta amb cap obra 

traduïda al català i, en castellà, només trobem una obra traduïda: Como almas que lleva 

el diablo (Miguel de, 1995). Veurem, més endavant, la complexitat del llenguatge de 

Hannah i les múltiples descripcions i metàfores que utilitza per recrear aquella societat 

meridional, cosa que sembla explicar la traducció tan discreta de la seva obra. Per tant, 

comptem amb una proposta amb un interès comercial significant, que s’explica per la 

manca d’obres de Hannah traduïdes al català.  

 

Quant a l’interès literari, veurem l’ús de la llengua tan peculiar de Hannah i serà 

interessant veure com s’ha de resoldre això cap a la llengua meta. A més, l’obra té un 

interès social i cultural important, atès que la regió del Sud dels Estats Units és, a 
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vegades, un tant desconeguda per a nosaltres i es tracta d’una regió amb trets culturals 

propis que enriqueixen la seva literatura, la seva llengua o la seva gastronomia.  

 

L’espai i el temps d’aquest treball limiten la meva tasca a traduir només un conte, 

encara que hagués estat molt notable basar-me en un recull més ampli de l’obra de 

Hannah per poder descriure’l i examinar-lo.  
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2. OBJECTIUS  

 

L’interès principal d’aquesta obra és la traducció inexistent, comentada a la Introducció, 

cap al català, i tan discreta al castellà. Pràctiques com la traducció són essencials a 

l’hora de fer fluir els coneixements culturals d’una societat a una altra.   

  

La denúncia que fa Hannah de les imatges estereotipades que existeixen de la seva regió 

natal és ben certa i, sovint, els membres d’altres cultures percebem aquesta visió tòpica, 

de la qual parlarem més endavant, del Sud dels Estats Units ple de cases amb porxos 

amb personatges que toquen el banjo. La literatura és la millor manera de trencar o 

d’establir tòpics. En aquest cas i, per mitjà del sarcasme de Hannah, es tracta de trencar-

los.          

 

Així doncs, a partir de la literatura o, en el seu defecte, de la traducció, tinc l’objectiu de 

descobrir una mica més de la immensitat dels Estats Units i trencar amb els tòpics de les 

pel·lícules. Cal travessar l’oceà i endinsar-me en la literatura nord-americana, més en 

concret, en la del Sud. Per aquest motiu, Hannah, atès que és un autor entregat a la seva 

regió natal, la qual resulta el centre de la seva obra. Aquest conte tracta l’última etapa 

d’una batalla, els conflictes bèl·lics són representatius de Hannah i, així, resulta un tast 

representatiu de la seva llarga trajectòria.       

 

Cal dir, també, que amb més recursos hagués estat molt enriquidor conèixer amb 

profunditat d’altres autors d’aquest moviment, i fer un paral·lelisme més fonamentat 

entre l’obra de Hannah i la de Faulkner, així com explorar amb paciència l’obra de 

Hannah en la seva totalitat.  

 

La intenció del treball és, doncs, focalitzar en la proposta de traducció que representa la 

tasca clau d’aquest projecte. Passarem de puntetes, doncs, per la biografia de l’autor o 

per la contextualització del moviment literari, elements que seria interessant examinar si 

disposéssim de més temps.  

 

 

 

 

 
 



5 
 

3. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’OBRA ORIGINAL 

 

3.1. Moviment literari: el Southern Gothic 

L’autor Barry Hannah s’acostuma a classificar dins del Southern Gothic, un subgènere 

de la novel·la gòtica que va tenir lloc a principi del segle XX. Aquest conte clarament 

reafirma aquesta classificació, atès que trobem trets del conte que concorden, en molts 

casos, amb la descripció del subgènere i, en alguns casos, amb la del gènere. Primer de 

tot, però, cal contextualitzar el gènere i el subgènere.     

   

La novel·la gòtica és un corrent narratiu, que té lloc durant els segles XIX i XX, que 

barreja amor i terror, amb un regust romàntic i amb una presència d’elements 

sobrenaturals. Aquest gènere sembla començar a despuntar al segle XVIII amb l’escriptor 

Horatio Walpole amb l’obra El Castell d’Otranto. Aquest gènere sorgeix del moviment 

literari gòtic, que s’origina a Anglaterra al segle XVIII i que arriba fins a la regió del Sud 

dels Estats Units, i guarda encara reminiscències de la sensibilitat i l’ambient del gènere 

originari britànic. Es tracta d’un gènere que destaca per trames amb embolics familiars i 

encanteris demoníacs combinats amb un punt de paròdia i caricatura d’aquests elements 

misteriosos i d’aquests excessos melodramàtics. Sembla que la novel·la negra dels 

segles posteriors, representada per algunes de les obres inventives d’Edgar Allan Poe, 

així com també la novel·la de ciència ficció, representada per obres com Dràcula de 

Bram Stoker, s’originen en aquest gènere previ de novel·la gòtica.   

  

Si bé aquest gènere destaca pels elements fantàstics i tenebrosos amb una ambientació 

romàntica i, per tant, no concorda amb el conte Bats out of hell division de Barry 

Hannah; sí que s’hi fan paleses aquestes marques de paròdia i caricatura. Ara bé, sí que 

representa un bon exemple del subgènere de la novel·la gòtica, el Southern Gothic del 

qual forma part, juntament amb altres autors que, possiblement, són més coneguts, com 

són Tennessee Williams, William Faulkner o Carson McCullers.     

 

El Southern Gothic es caracteritza com a subgènere literari pel fet que és un moviment 

limitat a un espai geogràfic concret. La majoria dels autors nord-americans del segle XX 

van escriure obres encabides dins d’aquesta tradició. Aquest subgènere també va tenir 

presència dins del camp del cinema i de la música. Es tracta del subgènere de la novel·la 

gòtica que té lloc dins de la literatura nord-americana, més en concret de la regió del 

 
 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/644394/Tennessee-Williams
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/202695/William-Faulkner
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/354060/Carson-McCullers
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Sud dels Estats Units, fet que es posa de relleu en molts dels fragments del conte en 

qüestió:  

“I had a chance to look about and the flags, my godly stars and bars, my 

regimental white cross on blue field, were clustered, gathered to the center”  

“He saw the first long shadows of it at the one around that church in southern 

Tennessee and he has been in three worse since.” 

Aquesta regió distintiva del sud-est i el centre-sud dels Estats Units aglutina setze estats, 

dels quals podríem destacar Florida, Geòrgia, Alabama, Kentucky, Texas, Oklahoma o 

Mississipí (estat natal de Barry Hannah). Es tracta d’una regió, on van establir-se els 

primers colonialistes europeus, que compta amb una herència cultural pròpia, des de 

costums propis, fins a una literatura i uns estils musicals característics. Aquests trets 

rellevants de la regió són aquells que dibuixen la trama de la literatura del Southern 

Gothic, així com el conte que ens ocupa: la guerra civil dels Estats Units, l’esclavitud, 

temes de la convivència entre races als Estats Units, etc. Per exemple, aquest fragment 

del conte en qüestió ho corrobora: 

 

“Crouch has the distinction —whether he’s truly been shot through the heart or 

not— of having been a white slave back home, right alongside the Africans 

with hoe and sack sometimes, but bonding out for other jobs too, wherever the 

weather and agriculture were better.”     

