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ABSTRACT 

George Saunders is an American writer who is considered as one of the establishers of the new 

terms for contemporary American fiction. This article focuses on the analysis of two Catalan 

translations of one of his stories, Pastoralia, from a study of the components that make a translation 

intricate. By means of contextualization of the author and his work, I have relied on many sources 

to define his style and prose in order to place him in the literary world. As for the translations and 

translators, I include a personal interview with one of them. The analysis focuses first on the formal 

aspects and how every translator is faced with the challenges of translating Saunders’ bittersweet 

style, filled with neologisms, colloquialisms, a lack of punctuation, hidden irony, spontaneous 

prose, orality marks or emphatic ortotipography. Subsequently, the analysis is fixated on the 

semantic, cultural and sociolinguistic aspects such as slang, humor and problems associated with 

the ambiguity of the text. In this process, I compare both translations with the originals while 

discussing the translators’ solutions. The main conclusions to be drawn from this comparison are 

that every translator offers his own interpretation and, as a result of this, the effects are substantially 

different. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El treball que es presenta a continuació analitza dues traduccions al català del relat Pastoralia, de 

l’autor nord-americà George Saunders, publicat l'any 2001 a Bloomsbury i inclòs dins el recull amb 

el mateix títol. Es tracta de les traduccions de Yannick Garcia (Pastoràlia. Edicions de 1984, 2014), 

i de Pep Julià, en col·laboració amb Richard Cowper, (Pastoralia. Edicions 62, 2001). En ambdós 

volums hi ha el conte que dóna nom al llibre i que centra aquest estudi.  

 George Saunders és un autor relativament poc conegut al nostre país, però que gaudeix de 

dues traduccions al català d'una de les seves obres publicades. L'elecció del treball parteix d'una 

pregunta òbvia: per què dues traduccions d'un mateix llibre d'aquest autor en només tretze anys de 

diferència? Intentar respondre-la a través de l'anàlisi d'un dels contes que conforma el recull escollit 

és, doncs, l'objectiu del treball. També ho és resseguir l'estil corrosiu i aparentment caòtic de 

Saunders, complicat i que presenta molts reptes al traductor, la qual cosa dóna força a l'estudi 

proposat (en l'anàlisi del relat es fa molt patent l'afany de l'autor de barrejar neologismes, 

col·loquialismes, absència de puntuació, ironia amagada rere escenes aparentment quotidianes...). 

Finalment, el públic reduït però entusiasta que segueix Saunders —al més pur estil Foster Wallace

— crida tant l'atenció que desperta la curiositat per saber què hi ha darrere dels diàlegs, les paraules 

i els personatges de l'obra d'aquest escriptor nord-americà en la llengua d'arribada analitzada a partir 

de dues maneres diferents d’entendre-la. 

 Aquest estudi de l'univers saunderià —ampliat amb les lectures paral·leles d’altres títols del 

mateix escriptor, Deu de desembre i Secessiolàndia pel pedregar— s'inicia amb una 

contextualització de l'autor, l'obra i la nouvelle a partir d'una lectura exhaustiva de ressenyes, 

entrevistes, crítiques literàries i altres publicades en diversos mitjans (l'obra de Saunders és massa 

recent com perquè disposem d'una bibliografia que ens ajudi en aquest àmbit). El pas següent és 

situar el llibre dins dels corrents literaris nord-americans i els autors d'influència en relació amb 

l'estil dels contes i de l'obra de Saunders, per arribar finalment al relat: Pastoralia, amb els 

comentaris afegits dels editors i dels traductors. En aquest punt, la referència específica a la 

traducció de Yannick Garcia es reforça gràcies a l'entrevista realitzada específicament per a aquest 

treball i inclosa a l'annex.  

 El cos del treball consisteix en una anàlisi de les traduccions dividida en diversos apartats, 

les principals dificultats intrínseques del text original i la manera com les ha resolt cada traductor, 

centrant el punt de mira en els processos de canvi i acomodació de la llengua d'origen a la llengua 
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d'arribada adoptats per aconseguir una solució més o menys adequada sense, en cap cas, fer cap 

judici de valor.  

 Al llarg del treball, la referència al llibre com a concepte —independentment de la versió— 

s'escriu sense accent, partint de l'original en llengua anglesa, per evitar decantar-se per cap de les 

dues traduccions.  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2. METODOLOGIA 

El punt de partida del treball ha estat la lectura del llibre Pastoràlia en la traducció de Yannick 

Garcia, principalment per escollir de tot el conjunt de relats el text amb més reptes a l'hora de fer la 

traducció. Després de l'elecció del conte que dóna nom al llibre de Saunders i de llegir-lo també en 

la versió original en anglès, he iniciat l'anàlisi comparativa dels tres textos per detectar els aspectes 

més conflictius i que poden generar dificultats. Abans de començar l'anàlisi formal pròpiament, he 

dut a terme una tasca de contextualització de l’autor, l’obra i el llibre, destacant-ne les 

característiques estilístiques generals i específiques més rellevants. Els sis apartats que conformen 

l'anàlisi dels textos —nivell fonològic-prosòdic, nivell lèxic, nivell sintàtic, nivell sociolingüístic, 

nivell estilístic i aspectes culturals— desenvolupen característiques formals (oralitat fingida, 

traducció de frases fetes, refranys i insults, errors de traducció i marques del llenguatge oral, entre 

d'altres) exemplificades en taules comparatives incloses a l’Annex 1 del treball i que fan ben paleses 

les diferències i similituds entre les dues obres en la llengua meta, com també entre aquestes i el 

text original en llengua anglesa. Les conclusions posen el punt i final a aquest treball. 