    

Algunes de les similituds amb el seu gènere hiperònim, la novel·la gòtica, són la ironia, 

els elements sobrenaturals o els esdeveniments inusuals que construeixen el guió de les 

seves obres. Cal destacar que, a diferència del seu hiperònim, el Southern Gothic utilitza 

aquests trets rellevants per explorar temes socials i per revelar el caràcter cultural 

distintiu de la regió meridional amb fets macabres i grotescos, i no per crear un suspens 

i un decorat fantàstic o tenebrós. Utilitza, també, un estil irònic a l’hora de tractar els 

valors d’aquesta regió, cosa que es posa de manifest en el conte Bats out of hell 

division. Un altre dels paral·lelismes que existeix entre la novel·la gòtica i el Southern 

Gothic és l’ús que feien els membres del primer moviment del seu passat per criticar la 

ceguesa moral de l’era medieval, cosa que fan els membres del segon amb el seu passat 

més immediat, la segona meitat del segle XIX. Els personatges de les obres d’aquest 
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moviment trenquen amb els personatges romàntics estereotipats del moviment gòtic i 

fabriquen personatges il·lusoris, demacrats o degenerats que critiquen el context del Sud 

enmig de decorats melodramàtics.  

 

3.2. Influències de l’autor. Paral·lelisme amb Faulkner 

Un dels contemporanis de Barry Hannah i un dels escriptors més ben considerats del 

moviment Southern Gothic, així com també de la literatura nord-americana del segle 

XX, és William Faulkner (1897-1962). Barry Hannah és sovint comparat amb el poeta 

Faulkner, considerat poeta però que més aviat va destacar per la seva llarga trajectòria 

en prosa. Destaca pels seus drames psicològics i per la profunditat emocional que 

utilitza al llarg de la seva carrera. Ambdós escriptors comparteixen algunes semblances; 

des del seu estat natal, Mississipí; fins a la sintaxi llarga i complexa que utilitzen tots 

dos; tret que difereix d’un altre dels seus contemporanis nord-americans, Ernest 

Hemingway, qui sol considerar-se rival estilístic de Faulkner.  

 

Faulkner va ser un autor molt influït pel seu estat natal i per l’ambient meridional, cosa 

que es converteix en la seva constant en les seves creacions literàries. La primera 

novel·la de Faulkner, La paga de los soldados (1926), fa palesa aquesta temàtica bèl·lica 

compartida amb Hannah, atès que és la temàtica que ocupa el conte Bats out of hell 

division; justificada possiblement per aquesta voluntat dels escriptors del Southern 

Gothic de denunciar els conflictes ocorreguts als Estats Units durant els segles XIX i XX.    

 

L’obra de Hannah s’ha comparat amb la de William Faulkner, per aquesta manera de 

descriure el Sud amb sarcasme i sentit de l’humor; i per la creació de personatges 

excèntrics immersos en situacions tràgiques o violentes.  

 

Possiblement el que més difereix en relació amb Faulkner és la comicitat palesa de 

Hannah, que potser no destaca tant en les obres de Faulkner. Hannah negava, en una 

entrevista a The Oxford American l’any 2001, que el seu estil s’assemblés al de 

Faulkner. Afirmava que ell parodiava Faulkner, però també l’apreciava molt. Deia 

també que les frases de Faulkner eren massa llargues i que ell, en canvi, presentava la 

seva informació de manera ràpida, telegràfica i amb imatges impactants. A banda 

d’aquest paral·lelisme constant, el mateix autor va confessar, en l’entrevista citada més 

amunt, que les seves primeres influències havien estat l’escriptor i poeta gal·lès Dylan 
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Thomas i l’obra The Catcher in the Rye de J. D. Salinger, que afirma que el van deixar 

atònit perquè no havia vist res semblant fins aleshores.   

 

3.3. L’autor: Barry Hannah 

Howard Barry Hannah va néixer l’any 1942 a una ciutat de l’estat de Mississipí, 

Meridian, encara que va créixer en un poble petit del mateix estat, Clinton. Va estudiar a 

la Universitat d’Arkansas i sempre va dedicar-se a escriure, així com també a ser 

professor d’universitat, com la d’Alabama i la de Iowa, però durant més de 25 anys va 

ser professor de la Universitat de Mississipí. Així doncs, es tracta d’un personatge que 

va viure la majoria de la seva vida a la regió del Sud dels Estats Units, més en concret al 

seu estat natal; cosa que explica les trames de les obres de Hannah, majoritàriament, 

centrades en la vida del Sud.         

  

La narrativa de Hannah destaca per la seva visió de la regió del Sud, com una regió 

violenta i apassionada, amb personatges des d’alcohòlics fins a veterans de guerra. En la 

seva obra, es descobreixen històries relacionades amb la Guerra de Secessió, amb el 

conflicte del Vietnam o amb el sud nord-americà del segle XX. Tanmateix, la intenció de 

Hannah amb les contínues al·lusions al Sud barrejades amb sàtira és denunciar la imatge 

estereotipada de la zona amb alguns tòpics com “una zona gràcil i despreocupada, plena 

de porxos i banjos”, tal com havia afirmat el propi autor en més d’una ocasió.  En 

l’obituari de Barry Hannah, del mes de març de l’any passat, del diari El País, 

l’escriptor —també provinent de l’estat de Mississipí— Richard Ford afirmava que els 

membres del corrent Southern Gothic “tractaven l’assumpte sureño de maneres 

diferents”, a l’agència Associated Press. Declarava, també, que Hannah “vivia el sud i 

que, per aquest motiu, havia decidit traslladar-se al poble natal de Faulkner, Jackson, 

per tal de sentir el Sud en tota la seva extensió”. Cal destacar, també, l’ús d’elements de 

violència surrealista, com els que despunten en el conte que ens ocupa. Hannah posa de 

manifest, a més, els elements de la masculinitat amb personatges gairebé sempre 

masculins, com en seria un exemple el batalló sencer del conte Bats out of hell division, 

en què l’única dona que apareix és la infermera que descriu, més aviat, com una bruixa.

       

Quant a la llengua que utilitza Hannah, cal destacar la complexitat de la seva sintaxi que 

crea, així, una prosa rebuscada i sovint poètica. Sembla que Hannah busca cada paraula 

amb una intenció clara, que arrossega sovint la sàtira de l’autor. Opta per l’ús de 
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llatinismes i gal·licismes, o bé d’expressions senceres en aquestes llengües. Utilitza 

també una prosa molt descriptiva i metafòrica que plasma els escenaris i trames que 

l’autor construeix.  