 Per aportar solidesa i professionalitat a la tasca duta a terme, he contrastat tots els meus 

comentaris amb diccionaris normatius de català i anglès, així com amb gramàtiques, manuals de 

traducció, llibres especialitzats, articles acadèmics i altres eines lingüístiques que he considerat útils 

i que he citat a la bibliografia. Així mateix, en l’estudi de l’obra de Saunders he considerat 

fonamental poder entrevistar un dels traductors al català de Pastoralia, Yannick Garcia, a qui 

agraeixo molt especialment el seu interès i el temps que m'ha dedicat.  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3. CONTEXTUALITZACIÓ 

3.1. L’autor: George Saunders 

Joel Lovell, en un article a The New York Times, defineix George Saunders de la següent manera: 
«He has a bushy blond moustache and goatee going gray, and sometimes when he’s listening 
intently, he can look a little stern, as if he just stepped out of a tent at Antietam. But then he starts 

talking and the eyebrows go up and it’s all Chicago vowels and twinkly Doug Henning eyes, and if 
you didn’t know that he was more of less universally regarded as a genious, you might peg him as 
the superfriendly host of a woodworking show on daytime public access» (Lovell, J.: 2013). 

Abel Ramon, a la revista de la llibreria La Central, el percep diferent: 

«Si Raymond Carver, Thomas Pynchon i, posem per cas, el cineasta Todd Solondz es reunissin en 

un bar Manolo de la perifèria d’una ciutat suburbial americana, decidits a fer un aquelarre per 
generar un escriptor capaç de fer contes que mai, ningú, abans, enlloc, hagués estat capaç de crear, 
els sortiria un George Saunders somrient, amb un got (de plàstic) de whisky (de garrafó) a les 

mans. Donald Barthelme seria el bàrman, David Foster Wallace estaria sol en un racó bevent 
tequila fins a ennuegar-se i John Cheever l’esperaria a casa per fer l’última copa» (Ramon, A.: 

2014).  

Al seu torn, el blog Listas de Libros (2015) diu que els relats són “una mezcla de la 

irreverencia de Foster Wallace, el delirio de Vonnegut y la mordacidad de Monzó”. 

 George Saunders (Amarillo, Texas, 1958) és autor de Pastoralia, Tenth of December o 

CivilWar in Bad Decline, entre altres. Al costat de David Foster Wallace, és l’escriptor que ha fixat 

els paràmetres de la nova ficció contemporània americana. El seu relat innovador, salvatge i satíric 

captiva el lector precisament per com el fa sentir. Joell Lovell (2013), tot i ser un àvid lector de les 

seves obres i haver conversat moltes hores amb Saunders, segueix trobant complicat definir la 

reacció emocional que sent quan llegeix els seus contes, tal com manifesta a The New York Times: 

“One thing is that you read them and you feel known, if that makes any sense. Or, possibly even 

woollier, you feel as if he understands humanity in a way that no one else quite does, and you’re 

comforted by it”. Per ajudar-se, cita altres autors que han expressat amb paraules l’efecte que la 

literatura de Saunders ha exercit sobre ells, com per exemple Junot Díaz:  
«There’s no one who has a better eye for the absurd and dehumanizing parameters of our current 
culture of capital. But then the other side is how the cool rigor of his fiction is counterbalanced by 
this enormous compassion. Just how capacious his moral vision is somethimes gets lost, because 

few people cut as hard or deep as [Saunders] does» (Diaz, J. dins Lovell, J.: 2013).  

 Abel Ramon (2014) considera “únic” l’estupor que provoquen les seves històries 

d’estructura realista, “poblades de veus que s’apoderen de la consciència lectora d’una manera 

sobrenatural, amb ironia i agressivitat. I no la deixen escapar fins al final”. 
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 Amb aquesta presentació queda clar que estem davant d’un dels escriptors renovadors del 

conte americà, al costat de Salinger, Carver, Cheever…, amb els quals el relat curt es va 

popularitzar com a forma literària a mitjans del segle XX gràcies a edicions com el The New Yorker. 

Una altra revista americana, Time (2013), va definir Saunders com “the best short-story writer in 

English — not ‘one of,’ not ‘arguably,’ but the Best”. Per Ediciones Alfabia (2014), el que el fa 

diferent de la resta és l’estil, és a dir, el que Saunders anomena ‘realisme hiperbòlic’ i que pren 

forma als seus relats en forma de “extraños objetos de arte que toman situaciones familiares y 

telones de fondo del modo de vida americano, para saturarlos de un color hiperrealista y un 

lenguage retorcido”. Tal com deia Shakespeare, la brevetat és l’ànima de l’enginy, i tal com deia 

Txékhov, la brevetat és germana del talent. 

 Sian Cain (2015), una jove redactora de The Guardian, va dedicar tot un article a explicar la 

sensació reconfortant que la inunda quan llegeix Saunders. Com Lovell, destaca la humanitat que 

traspuen els seus contes gràcies a la importància que donem a determinats moments, gestos o 

objectes. El considera un expert en dibuixar “painful portraits of domesticity, of families, of death” i 

descriu el seu estil com a “melancholically happy”, ja que “each story [is] full of little truths that 

make us both amused and very uneasy”. 

 Com que aquest article va sortir publicat un cop acabat el Nadal, que és una època que sol 

posar a prova la tolerància envers les persones, Cain presenta Saunders com l’antídot que et far 

sentir comprès. És cert que els humans tenim certa tendència a sentir-nos superiors davant les 

masses anònimes, com si la resta fos menys complex o tingués menys matisos; és per aquest motiu 

que s’agraeix poder llegir un autor que dibuixa un univers que reconeixem, caòtic, mesquí i que no 

veu més enllà del seu propi melic, però alhora ple d’una bondat inherent i irreprimible. Gràcies a les 

incomptables frases amables que van apareixent, al llarg de la lectura de l’obra saunderiana s’activa 

un mecanisme de reconeixement intern, una afinitat que et fa sentir —d’una manera gairebé 

incòmoda— totalment comprès. Segurament, tal com apunta Júlia Bacardit (2014) a La Directa, la 

diferència principal entre el desassossec de Foster Wallace i la tristesa de Saunders és que aquest 

últim encara conserva les ganes de viure i per això, “si la categoria no sonés nefasta, batejaria 

Saunders com un d’aquells autors d’escriptura terapèutica perquè els seus llibres et fan sentir 

acompanyat de debò”. Segons escriu Carbonell (2014) a El Diario, l’estil de Saunders es manté 

fidel a la intenció, i és per aquest motiu que “dibuixa una vida bategant, amb un dinamisme i una 

originalitat que alimenten les ànsies de llegir més [aquest autor] i més literatura de la bona”. 

 Un escriptor tan intens, explosiu i impactant només pot despertar reaccions oposades: 

adhesió incondicional o rebuig frontal. Així ho explica Xavier Serrahima (2014) a la ressenya que fa 
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sobre Saunders a El Punt Avui, on el classifica d’autor nord-americà que a poc a poc —i a pols— es 

va guanyant l’etiqueta “de culte”. Segurament la seva grandesa té a veure amb la manera com sap 

descriure els personatges, apunta Pere Antoni Pons (2014) al diari Ara, “amb un humor crític i 

dissolvent però, alhora, amb una compassió entendridora [que fa que] el lector s’hi vegi reflectit 

alhora que sent menyspreu i pietat”. 

 Amb l’objectiu d’allunyar-se del cinisme amb què el cinema i la literatura ridiculitzen 

aquells que no es troben sota el paraigua de la societat, César Rendueles (2013) apunta en un article 

a El Diario que George Saunders utilitza una prosa enrevessada que sovint fa pensar en l’escriptura 

experimental. La seva tècnica consisteix a buscar una lògica interna i treballar amb incomptables 

variacions a partir de les veus amb les quals arranca. De fet, quan comença una història ni ell mateix 

mai sap cap a on es dirigeix ni com acabarà, més aviat va adquirint forma a través de moltes 

revisions que l’ajuden a poder veure-ho des de fora. Aquest to tan personal permet que l’amor i la 

grandesa moral es filtrin en totes les personalitats: del fill drogadicte d’una treballadora al botiguer 

d’un parc temàtic a qui retallen el sou. Segons Pere Antoni Pons, aquest estil indirecte lliure permet 

a Saunders mostrar els seus personatges: 
«amb la claredat que proporciona una mirada externa i, alhora, amb la intensitat i la vivor que 
bateguen en les experiències íntimes, demostra ser especialment astut a l’hora de desconcertar el 
lector en els contes» (Pons, P.A.: 2014). 

En aquest mateix sentit s’expressa Júlia Bacardit (2014) quan afirma que Saunders va al gra: 

“amb una pàgina i mitja de pensaments desorganitzats en tenim prou per conèixer un personatge; 

posa sobre la taula les nostres contradiccions més íntimes”. La seva lectura desperta un sentiment 

d’empatia, ja que Saunders “sap com funciona la fantasia rutinària humana, aquest nervi de ser algú 

que ens empeny una mica cada dia”. Per a Cristina Carbonell (2014), llegir Saunders “es converteix 

en l’apropiació emocional d’un món que per més aliè que sigui cau dins el lector amb una força 

humana ineludible”; per ella, saunderià ja és sinònim d’un estil: 
«Únic i singular que es modula per una imaginació que juga amb els límits de la realitat més 

suburbial d’una Amèrica del Nord fosca. Uns límits transgredits per una creativitat sublim que no 
perd mai de vista la vida que discorre per les venes dels personatges» (Ibídem: 2014). 

El relat acurat de Saunders, sense caure en l’excés i buscant la mesura justa, és el que fa, 

segons David Fajardo (2014) a La Finestra Digial, que els seus contes no siguin feixucs i 

aconsegueixin la implicació que l’autor busca en els lectors. En això és importantíssim el paper que 

hi juga el llenguatge, tal com defensa Serrahima (2014), sobretot “per a la descripció psicològica 

dels personatges”, que es defineixen més per la seva manera de parlar i pel seu registre textual, que 

no pels seus actes. Gemma Casamajó (2014) al Time Out defineix l’estil de Saunders amb una 
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metàfora: és un escriptor que no és aigua estancada, avança, evoluciona. En aquest punt, i reprenent 

les consideracions de Júlia Bacardit, és important destacar la consciència social que va germinar en 

Saunders quan va anar a treballar a l’altra punta de món: 
«[Saunders] té pietat de les persones ordinàries, però és dur amb les institucions, ens ensenya la 
cara fosca del somni americà —i hi ha un parell d’efectes secundaris del somni americà que la 

globalització ha dut més enllà de l’Atlàntic: […] el desig de ser algú com cal i la dificultat de viure 
amb calma sense deixar-se ofegar per l’ego ni les targetes de crèdit» (Bacardit. J.: 2014). 