 

En el cas del conte que ens ocupa, un bon exemple d’aquesta descripció exhaustiva 

serien els fragments en què descriu la banda de músics, les banderes nord-americanes o 

els canons en bateria que els fa quasi apercebibles. Truman Capote descrivia l’autor 

com a “l’escriptor més boig dels Estats Units” a causa del “caos buscat en el llenguatge 

que dificulta la traducció que, en castellà, només es troba amb l’obra Como almas que 

lleva el diablo”, que es tracta de l’obra en qüestió. Així doncs, la traducció dificultosa 

per la complexitat del llenguatge de Hannah queda clarament palesa. Té un estil que fa 

que les seves històries siguin molt versemblants, malgrat la brutalitat d’alguns dels fets 

que hi descriu. 

 

Hannah havia estat guardonat amb diversos premis literaris, com ara el William 

Faulkner, per a la seva primera novel·la Geronimo Rex, que va resultar un trampolí per a 

la resta de la seva vida creativa; així com també el premi de literatura atorgat per 

l’Acadèmia estatunidenca de les arts i les lletres o la Beca Guggenheim. A banda va ser 

candidat al premi Pulitzer. Destaca per la seva narrativa, però es caracteritza per la 

publicació de col·leccions d’històries curtes, com ara el recull d’històries Airships 

(1978) basada en els conflictes de gran transcendència als Estats Units: la Guerra Civil i 

la Guerra del Vietnam.         

 

Segons els crítics, però, les obres més destacades de Hannah serien Ray (1980), Captain 

Maximus (1985), High lonesome (1996) i aquella que aquí ens ocupa, Bats out of hell 

(1993).            

 

L’obra Bats out of hell és una col·lecció d’històries curtes, com moltes d’altres que té 

l’autor, es tracta d’un format amb què va treballar molt. Combina històries tant realistes 

com surrealistes, de temàtiques sobretot bèl·liques i violentes. 

 
 
 
 
 

 
 



10 
 

4. TEXT ORIGINAL 
 
Es troba annexat als annexos.  
 
 
 
 
5. TRADUCCIÓ  

El batalló dels esperitats 

 

Nosaltres, en una línia agosarada i espellifada a través dels seus ulls, avancem. Les tires 

de la bandera onegen a l’asta que sosté en Billy i, després, l’Ira. Ni a nosaltres, com 

podeu imaginar-vos, ni a les meves posteritats, no ens va gaire bé. Ens han cuidat a 

matar i, ara, només ens queden les ànimes. La nostra causa trontolla i els fragments que 

en queden són com forats socarrats sobre el paper, com si el seu general hi hagués situat 

el seu puro diverses vegades. Gràcies, sense pietat, Gran Perfeccionador. Però encara hi 

som. Guanyem a polzades i aleshores perdem a iardes, però de nit tornem a les 

polzades, buf, plas, crac. Em tutejo amb cinc a qui els han volat els dits índexs —c’est 

rien, mera bagatelle. Remuguen, aquests cajuns. Hi ha coses sobre nosaltres que no 

agraden al seu canó, per dir-ho suaument. Per ara, cal saber que ni tan sols la meitat de 

les nostres pistoles són bones.  

 

L’Estes, tal com descobreixo si faig una ullada al meu voltant, segueix sense natges 

perquè van extreure-les-hi una nit trista i dèbil. A en Morton li falten cabells, estava 

massa a prop del canó abans que decidís retirar-se. He esdevingut l’escriba, encara que 

no voluntàriament, perquè totes les altres extremitats m’han desaparegut excepte el braç 

amb què escric. En Benedict, en Ruth i el capità diuen que no sóc pas antiestètic, situat 

dins la meva tenda amb el forat que em queda al lloc de l’aixella, sense comptar el del 

cap. Sóc com un tros de drap amb cert encant, tal com diu la bruixa benèvola que tenim 

per infermera, l’Emmaline. Ningú no avança cap a la nostra rereguarda com la lleial 

Emmaline, l’única dona que veu tant de tan a prop. S’acosta a l’hospital nauseabund, 

arrossegant la més profunda pena. Com —ens demanem— pot continuar? 

―He vist de tot, nois! Aquests ulls vells i tèrbols han vist de tot! 

L’única atea autèntica que corre per aquí. Ella porta una galleda plena d’amor i una altra 

d’impotència a cada mà. Ens preguntem si aquesta serà l’última dona que veurem. 

Potser la utilitzen per obligar-nos a lluitar per poder tornar a casa, però en quina mesura 
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funcionarà? És millor pensar que ella no forma part de cap estratègia. Les millors coses 

de la vida, o com vulgueu dir-li a això, funcionen així, és una cosa que fins i tot jo he 

après en la meva antiga joventut. Això demostra que el més transcendental és això que 

estic escrivint. Per a mi ja s’ha acabat, però no puc marxar. No. Prefereixo restar clavat 

aquí, a la meva feina enutjosa, impertèrrit per alguna bomba d’alimentació superior. 

Només m’inclino, indignat, i penso que ja no puc posar-hi gaire de part meva. De tant 

en tant, la metralla fa volar la meva tenda.  

 

El millor és que en retirar-se els nostres homes em guarden les rates, els ratolins i les 

cries de conills per a mi. El meu braç surt disparat a fora de la tenda. Nyam. Per aquests 

animals ja sóc home mort. Algunes nits, el fum de les costelles de primera qualitat, de 

les llonzes i dels galls dindi enllardonats dels enemics flota pels aires i arriba fins aquí, 

de manera cruel, coi de vent! Amb la meva ullera de llarga vista, amb prou feines puc 

divisar cap figura humana entre els nombrosos canons gruixuts i quan, per fi trobo un 

rostre, el seu somriure m’afusella. Ja n’hi ha prou. Em retiro a la rereguarda, 

m’esmunyo sota el meu uniforme. El vent s’enduu la meva tenda i dec semblar el 

paraigües d’un petimetre rodolant a la carreta. Alguns de nosaltres, vaig adonar-me que, 

durant aquell últim i llarg atrinxerament, som tan poca cosa contra el vent que ells 

pateixen l’avantatge que desapareguem com a objectius. N’hi ha un que es talla i es 

menja els seus propis galindons. El caporal Nigg encara era al seu lloc, congelat en 

posició vertical, mort feia estona però encara de guàrdia. Qui pot acomiadar-lo? Qui té 

temps per assumptes d’oficina? En Nigg és allà present i fitxat, malhaja, un soldat entre 

soldats. Així que el soldat Ruth, al final del meu jornal, em torna en carretó a la meva 

tenda, esbufegant. El desastre m’ha aportat incentius. Alguns es molesten quan se’n van 

a perdre un ull o una orella i tornen per parlar una estona i, aleshores, se senten 

afortunats.  

 

Els atacs, que són el nostre pa de cada dia, s’han atrofiat a l’horror final del camp, la 

democràcia. És una sort que encara siguem humils de mena, si no ja no quedaria ímpetu. 