César Rendueles (2013) comenta que, seguint la línia de J. G. Ballard, Saunders també juga 

amb els recursos literaris radicals. Així, tot i que Ballard “sacaba a la luz el tribalismo sangriento 

que palpita bajo el aparente refinamiento de las urbanizaciones de lujo o la rutina de las autopistas”, 

Saunders prefereix “hurgar en el subconsciente de nuestra civilización”. En una entrevista citada al 

mateix article, l’escriptor va confessar un alt interès en aquest període de calma que estem vivint 

entre grans genocidis; la seva intenció és entendre on s’amaga l’impuls genocida quan no hi ha cap 

genocidi de veritat en marxa. Al seu entendre, l’odi necessari per iniciar un genocidi està latent i la 

seva feina és destriar els senyals reveladors que es manifesten en el llenguatge i comportaments que 

podrien alertar-nos d’aquesta imminència o bé de la pròpia procedència. Aquesta tècnica de 

monòleg interior està molt ben assimilada i actualitzada, motiu pel qual, segons Bacardit (2014), 

ens pot acabar recordant monstres com Joyce, Woolf i Faulkner. És precisament aquest domini de la 

psicologia dels personatges que crea Saunders el que fa que gran part de la seva obra desemboqui 

en la de Foster Wallace: tots dos analitzen de forma clara uns tarannàs neuròtics. En un article 

publicat al diari El País, Andrea Aguilar comenta que en l’univers de Saunders hi trobem: 
«distopía, ningún miedo al lado oscuro y humor. [Saunders] se acerca a los precipicios pero los 
protagonistas no caen siempre, quizá porque, como apunta, los años le han alejado de la tragedia y 
le han acercado a algunas verdades optimistas, a la vez que el público en Estados Unidos parece 
sentirse más cómodo ante su sátira salvaje» (Aguilar, A.: 2013). 

 En aquest sentit, el mateix Saunders sempre s’ha mostrat molt partidari del «dirty realism» 

de Raymond Carver, i en molts dels seus relats hi notem part d’aquesta influència. No obstant això, 

la diferència entre les societats que intenten dibuixar és que avui dia la cultura és materialista sense 

cap mena de remordiments i qui ho passa malament és qui se sent sol. A més, regna una actitud de 

negació de valors més aviat espirituals, la gent no sembla estar en contacte amb els que són més 

desfavorits que ells: “volem estar còmodes, sans i ser rics, però també això comporta certa 

opressió”, escriu Saunders al preàmbul de Secessiolàndia pel pedregar. L’autor vol parlar-nos 

d’aquestes contradiccions i d’aquesta seducció que ens hipnotitza a tots, i per això els seus contes 

disseccionen un amor-odi cap a la cultura pop nord-americana.  
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 Tot plegat podria manifestar el compromís de què parla Gemma Casamajó (2014), ja que 

“l’autor nord-americà mostra el greixum i la freixura de la societat capitalista: el món de les classes 

subalternes matxucades i talladetes a quarts pel gran poder”. La seva és una recreació d’una “vida 

americana entre surrealista i distòpica” (Júlia Bacardit, 2014) i els seus relats, com defensa Cristina 

Carbonell (2014), “calen perquè rellisquen per una superfície plana fins a caure en les profunditats 

de la societat que ens circumval·la. I això passa sovint, tant des dels diàlegs com per mitjà dels 

monòlegs, perquè ens veiem abocats directament dins el cervell dels personatges amb una 

naturalitat extrema”. 

 Al preàmbul de Secessiolàndia pel pedregar, George Saunders creu convenient justificar 

d’alguna manera el seu estil literari. En el meu intent d’entendre la prosa d’aquest autor de Texas, 

em va sorprendre gratament trobar un manual d’instruccions escrit per ell mateix que, tot i parlar 

d’un llibre anterior, conté moltes pistes per treure l’entrellat dels seus relats. És curiós com la 

violència dels seus llibres desapareix quan parla de la seva vida, de tal manera que arriba a semblar 

una altra persona. La tendència habitual del lector és associar el que llegeix amb l’autor, pensant 

que ens presenta el seu món interior i dóna forma a fantasies o pors que l’assetgen. No obstant això, 

Saunders descriu obertament moments quotidians del seu dia a dia i aconseguim sentir-lo proper i el 

percebem com un home feliç. Després de la publicació d’aquest llibre, una veïna de Chicago li va 

trucar per manifestar les inquietuds que li havien despertat els seus contes perquè “l’havia fet patir 

perquè no feien per ell”. Saunders no s’esperava aquesta reacció, i es va justificar responent que, tal 

com deia Chejov, qualsevol home feliç hauria de guardar un home infeliç a l’armari amb un martell 

que fes un soroll que li recordés que no tothom és feliç. Quan Saunders escriu intenta ser l’home de 

l’armari i no perdre de vista l’amargura i la crueltat de la vida, ja que segurament al final també 

l’afectarà de la mateixa manera que a algun pobre infeliç d’algun lloc del món.  

 Gràcies a la referència de Saunders a Flannery O’Connor, segons el qual “l’escriptor pot 

triar de què escriu, però no pot decidir mai què és capaç de fer viure”, entenem el caràcter tèrbol i 

marginal de molts dels personatges de Pastoralia. Curiosament, Saunders i la seva esposa viuen en 

una comunitat budista on mediten i ell pot escriure sense Internet i sense gent que el molesti. 