Els referèndums a favor i en contra del pròxim atac duren molt de temps, recollint vots a 

la línia, allà al pantà. Cada franctirador té la seva opinió, cada lacai de mules, cada 

músic. El vot és sempre a favor, a favor de ser el Batalló dels Esperitats, fins i tot, 

encara que siguem menys d’un regiment. Aquests nois encara són capaços de 

commoure’t. Quan sé que en passa alguna de grossa, crido en Ruth que em puja per 
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llençar-nos a les tropes d’assalt. La meva aparença no desconsola ningú. Hi ha homes 

que estan molt, molt pitjor que jo, homes desafortunats amb l’habilitat d’escriure i 

llegir; homes que s’han quedat sense saliva perquè han respirat una bala de foc durant 

massa temps. Ai Senyor, me n’aniria rodant allà fora amb ells, si pogués. És en Ruth qui 

em reté. Si no ja seria a primera fila, amb l’arma alçada, saludant el seu canó, ells estan 

braç a braç, una línia gairebé inacabable d’orificis pretensiosos, a punt per esclatar en 

fum i foc: metralla, llauna, bombes, bales i cadenes. Ens saluden fins i tot amb vidres 

voladors. Mai no oblidaré el magnífic dia en què gairebé em van tenir sencer. En certa 

manera, vull reviure’l, és un viatge sentimental pel qual, tanmateix, aquesta guerra no té 

temps. En Ruth no es mourà. Ell obeeix les ordres. Jo, l’escriba, ja sóc tan important 

com el nostre general que és, sense cap dubte, tan boig com els altres.  

 

Fet miques a trets en aquella expedició de prova cap a Mèxic, el van enterrar, però va 

retornar a la terra quan va sentir que se’n preparava una altra de bona. Ja era hora, ja era 

hora! La guerra mundial dels seus somnis. “Pensava que no viuria prou per viure-ho! Hi 

ha un Déu, i aquest Déu és amor!”. Tinc llicència per exagerar, com he fet, però molts 

s’horroritzarien de saber que poc que ho faig. Diuen que quan va sentir les primeres 

notícies, va comentar: “Germà contra germà! Per la meva vida! Pot ser que la 

Providència sigui tan benèvola?”.   

 

Està decidit a escriure en tinta aquestes batalles per la posteritat i em pressionarà més 

endavant, passi el que passi, per tal que escrigui la seva biografia. Amb prou feines 

queda res d’ell com perquè prepari un cavall. Un cop ja lligat, el munta i la seva veu no 

s’atura mai i, fins i tot, es pot sentir el vent com xiula que el travessa, durant els pocs 

interludis de tranquil·litat quan ja l’hi ha crivellat la gola. Amunt i avall de la línia, els 

seus gemecs persistents i aspres ressonen per sobre dels trets i dels projectils; una 

cançoneta eterna, aquests crits, a les orelles dels desesperats, però que encara segueixen. 

Els dos coronels i els quatre capitans s’agiten imitant-lo, un capità robust amb un gaiato 

de pastor a la mà. Segurament el farà servir per treure, enganxat pel coll, algun que es 

faci el malalt a la trinxera, alguna vegada n’ha aixecat de morts i els ha esbroncat, a ells 

i a les seves famílies. Audace, avanti, allons mes frères! El capità Haught és d’arreu. Va 

ser ell qui em va explicar que els nostres colors s’inspiraven en els russos a Crimea i 

que no hi ha concòrdia més melosa o cap color tan agradable per a Nostre Senyor que el 

gris adornat amb groc. Ni covard ni ressagat, ell fa camí al capdavant del grup fins a la 

 
 



13 
 

gola del llop i aleshores torna quan vol, tibat, impecable i perfectament sencer, armat 

només amb el gaiato de pastor. L’únic defecte que té és la seva apetència. Corre el 

rumor que va robar galetes dels cadàvers enmig d’una enfilada i no se’l podia 

constrènyer.  

 

Hi ha un home, seguint endavant, que afirma que l’han disparat al bell mig del cor. Ha 

trobat un amagatall per aquí, tanmateix, algun forat al camp, de manera que mai no es 

retira del tot, sinó que s’atura en una llodriguera com un animal. Les seves 

fanfarroneries es retransmeten a la rereguarda. Els soldats l’han vist durant les batalles i 

afirmen que té una gran taca fosca a la part esquerra del pit de la seva casaca. Aleshores, 

el veuen in media res en l’assalt següent. I els diu que no vol perdre’s ni un minut de tot 

allò perquè no ho veurà mai més. Marcarà el to de tot un segle i apareixerà en tots els 

llibres. Els rebesnéts encara ho assenteixen amb el cap, aclaparats. Això no es pot 

repetir mai més. Va veure els primers indicis de tot això a l’atac d’aquella església del 

sud de Tennessee i n’ha vist tres de pitjors des d’aleshores. Això. Ells creuen que viu 

d’arrels i dels seus sucs en algun amagatall subterrani que ha trobat o que ha excavat. 

Practica la seva postura al voltant d’una estufa que s’alimenta només de panotxes de 

blat de moro en una llar empobrida i estellada. Explica les seves històries als veïns, a la 

família i als nens i nenes, quan s’hi reuneixen. Diuen que hi té un mirall, tan alt com el 

d’un sastre, davant del qual practica. Però pot sentir els crits del nostre general i els seus 

canons arrenglerats i mai no és tard per carregar. Quan els soldats queden en algun lloc, 

ell ja hi és abans que arribin els seus companys. Es diu Beverly Crouch. Crouch té la 

distinció —tant si és veritat com no que l’han disparat al cor— d’haver estat un esclau 

blanc, allà a la seva terra, juntament amb els africans amb aixada i sac, a vegades, 

treballava en altres feines també, allà on el clima i l’agricultura fossin més favorables.  

 

Els nostres artillers patètics, el que queda d’una artilleria orgullosa de gairebé genis que 

podien tocar d’un tret el cap d’un pollastre a una milla, parlen encara amb molta cura 

però sense força ja, els queden tan poques bales i projectils, i encara falta l’atac més 

important. La defensa que tenen en el punt àlgid d’una batalla és gairebé histèrica. La 

salva, aquell concepte italià tan preciós, sembla un avantatge remot en algun llibre 

d’història. L’esperança que els queda és només per desmoralitzar, tan sols una mica, el 

contrari, amb algun tret que per casualitat toqui un dels seus coronels al mig de les 

espatlles. Mai no em va impactar gaire veure com volaven el cap a algun oficial del meu 
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costat, però el general declara que resulta un fet molt dolorós “justament allà”, on són 

tots diferents. Els artillers tenen tanta precisió perquè els ajuda el nostre observador 

d’artilleria, Jones Pierce-Hatton, que sempre ha portat roba civil, roba d’alta societat: 

vestit gris amb un panamà ample i binocles de l’avantguarda suïssa. Hi ha un arbre 

enorme i solitari en un pujolet del turó, en què ha instal·lat un niu de corbs en una de les 

branques principals. És allà des d’on vigila i dispara els enemics. Ha de ser diví ser allà 

dalt, ordenant la ira i la precisió de cada un dels individus de l’uniforme indi. En 

realitat, ells el maleeixen quan ronda per allà. De fet, fa temps que li han destrossat 

l’escala. Van fer venir de la muralla una línia de tiradors precisos i van començar a 

atacar-lo, cada vegada més. Aleshores, va haver-hi una salva, sorprenent, abans que els 

nostres experts de Kentucky els convencessin que havien de retirar-se. Molts d’aquests 

homes gairebé només eren ulls, espatlles i dits índexs. Van retirar-se, demacrats i 

extenuats, cap als seus racons i amagatalls. La part més alta de l’arbre i, especialment, el 

seu niu de corbs estava fet miques, en queia fusta i escorça. Algú va cridar-lo quan va 

veure que el seu barret ample treia el cap altra vegada del niu, demanant-li si l’havien 

tocat. Hi va haver una pausa llarga. 

—Doncs clar que sí, collons! Què us penseu? 

Però no va baixar i, durant dies, ningú no va fer preguntes. Hi havia taques de sang seca 

al voltant de les arrels de l’arbre on havia deixat la seva cistella amb menjar i cafè. Ell 

sempre insistia que el cafè era l’única cosa autèntica que quedava per allà. Tenia la 

cantimplora que hauria d’haver portat el general. En Mr. Jones Pierce-Hatton no 

buscava cap altra recompensa.  

 

El nostre únic triomf va ser tombar el seu globus competidor, una nau amb cistella a 

sota per al nostre observador, i això hem d’agrair-ho a la Mare Natura. El mateix vent 

advers que ens va fer arribar aquella olor de carn a la brasa de primera qualitat que ens 

desestabilitzava l’estómac es va anar fent més fort i va arrencar aquella cosa de la seva 

àncora fins a portar-la just a sobre del niu d’en Jones Pierce-Hatton.  

 

Es podien sentir els crits de consternació del passatger descoratjat mentre s’apropava 

cap a l’arbre enorme a ple migdia. En Pierce-Hatton va disparar-lo amb la seva arma de 

doble canó acovardida i tal va ser la ràfega d’aire cremant que va sortir-ne que va cobrir 

la part més alta d’aquell tros de fusta del bosc i ens va semblar veure una instantània del 

propi infern (i, en realitat, vam veure que només era lleugerament pitjor que el que 
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teníem). Algú va cridar en Pierce-Hatton per preguntar-li si estava ferit. Un cap nu, però 

amb la copa del barret abrasada va sortir de la lloriguera.  

—Doncs clar, collons! Que no t’hi veus, tio? —va ser la resposta.  

Se’n prepara alguna de grossa. Els artillers estan carregant el que queda de polvorí i 

l’estan amuntegant. No havíem vist una cosa així des de feia setmanes, o anys. El nostre 

atac, l’últim, serà demà quan surti el sol. Es desenrotllen banderes noves, les últimes 

provisions que queden. La banda de música ha augmentat. Els desertors, que no són 

tants, han tornat però la majoria són a la banda. Mai no havíem tingut un equipament 

musical tan enorme i tan ben instrumentat: pifres, tambors grans i petits, timbals,   

trompes, figles, banjos amb pell de marmota per estrenar, trompetes i cornetes, 

trombons, quatre violins desfilant i un home flamant amb un címbal enorme. Assagen 

molt suaument, però em diuen que volen fer una peça de Txaikovski, un arranjament 

militar del Concert per a violí i orquestra en re major, Opus 35. Les línies estan 

escampades, només dues avantguardes de cinquanta iardes de llarg. Fins i tot, tres dels 

gossos del campament van amb ells. No tenim rereguarda. La banda va just a darrere. 

Quan m’adono del que està passant de debò, doblo els meus crits cap a en Ruth. Estem 

anant-hi, definitivament. Tu, capullo, et pensaves que m’ho perdria? Sé que t’ho estàs 

prenent amb calma. Recordo obscenament la seva família i li dic que els buscaré i 

escriuré malament d’ells. Així, gràcies a Déu, nosaltres també hi arribem, just al 

capdavant de la banda. Deixo la meva arma i la canvio per un sabre d’assalt. Estan 

estesos per tot arreu i són fàcils de trobar.  

 

Hi ha una música millor que l’erupció d’una salva de debò dels nostres deu canons 

assetjats en línia durant les primeres espurnes d’alba en la boira gris? Seríem capaços de 

morir per aquesta música. Però només dura trenta minuts i aleshores marxem cap a les 

nostres files fantasmals, amb en Ruth darrere meu maleint i remugant mentre aixeca el 

carretó. Els seus canons encara no han començat a disparar. Ells esperen, esperen, 

potser fins a l’últim cínic segon, cada gota de sang exprimida de la seva dramàtica 

absència, destrossant-nos psíquicament, ells esperen. No hi ha dubte que és en veure el 

camp ple de sots i arrasat amb foc d’artilleria, en l’últim quart de milla de sobte la banda 

comença a tocar amb fort entusiasme, trencant i inflamant-nos el cor, quan sabem que 

hem vist el cel. Llavors el seu canó borra les seves fortificacions amb onades seriades i 

l’estranya musicalitat encisadora d’una bala passar que pocs tenen el privilegi de sentir, 
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sembla tan densa com si tinguéssim un altre firmament on respirar, un ozó del deliri. 

Sóc tan feliç, tan feliç! 

 

Gairebé ningú no cau. Ja t’ho dic que estem descarnats! Tan descarnats que gairebé ni hi 

som, i estem començant aquella valuosa però, en el fons, costosa batalla cap a ells. Els 

seus mosqueters disparen i piquen. Els seus homes estan tan entatxonats a la línia i la 

flama és tan sòlida que és l’única cosa que podem veure entre el fum del canó. Ara per 

fi correm, correu estimats nois, correu! Vaig tenir la oportunitat de fer una ullada al meu 

voltant i les banderes, la meva divina bandera d’estrelles i barres, i la del meu regiment, 

amb la creu blanca sobre el fons blau, estaven apinyades, agrupades al centre.  

—Ei, nois, nois! —crido—. Amunt, germans, aixequeu-la! A ells, cap a ells! 

El general al capdavant, bagolant sobre el seu animal, cavalca cap a la caldera i les 

nostres línies avancen i avancen. Però quina meravella de banda que portem a darrere! 

Es veu que estan compromesos. Ells també avancen! Oh venturoses baionetes, amunt, 

oh venturoses, venturoses! Aleshores correm en un silenci sobtat. Encara queda misteri i 

miracles en aquest segle tan dur! No dispararan més. Estem corrent enmig d’un silenci 

sepulcral, amb el vell gran crit a les nostres goles, els nostres cadàvers nus i grisos 

llançant-se, sense ni tan sols trobar la seva tanca ferroviària, les seves obres d’argila, les 

seves muralles ressonants. Les baionetes avall! Guanyeu-vos el cel, nois! Mateu! 

 

Però el fum s’ha esvaït a la seva línia i correm per contemplar un grup d’homes amb les 

seves armes mirant al terra. En algun lloc, just darrere seu, hi ha el seu general que 

crida, fins i tot, per sobre del nostre volum.  