Llegint els seus llibres, ningú ho diria. 

3.2. El llibre: Pastoralia 

Saunders va publicar el seu primer llibre, CivilWarLand in Bad Decline (1996), amb 37 anys. El van 

seguir dos reculls més, Pastoralia (2000) i In Persuasion Nation (2006); una nouvelle, The Brief 

and Frightening Reign of Phil (2005); un llibre infantil, The Very Persistent Gappers of Frip 
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(2000), i una col·lecció d’assajos i articles humorístics anomenat The Braindedad Megaphone 

(2007). 

 Com succeeix a Pastoralia, les seves històries solen estar ambientades en un futur americà 

no gaire llunyà o, més ben dit, en una Amèrica actual on les exigències del capitalisme han 

complicat una mica les coses, sempre amb un deix fantasiós i corrosiu que et fa entendre que el caos 

contemporani gairebé pot arribar a ser divertit i revelador. En paraules de Xavier Serrahima: 
«Un món asfixiant i indeterminat […] que no se sap ben bé si és un futur distòpic o un passat que 
retorna —encara que el més probable és que sigui una mescla (del pitjor) d’ambdós
—» (Serrahima, X.: 2014). 

La peculiar tendència de Saunders a incorporar parcs temàtics en decadència o polígons 

d’extraradi depriments als seus relats fa que sovint els contes tinguin un aire fosc, però d’altra 

banda amaguen un contingut satíric carregat d’humor negre. És per aquest motiu que els 

personatges de Pastoralia lluiten per tirar endavant malgrat patir algun tipus de limitació (afectiva, 

física o econòmica) que els empeny a fracassar. Els relats són absorbents, tendres i excessius —a 

vegades fins i tot marcians—, i mai perden el sentit de l’humor. Segons Júlia Bacardit (2014), “si no 

fos perquè Saunders sap fer-nos riure sense aturador, la novel·la en conjunt seria un vall de 

llàgrimes”. 

 Per a Vicenç Pagès Jordà (2014), l’efecte que causa al lector és similar al bullying, “ja que 

no pot deixar de llegir mentre es va enfonsant a la butaca”. Pel que fa a l’estructura, Pagès sosté que 

“els contes curts són bons, però els llargs són meravelles de la coprofília, ja que s’endinsen en els 

fems amb la determinació del nen que entra en un parc d’atraccions, […] et deixa la moral per 

terra”. Bacardit (2014) també té en compte els narradors i parla de l’amistat que sorgeix entre 

aquests i els lectors, “de vegades simpàtics i de vegades emprenyadors, però amics al capdavall”. 

 Xavier Serrahima (2014) compara Pastoralia amb Deu de desembre, i defineix la primera 

com “el niu d’àliga irredempta on es va covar” la segona. No les considera similars temàticament 

(per fortuna, diu ell), però sí que tenen una “concordança d’esperit, en primer lloc, i d’escriptura, en 

segon”. Saunders ha anat depurant i personalitzant aquesta correspondència fins a convertir-la en un 

tret d’identitat essencial i inconfusible en tota la seva obra. Després de l’èxit que va suposar Deu de 

desembre al nostre país, Pastoralia l’ha consagrat no només com a referent americà de la narració 

breu, sinó com l’especialista a retratar el tedi i la frustració dels treballadors d’un parc temàtic. 

David Fajardo també comenta algunes similituds entre els dos reculls de contes de Saunders:  

«Com és habitual en l’autor, ens trobem amb […] contes de més o menys extensió plens de sentit 

de l’humor, ironia i una punyent crítica a la nostra societat» (Fajardo, D.: 2014). 
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 En aquesta mateixa línia, Pagès Jordà (2014) sosté que tots dos llibres presenten 

característiques semblants en tant que retraten el costat més fosc de la societat americana d’avui 

amb una “lucidesa dolorosa, sense ombra d’alternatives individuals ni socials”.  

 Tres són les veus que han coincidit a utilitzar la mateixa expressió per referir-se a l’obra de 

Saunders. D’una banda, el mateix Pagès Jordà afirma que el sentit de l’humor de l’autor és tan 

negre que “et congela el somriure”. Al seu torn, Gemma Casamajó defineix Pastoralia com: 
«[…] una obra excel·lent: tendra i cruel a la vegada, pietosa i delicada alhora, bèstia i delicada al 
mateix temps. Entre el renec inicial d’al·lucinació i el final d’admiració, se us posaran els ulls com 
dos plats de llet i el somriure se us congelarà de cop perquè la de l’autor nord-americà és sàtira de 

la bona, de la que et fa reflexionar i incomodar després d’haver-te fet somriure» (Casamajó, G.: 
2014). 

 I encara el traductor del recull al castellà, Juan Gabriel López Guix, afirma: 
«La sensación que me embargó al iniciar su lectura me recordó en cierto modo el principio de la 

—por otro lado pretenciosa— película Brazil, de Terry Gilliam, donde la sonrisa esbozada en la 
cara del espectador ante la presentación de unos personajes grotescos queda de pronto congelada 
por el horror de lo que se nos está contando» (López Guix, J. G.: 2002). 

En la comparació que Carbonell (2014) fa dels dos reculls conclou que Deu de desembre 

busca “la distància objectiva que permet enfocar sense distorsions la vida més tangible i on es 

barregen elements distòpics, d’una fantasia animada amb la màxima brutor d’aquesta part baixa de 

la societat capitalista nord-americana”; en canvi, Pastoralia és “una al·legoria de l’engranatge 

social que domina aquest món capitalista, ja que les mesquineses del seu sistema hi són escarnides”. 