 

Hi ha una gran confusió, però estic content d’haver estat prop del centre, allà on en 

Kosciusky, un general mig rus i mig polonès, cridava els homes de blau.  

—Atureu-ho! Atureu-ho! No puc més. La causa perduda! Mireu-vos! Per Déu, 

companys, contempleu-vos! Alto el foc! Alto! 

Així que, com podeu imaginar-vos, miràvem fixament la seva línia profunda i 

compacta, cada un dels soldats estrenava un uniforme blau, i el seu general els cridava 

darrere seu.  

—Nostre Senyor, ens rendim! —va cridar—. Això no pot continuar. La música. 

El Txaikovski! Aquests espectres espantosos apropant-se! És massa. Massa.  
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El nostre general, atònit, rumiava si agafar l’espasa. Nosaltres havíem esgotat tota la 

nostra energia a l’última carrera, estàvem enfonsats. No hi havia res a la història que ens 

pogués fer creure que havíem mort feia un instant i havíem creuat el propi paradís.  

 

Hi havia una conferència a la seva tenda. Aleshores, els seus homes van començar a 

apilar les seves armes i a portar-nos menjar. No podeu imaginar-vos quina vianda. Vaig 

afartar-me de mel i ostres fresques de la valva. Es podien sentir uns gemecs llargs i 

constants dels homes que rosegaven en rotllana amb plats a la seva falda, mentre 

xarrupaven guisats de carn de cérvol, gall dindi i piles enormes de mongetes seques 

greixoses.  

 

Quan el seu general, un home alt i esplèndid, l’autèntica rèplica del comandant grec 

amb barba, va tornar a la línia i em va veure per casualitat, en baixar la mirada, amb la 

meva carreta va tornar a plorar. Em va saber greu poder oferir-li només el meu rostre 

greixós i la meva mirada de quisso.  

 

Aquelles armes, canons, fins i tot, rifles de repetició, aquella infinitat de caixes de 

munició, tantes banderes emotives i aquelles mules formoses i cepades, i centenars de 

sabres i instruments musicals. Tot allò era nostre. Nosaltres, els pocs que quedàvem de 

les dues línies i la banda musical, no arribàvem a encerclar-ho. No sabíem com guardar 

aquell botí, vam deixar-ho córrer i vam tornar al menjar, al whisky i al cafè.  

 

Jo, com a escriba, estava convidat a l’última conferència. El nostre general, sostingut 

com un drap per dos ajudants, estava massa estupefacte per alegrar-se’n. El seu silenci 

impossible descrivia, per si sol, aquell moment. Hauríem d’aturar-nos a pensar sobre el 

nom de la batalla. No hi havia punts de referència, ni rierols, ni esglésies, només hi 

havia una família d’alemanys que es deien Hastenburg, que havien viscut en una casa al 

nord-oest del camp, que feia molt temps que estava oblidada. Ens va suggerir un nom 

adequat. Va ser aleshores quan vam decidir que seria la Batalla de Hastenburg.  
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6. ANÀLISI DE LA TRADUCCIÓ 

 

Com ja he anat comentant més amunt, el conte Bats out of hell division descriu l’última 

etapa d’una batalla, en què els soldats estan totalment demacrats i desconsolats. Amb el 

seu punt d’ironia i sarcasme, Hannah descriu amb pèls i senyals les seqüeles que 

pateixen els soldats arran de la seva fidel tasca per la pàtria nord-americana. Utilitzo 

fidel perquè les condicions dels soldats són deplorables, però ells continuen allà lluitant 

pel seu objectiu. Aquesta és, possiblement, la crítica que vol fer Hannah al sistema 

nord-americà i, per aquest motiu, utilitza aquesta ironia punyent a tall de denúncia per 

descriure la situació rocambolesca del batalló. Per exemple, el cas de:  

 

“Estes —as I spy around— gets on without buttocks, just hewn off one sorry 

cowardly night. Morton lacks hair, too close to the cannon before he decided 

on retreat. I have become the scribe —not voluntarily, but because all limbs are 

gone except my writing arm.” 

 

Així doncs, al llarg de la traducció he intentat vetllar per mantenir aquesta ironia, atès 

que és una peça clau en la trama del conte.  

 

La batalla sembla fictícia, atès que no he trobat dades que pertanyin a Batalla de 

Hastenburg, però possiblement s’inspira en la Guerra de Secessió o en algun dels altres 

conflictes bèl·lics ocorreguts als Estats Units, com Hannah fa en moltes de les seves 

obres.  

 

A l’inici del conte, sense disposar de context, el text sembla una pluja d’idees rebuscada 

i, a parer meu, costa agafar el fil a la trama. La terminologia bèl·lica, les descripcions 

exhaustives i la sintaxi complexa han dificultat la traducció. En qualsevol cas, hi ha 

decisions que, per ser més aviat concretes, s’han d’analitzar en aquest apartat:  

 

6. 1. Convencions tipogràfiques en incisos i diàlegs  

Segons el Manual de traducció anglès-català (Ainaud et al., 2003), les convencions 

quant a les citacions i als diàlegs dels textos literaris difereixen entre l’anglès i el català. 

El català utilitza el guió llarg (en anglès, em dash) per marcar cada intervenció i 

prescindeix així de les cometes de l’anglès. A més, cada intervenció compta amb un salt 
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de pàgina diferent. Les marques de puntuació (comes, punts, etc.) surten de l’enunciat i 

apareixen, doncs, després de l’incís del narrador. En el cas de reflexions pròpies d’un 

personatge, ja siguin interiors o en veu alta, no es tractaran amb un guió llarg, com si 

fos un diàleg, sinó que es tractarà a continuació del text entre cometes.  

 

Pel que fa als incisos del redactor enmig del text, que en anglès s’acostumen a marcar 

també amb un guió llarg, en català se solen eliminar en la majoria dels casos i convertir-

se en incisos entre comes, o seguint dos punts en els casos de les enumeracions.  

 

6. 2. Antropònims i topònims 

Pel que fa als antropònims anglòfons dels soldats i dels altres membres de rang superior 

del batalló, no els he traduït tal com se sol fer en la majoria d’obres literàries, 

exceptuant la literatura infantil o juvenil o aquelles que així ho demanin. Els tractaments 

de rang dels soldats s’escriuen en majúscula en anglès: Corporal Nigg, Private Ruth, the 

Captain, etc. En català, tanmateix, només es manté en majúscula inicial el cognom o 

nom del soldat, però s’obvia l’ús de la majúscula en el cas dels noms de rang dels 

soldats que es tracten com un nom comú: el caporal Nigg, el soldat Ruth, el capità, etc.  

 

Pel que fa als noms propis de personatges famosos, com és Txaikovski, he optat per 

adaptar-los, en la mesura que fos possible, a la llengua catalana i al nostre alfabet, en 

aquest cas, segons les directrius del portal ésAdir, que proporciona alternatives a les 

formes estrangeritzants per tal d’adaptar-les a la llengua catalana.  