Saunders despulla la vida en societat i es transforma en una ficció adreçada a uns espectadors 

incapaços d’identificar-s’hi, malgrat que és el reflex de les seves pròpies misèries. El punt de 

confluència dels dos reculls no és la nul·la intenció de denúncia, sinó més aviat de documentar 

aquests “fils que mouen la perifèria obrera nord-americana, que malgrat les penúries viscudes, és 

mostrada plena d’un optimisme vital que frega la ingenuïtat”. Així, segons Carbonell, ambdós 

provoquen el mateix: 
«Un sentiment de pena i llàstima al lector, […] conduïts cap a una ironia respectuosa que vesteix 

de dignitat tots els esforços dels personatges per viure, encara que sigui amb les poques eines de 
què disposen (Ibídem, 2014)». 

Tal com s’ha comentat, els parcs temàtics són molt recurrents als relats de George Saunders, 

qui al preàmbul de Secessiolàndia pel pedregar confessa que el primer cop que en va trepitjar un, el 

1969, va quedar corprès de pensar que “això ho havia fet algú, tot això ho havia construït algú, un 

adult que s’havia assegut a dissenyar els carrerons mexicans i els passeigs de llistons de l’oest, tots 

els sorolls falsos de piuladissa”. Més tard es va adonar que era un escenari que ressaltava la seva 

prosa, la millorava i garantia una comicitat que l’allunyava dels contes més realistes. Aquests 
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escenaris, segons Bacardit (2014), tot i estar impregnats de cultura ianqui, aconsegueixen fer-nos 

adonar que “res d’això no ens cau tan lluny; al contrari”, cosa que realça la teoria de la proximitat 

que sosté Sian Cain (2015). 

 Un cop publicat i digerit CivilWarLand in Bad Decline, Saunders va intentar escriure d’una 

manera més propera i més accessible emocionalment al públic sense perdre l’essència que el 

caracteritzava. Va entendre què havia agradat i què no i, a partir d’aquí, va dedicar-se a ampliar el 

ventall de lectors sense deixar de ser clarament saunderià. El resultat va ser Pastoralia, un recull de 

contes “about opression and injustice and the complicated ripple effects of global capitalism”, tal 

com assenyala Joel Lovell (2013). L’obra ofereix una visió esperpèntica de la realitat que 

transcendeix les fronteres de la narrativa, i la manera d’aconseguir-ho és ridiculitzant situacions 

quotidianes o estructures socials conegudes fins a convertir-les en caricatura. 

 En la prosa directa, còmica i crítica de Pastoralia, Saunders només es mostra “compassiu i 

indulgent amb les persones, no pas amb els sistemes que les governen, i ens descriu uns personatges 

corcats de petites i íntimes malícies que, a la seva manera, lluiten per assolir alguna cosa semblant a 

l’amor i la dignitat”, tal com explica la carta de presentació del llibre d’Edicions de 1984 (2014). 

Són ànimes eternament turmentades sotmeses a situacions insofribles i inhumanes davant d’un 

precipici o un abisme metafòric d’allò que és, segons Andrea Aguilar (2013), “físicament i (encara 

més) psíquica, suportable, que els fa passejar pel fil de la navalla de la humanitat”. A Vicenç Pagès 

Jordà (2014) no li agradaria ser un d’aquests personatges perquè “si ho encaren amb resignació, no 

fan ni llàstima; si es rebel·len, en canvi, fan el ridícul. En cas que tinguin fantasia, encara és pitjor”. 

No obstant això, Serrahima (2014) afirma que “[Saunders] sent una estima immensa per aquests 

humiliats i ofesos [personatges] de ressò dostoivskià”. En la mateixa línia, Fajardo opina: 
«Tots els personatges […] són tràgicament còmics, humans plens de contradiccions que naveguen 
perduts per l’existència. Els retrats que l’escriptor construeix no són amables, ens obliguen a mirar 
de manera incòmoda el que tenim al costat i a qüestionar-nos la nostra manera de viure i 
d’entendre el món que ens envolta» (Fajardo, D.: 2014).  

Inevitablement, ens imaginem americans sobresaturats de cultura hippie edulcorada que 

viuen en una contradicció: busquen ascendir en l’escala social i tenen por dels seus veïns, però 

volen que els envegin. Sense anar més lluny, Bacardit (2014) els compara amb la tendresa dels de 

John Fante i alhora amb la repulsió dels de David Foster Wallace, mentre que Antonio Díaz Oliva 

(2014) conclou que “George Saunders responde como sus personajes hablan”. 

 Pastoralia és, doncs, un recull de relats amb uns protagonistes que, entre el desencantament 

i l’optimisme, no acaben de fer res, però s’ho pensen molt abans de fer-ho. 
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3.3. La nouvelle: Pastoralia 

La nouvelle que encapçala el segon llibre de Saunders és la que dóna títol a tot el recull. En 

quaranta pàgines, l’autor nord-americà situa el lector en un parc d’atraccions on els treballadors han 

de viure en coves prehistòriques artificials i fingir que adoben pells i s’espollen quan passen 

visitants. A través d’un retrat de les vicissituds diàries a les quals es veuen sotmesos dos treballadors 

d’aquest parc temàtic, Saunders aconsegueix exposar les humiliacions laborals d’una manera 

còmica i alliçonadora alhora, i el seu relat desemboca en una crítica ferotge al sistema capitalista. A 

parer d’Antoni Pons (2014), Pastoralia és “una mescla d’Orwell, Els Picapedra i Carver, […] és 

l’exploració d’una societat aviciada per la por a perdre la feina i per la rigidesa d’unes jerarquies 

basades només en el poder.” 

 Així mateix, i per molt grotesc que sembli aquest escenari amb “falsos neandertals 

assalariats on la imposició del bonrotllisme americà s’alterna amb les penúries dels personatges, 

esclaus d’amos simpàtics en un món ple d’oportunitats” (Bacardit, 2014), Saunders sap fer que 

resulti vagament familiar i proper al lector. El narrador i protagonista de la història disfressat de 

cavernícola i la resta de personatges del relat són víctimes d’un sistema empresarial i social 

terriblement versemblant on estan atrapats. 

 Diverses són les veus que assenyalen aquesta proximitat amb el lector. Juan Gabriel López 

Guix (2002) creu que tot comença quan el lector “nota de repente un escalofrío recorriéndole el 

espinazo a causa de la siniestra familiaridad”. Per a Cristina Carbonell (2014), “malgrat que les 

versions poden divergir dels nostres referents més propers, encara que se’ns presentin llunyanes per 

mitjà de la distopia o la distorsió d’elements referencials, les històries ens ressonen tant que és 

impossible no abraçar-les”. José Ángel Barrueco (2013) escriu al seu blog thekankel que el que ens 

apropa als seus relats és “el lenguaje burocrático, el eufemismo con mayúsculas, la humillación del 

hombre corriente por parte de jefes crueles, la necesidad de escapar de un sistema que aliena al ser 

humano…”. En definitiva, Saunders aconsegueix aquesta connexió amb el lector perquè reflexiona 

sobre un tema prou conegut per a tothom: el de la submissió i explotació laboral, tot i que ho situa 

en un escenari grotesc perquè les conseqüències resultin encara més evidents. No cal, però, 

submergir-se en la ficció per topar amb aquesta realitat, perquè precisament sobre les estratègies de 

motivació personal tracta el llibre Sonríe o muere (Turner, 2012), de Barbara Ehrenreich, que 

considera un invent absurd que sol acabar degenerant en dinàmiques de control molt exagerades que 

s’assemblen massa a l’experiment de la presó de Stanford.  

 Els protagonistes de Pastoralia no només són, seguint la línia filosòfica de Rousseau, 

naturalment bons, sinó que pensen més en els interessos dels altres que no pas en els seus. Tal com 
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afirma Serrahima (2014), estan sotmesos a les més draconianes i extremes de les situacions, i hi 

tenen sempre molt a perdre: 
«La seva dissort es veurà més i més agreujada […] i que impedirà que puguin aprofitar les últimes 
opcions de sortir del pou de degradació on viuen immersos, atès que aferrar-se a la que seria la 
seva darrera post de salvació implicaria deixar els altres ofegant-se enrere, per la qual cosa la seva 

vida és tot just una trista ombra del que podria haver estat» (Ibídem, 2014). 

En aquest sentit, l’univers saunderià comparteix certes característiques amb el reportatge de 

Barbara Ehrenreich Por cuatro duros (RBA, 2001), sobre la vida dels treballadors pobres no 

qualificats dels Estats Units. Aquestes persones són la prova vivent de les seqüeles del capitalisme, i 

les realitats que mostra Ehrenreich poden arribar a semblar ridícules i surrealistes com les de 

Pastoralia: persones que paguen més per viure en un motel del que els costaria una casa perquè no 

tenen prou estalvis per la fiança, o bé persones que dormen en un cotxe al pàrquing de la seva 

empresa perquè no poden pagar la gasolina. 

 Sense cap mena de dubte, el que vesteix i dóna personalitat a Pastoralia i a totes les 

històries de Saunders és l’estil. Tal com apunta Casamajó (2014), “sempre narra a través del 

monòleg interior o a través del narrador extern que dóna pista als diàlegs i que adopta el punt de 

vista dels personatges principals a través de l’estil indirecte lliure, que [Saunders] broda”. L’autor fa 

parlar aquests personatges “esguerrats, patètics i tendres a qui el món s’ha cagat a sobre […] amb la 

llengua dels pringats, dels carallots, dels desgraciats” (Ibídem, 2014). En aquest món de falsos 

pastors, “s’imposa EL sistema, un sistema que mai no dóna la cara, però que, si es porten bé, els 

regala cabres per coure a la brasa”, assenyala Júlia Bacardit (2014). Si a això hi afegim una 

recreació d’ambients “impregnats d’exabruptes políticament incorrectes i d’una al·lucinació 

ordenada” (Ibídem, 214) que recorden el còmic underground dels seixanta representat per Robert 

Crumb, podem dir que estem davant d’una espècie de reality esperpèntic.  

   

3.4. George Saunders i David Foster Wallace, més que una relació d’amistat 

En la majoria d’articles sobre George Saunders es fa alguna referència a David Foster Wallace 

(Ithaca, Nova York, 1962-Claremont, California, 2008). A banda que eren bons amics, a ambdós 

escriptors se’ls considera innovadors i influents en la literatura americana, per això aquest breu 

apunt abans de començar l’anàlisi de l’obra saunderiana.  