 

La combinació d’articles que he escollit per als noms dels personatges és en per al 

masculí i la per al femení, que acostuma a ser l’escollida en textos literaris d’un registre 

més aviat formal. Així doncs, en Billy, en Benedict o en Ruth, per als personatges 

masculins que són l’immensa majoria, com ocorre sovint en les obres de Hannah, i 

l’Emmaline, per als personatges femenins.   

 

Quant als topònims anglòfons, cal dir que opto per la forma adaptada a la llengua 

catalana si existeix, en el cas de Mississipí, i si no en la forma original: Tennessee, 

Kentucky, etc.  

 
 

 
 



20 
 

6. 3. Onomatopeies i interjeccions 

Quant a l’ús que fa Hannah de les onomatopeies i interjeccions, la interjecció més 

habitual, oh de l’anglès, que apareix en la majoria de frases exclamatives o apel·latives, 

s’acostuma a traduir al català per la mateixa onomatopeia, cosa que no resulta incorrecta 

però sí que pot esdevenir un calc si se n’abusa, atès que en català hi ha d’altres 

interjeccions, com ai o ei que, en segons quins casos, s’hi poden adir més que l’oh 

anglès. Per exemple, en el cas:  

 

“Oh Jesus, I’d go rolling out there with them if I could.” 

 

He optat per traduir l’oh per l’ai, ja que sona més natural: 

 

“Ai Senyor, me n’aniria rodant allà fora amb ells, si pogués.” 

 # “Oh senyor, me n’aniria rodant allà fora amb ells, si pogués.” 

 

Aprofitant l’avinentesa de l’exemple, m’agradaria fer un incís per destacar una decisió 

que mereix una justificació. És el cas de la traducció de la paraula God o Jesus. 

Considero que succeeix el mateix que amb la interjecció oh, és a dir, traduir God o 

Jesus per Déu o Jesús és una bona opció sempre que no se n’abusi; cal tenir en compte 

el context o podria generar un calc o una formació poc natural. En català, expressions 

com ai senyor o Nostre Senyor són, a vegades, més habituals que oh Déu meu que pot 

semblar un calc de l’estructura anglesa oh my God. Per aquest motiu, he intentat evitar 

aquesta situació amb estructures com:  

 

“—Nostre Senyor, ens rendim! —va cridar—. Això no pot continuar. La 

música. El Txaikovski! Aquests espectres espantosos apropant-se! És massa. 

Massa.” 

“Ai Senyor, me n’aniria rodant allà fora amb ells, si pogués.” 

 

Aquestes estructures les he combinades, també, amb estructures alternatives que 

s’assemblen més a la forma anglesa, com ara: 

 

“—Atureu-ho! Atureu-ho! No puc més. La causa perduda! Mireu-vos! Per Déu, 

companys, contempleu-vos! Alto el foc! Alto el foc!” 
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“Així, gràcies a Déu, nosaltres també hi arribem, just al capdavant de la banda.” 

 

Seguint amb la qüestió de les onomatopeies i les interjeccions, un altre exemple que 

explica el cas de la interjecció oh seria la frase següent:  

 

“Oh, boys, boys! I am shrieking. Up, get it up, my brothers! To them, into 

them!” 

 

En aquest cas, he cregut convenient canviar la interjecció oh per ei, ja que aquí té la 

funció apel·lativa de cridar la resta de soldats:  

 

“—Ei, nois, nois! —crido—. Amunt, germans, aixequeu-la! A ells, cap a ells!” 

# “—Oh, nois, nois! —crido—. Amunt, germans, aixequeu-la! A ells, cap a 

ells!” 

 

Tanmateix, també hi ha casos, com ja he comentat, en què la mateixa interjecció s’adiu 

al context. N’és un exemple:  

 

“Oh, happy bayonets high, oh happy, happy, happy!” 

 

En aquest cas, en què representa una situació d’exclamació i de veneració cap a les 

baionetes, la interjecció oh hi resulta adequada:  

 

“Oh venturoses baionetes, amunt, oh venturoses, venturoses!” 

 

Pel que fa a la resta d’onomatopeies, menys usuals, n’he cercat les equivalències al 

Diccionari d’onomatopeies i altres interjeccions (Riera-Eures & Sanjaume, 2010) i, en 

alguns casos, no n’he trobat els equivalents. Per exemple en el primer paràgraf, en la 

frase:  

“But back by inches over the night, huff, flap, narg.”  

 

En el cas de huff, l’he substituït per buff, que tal com recull el Diccionari 

d’onomatopeies i mots de creació expressiva (Riera-Eures & Sanjaume, 2002)  expressa 

cansament. En relació amb les altres dues: flap i narg, cal dir que no apareixen en 
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aquests diccionaris. He tingut en compte la traducció al castellà del conte Como almas 

que lleva el diablo (Miguel de, 1995) i, a parer meu, he optat per plas, pel que fa a la 

primera, que denota un “soroll que fa algú o una cosa pesant que cau sobre una 

superfície dura o que s’ensorra” i crac, pel que fa a la segona, que indica un “soroll que 

fa alguna cosa que cruix, que es trenca o que espetega”, segons el Diccionari 

d’onomatopeies i mots de creació expressiva (Riera-Eures & Sanjaume, 2002). 

 

6. 4. Traducció de les convencions: les mesures  

Pel que fa a les convencions respecte a les mesures: mile, inches, yards, etc., el Manual 

de traducció anglès-català (Ainaud et al., 2003) afirma que “es convertiran els pesos i 

mesures al sistema mètric decimal sempre que traduïm textos de no ficció i textos de 

ficció (poètics, narratius, dramàtics o cinematogràfics) escrits o ambientats en l’època 

contemporània.”; és a dir, que només es deixaran els termes anglesos en “textos 

ambientats abans de les acaballes del segle XIX”. En aquests casos, es deixaran les 

mesures originals amb la unitat corresponent traduïda (ex: inch – polzada; yard – iarda, 

etc.). Desconec la data exacta en què Hannah va ambientar el conte; possiblement, a 

final del segle XIX o a principi del XX. En qualsevol cas, considero que l’obra de Hannah 

es troba molt ancorada culturalment a la regió del Sud dels Estats Units i, en aquest cas, 

la mesura no és rellevant i no distorsiona el sentit de l’original si no és exactament 

precisa. Així doncs, opto per no buscar els equivalents de les mesures i no adaptar els 

termes al sistema català, d’aquesta manera, es manté la culturalitat de l’original i 

aquestes al·lusions constants a la cultura nord-americana, més en concret del Sud.   

 
6. 5. Estrangerismes  

L’autor utilitza, al llarg del conte, diverses expressions o mots en llatí o en francès 

escrites en cursiva. Per exemple, en el cas del francès:  

 

“I am on a first-name basis with five who have had their very trigger fingers 

blown away —c’est rien, mere bagatelle.” 

“He is likely to pull a malingerer out of the trench by the neck with it, and has 

often pulled up the dead and scolded them and their families. Audace, avanti, 

allons mès frères!” 
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En el cas del francès, pot explicar-se, en el primer exemple i en relació amb el context, 

per la presència de soldats cajuns. La cultura cajun correspon a una ètnia dels 

descendents de persones francocanadenques desplaçades, expulsades d’Acàdia a causa 

de la incorporació de territoris francesos de Canadà a la Corona Britànica, que es troba 

en gran mesura a l’estat de Louisiana. Altra vegada trobem, doncs, elements culturals 

característics dels estats de la regió del Sud dels Estats Units. Aquesta relació amb la 

regió francesa del Canadà pot explicar que alguns dels soldats siguin francòfons, o 

bilingües com succeeix a aquesta regió del Canadà, i que per tant utilitzin algunes 

expressions en francès. 

 

Quant al segon exemple, i també en relació amb el context, la frase que segueix aquest 

apartat és “Captain Haught is from everywhere”. Sembla, doncs, que en aquest cas és 

per caracteritzar el parlar d’aquest personatge i difereix, així, del tret de la cultura cajun.  

 

En el cas del llatí, en canvi, els llatinismes formen l’estil del llenguatge, però a banda 

d’això no tenen tanta càrrega cultural com en el cas del francès. També s’escriuen en 

cursiva. N’és un exemple:  

 

“Then they see him in the next assault in media res.”  

 

Cal dir que de cara a la traducció aquests elements estrangers els he mantingut en la 

llengua original, ja que són rellevants per destacar elements culturals o per descriure 

implícitament algun personatge i, d’aquesta manera, no té cap sentit obviar-los o 

traduir-los. Els mantindré també en cursiva, com a elements estrangers.  

 

6. 6. Convencions estilístiques de Hannah 

Hannah destaca tipogràficament en cursiva alguns mots al llarg del text. Possiblement, 

és per posar èmfasi en algunes intervencions dels personatges o en alguna descripció. 

Alguns exemples són els següents:  

 

“There is a God, and this God is love!” 

“Crouch has the distinction —whether he’s truly been shot through the heart or 

not— of having been a white slave back home, right alongside the Africans with 
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hoe and sack sometimes, but bonding out for other jobs too, wherever the 

weather and agriculture were better.” 

 “There can never be any repeat of this thing.” 

 

Sembla que aquestes cursives que fa servir Hannah són merament emfàtiques amb una 

intenció estilística. L’èmfasi temàtica que es fa més palesa és la que marca white, ja que 

la convivència entre races al Sud dels Estats Units és un dels eixos transversals de l’obra 

de Hannah. La resta són marques a substantius, a verbs o a verbs auxiliars, per posar 

èmfasi en el discurs. En la traducció, doncs, he optat per deixar aquest tret estilístic pel 

qual ha optat l’autor.  

 

6. 7. Sintaxi 

Al llarg del treball, he anat citant la complexitat de la sintaxi que utilitza l’autor. 

Hannah es caracteritza per oracions molt llargues, farcides d’adjectivació que dificulten 

la seva traducció. Un tret que caracteritza Hannah és la truncació del subjecte i del 

predicat amb complements llargs entremig. Un exemple és la frase amb què comença el 

conte:   

 

“We, in a ragged bold line across their eyes, come on.” 

 

Característiques com aquestes determinen el comportament estilístic de l’autor i, a parer 

meu, el traductor ha de vetllar per conservar-les sempre que no obstaculitzin la 

comprensió per part dels lectors. En aquest cas, he conservat la sintaxi de la manera 

següent:  

 

“Nosaltres, en una línia agosarada i espellifada a través dels seus ulls, avancem.” 

 
6. 8. Ús de figures retòriques 
 

Quant a la retòrica del llenguatge, la traducció ha d’intentar mantenir aquests elements o 

intentar compensar-los al llarg del text.  

 

L’obra de Hannah té un llenguatge bastant metafòric per descriure tota l’escena bèl·lica. 

Tanmateix, una de les figures retòriques que més crida l’atenció és la paradoxa. Hannah 
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utilitza elements antagònics en diverses ocasions, a continuació hi apareixen un parell 

d’exemples:  

 

“The best things in life, or whatever you call this, happen like that, even in my 

old youth have learned.” 

“Les millors coses de la vida, o com vulgueu dir-li a això, funcionen així, és una 

cosa que fins i tot jo he après en la meva antiga joventut.” 

 

“Some of us in that last long entrenchment,  I noted, are so narrow against the 

wind they suffer the advantage of disappearing as targets.” 

“Alguns de nosaltres, vaig adonar-me que, durant aquell últim i llarg 

atrinxerament som tan poca cosa contra el vent que ells pateixen l’avantatge 

que desapareguem com a objectius.” 

 

He mantingut, en la traducció, aquestes combinacions d’elements antagònics, atès que 

són peces importants a l’hora de dibuixar el caràcter irònic de les obres de Hannah.  

 

6. 9. Temps verbals 

Al llarg del conte, Hannah utilitza majoritàriament el past simple, amb excepcions 

d’algun past perfect per indicar fets d’un passat més anterior. Aquest passat immediat 

per indicar puntualitat, que en anglès s’indica a partir del past simple, en català es pot 

substituir per dues formes en els textos literaris: pel passat simple o pel perifràstic. El 

primer queda una mica carregós, sobretot en primera i segona persona del singular. Per 

tant, he optat pel passat perifràstic que queda més natural. Hannah també combina el 

past simple amb el present històric, és a dir, el present que relata esdeveniments del 

passat o per descriure l’escena.  

 

Cal afegir que el conte està narrat en primera persona pel personatge de l’escriba i 

descriu la situació i reprodueix els diàlegs i les intervencions dels altres personatges. 

Aquest és un dels motius pel qual he obviat el passat simple, ja que la primera persona 

(p. ex.: jo aní) està gairebé obsoleta i si comptem amb un narrador en primera persona 

era millor optar per una forma més natural, com el perifràstic.  

 

En la traducció, he intentat mantenir els temps verbals pels quals ha optat Hannah. 
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7. CONCLUSIONS 
 
A tall de conclusió, m’agradaria remarcar els trets regionals que Hannah inclou en una 

obra tan breu, com és un conte i els lligams estrets que s’estableixen entre la cultura 

natal de l’autor i les trames de les històries. Seria interessant dedicar més temps a l’obra 

de Hannah i al seu llenguatge, atès que en una obra breu, com aquesta, ja es fa 

clarament palesa la riquesa que amaga.  

 

A banda d’això, seria interessant també fer una anàlisi contrastiva d’altres autors 

d’aquest moviment literari tan ancorat a la regió del Sud dels Estats Units, que crida 

l’atenció, atès que la majoria de moviments literaris s’estenen al llarg de molts territoris 

i s’influeixen entre ells de les seves característiques. El Southern Gothic, en canvi, es 

troba molt impregnat de trets de la regió i els autors d’aquest moviment lluiten per 

donar a conèixer aquesta cultura i trencar amb les imatges estereotipades amb què 

conviu.  

 

És sempre interessant explorar nous moviments literaris i nous autors per mitjà de la 

traducció. Així s’obren noves vies de traducció que encara resten un tant oblidades.  
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