 A la presentació del llibre Antologia de contes de David Foster Wallace, Vicenç Pagès Jordà 

el qualifica de “escriptor per a escriptors”. Joel Lovell (2013) es refereix a Saunders d’una manera 

molt similar: “if is true that if exists a writer’s writers, Saunders is the guy”. De fet, el primer llibre 

que va publicar Saunders, CivilwarLand in Bad Decline, va coincidir amb la publicació de la 
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novel·la de Foster Wallace, Infinite Jest, i Lovell no va ser l’únic que va pensar que “those two 

writers (and a handful of others) were busy establishing the new terms for contemporany American 

fiction”. 

 Algunes de les similituds que els acosten han estat tractades en diversos fòrums de literatura, 

on es constata l’interès de Saunders i Foster Wallace pels contes breus, amb elements vagues o 

surreals als quals no es dóna gaire importància dins la història, i amb un estil semblant marcat per 

les abreviacions, els col·loquialismes… (www.reedit.com, 2015). Així mateix, tant un com l’altre 

van pronunciar un commencement speech a la cerimònia de graduació universitària, una tradició 

molt arrelada als Estats Units, que tal com comenta Ismael Belda (2013) a Revista de Libros, 

gairebé es pot catalogar de gènere literari. Aquests discursos s’espera que siguin inspiradors, que 

recalquin d’alguna manera que no n’hi ha prou amb l’educació especialitzada. Són parlaments que 

simbolitzen l’entrada al món adult de tots els graduats que els escolten a l’espera de recollir els seus 

diplomes. El fet és que els discursos de Saunders i Foster Wallace, a part de les semblances que 

puguin presentar, han adquirit certa transcendència i han merescut convertir-se en llibres: 

Congratulations, by the way (Random House, 2014) i This Is Water (Little, Brown, 2009). 

 En el text escrit per Saunders (2016) per commemorar la mort de David Foster Wallace 

escriu com es van conèixer i es van fer amics. Defineix Wallace com un “wake-up artist”, ja que la 

seva prosa li va despertar el que va qualificar de “terrified-tenderness” i va veu com “a sudden new 

awareness of what a fix we are in on this earth, stuck in these bodies, with these minds”. Les seves 

trobades, escasses però intenses, van propiciar una admiració mútua, d’aquí que Wallace es referís a 

Saunders com “the most exciting writer in America” (The New York Times, 2014). 

 L’èmfasi a buscar les similituds en l’obra d’aquests dos autors, però, no és compartida per 

tothom, ja que hi ha qui defensa que el fet de dir que s’assemblen “puts unrealistic stylistic 

expectations on Saunders, and just casts a heavily footnoted shadow over his work, which is 

excellent in its own regard” perquè el que un fa bé és molt diferent del que l’altre fa bé i no té sentit 

comparar la mecànica de la seva obra. Les etiquetes habitualment són massa genèriques: Saunders i 

Foster Wallace són dues veus destacades en la nova literatura americana que comparteixen trets 

característics, però cadascun manté la seva parcel·la d’originalitat.  

3.5. La traducció de Yannick Garcia: Pastoràlia 

El motiu de dedicar un apartat a la traducció de Yannick Garcia (Amposta, 1979), a banda d’haver-

lo pogut entrevistar, és per les múltiples referències que en fan les ressenyes publicades a 

plataformes catalanes. La figura del traductor sol quedar relegada a segon terme i habitualment 
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només se’l cita quan es considera “dolenta”. No és el cas de Pastoràlia, en què sorprèn gratament el 

nombre de mencions a la dificultat del text i a la perícia del traductor per haver-se sabut empeltar de 

l’essència de Saunders i fer-lo parlar en un català que gairebé podríem catalogar de “salvatge”.  Tot 

i això, a l’entrevista va manifestar que “encara falta una mica de cultura per saber què és difícil i 

què no. Jo encantat que es reconegui la feina del traductor, no estic dient el contrari, però en alguns 

casos no sé si s’entén el que implica. Potser no cal que s’entengui i només ha d’agradar”.  

Les dificultats que suposa traduir un autor tan particular com George Saunders les explicava 

molt bé López Guix, responsable de la traducció al castellà per l’Editorial Mondadori, quan fixava 

un seguit de punts que pretenien posar de manifest els motius pels quals Saunders és un autor fàcil 

de llegir, però enrevessat a l’hora de traduir:  
«Cuando el lenguaje de la obra original presenta la particularidad de reflejar idiolectos y usos 
lingüísticos específicos de la lengua y la cultura de partida, el traductor ve añadirse un problema de 
primer orden a los muchos ya presentes en su labor. […] Mi solución a este problema, las veces 

que he tenido que enfrentarme a él […] ha sido desechar la búsqueda de un anclaje con la realidad 
lingüística de la cultura de llegada; es decir, no intentar imitar formas de hablar existentes en 
castellano para injertarlas en lugares y situaciones que no pertenecen al ámbito cultural de esa 
lengua, sino utilizar rasgos lingüísticos «autónomos» que se sostienen dentro de la ficción; pero, 

para huir de la simple arbitrariedad —que conlleva en el fondo el riesgo de una uniformización de 
las soluciones en las diferentes obras traducidas—, procuro seguir la plantilla suministrada por el 
esquema formal del original. Se trata de una estrategia traductora que busca mantener la 

peculiaridad lingüística huyendo de la referencialidad en la cultura de llegada. Supone una 
participación más activa del lector, al que se le pide que se sumerja en la doble ficción del mundo 
narrativo creado por el autor y con las formas menos familiares utilizadas por el traductor para 
reconstruirlo en otra lengua e insertarlo en otra cultura. En el camino quedan abandonados, como 

pecios varados en las playas del pasado, conceptos tan arraigados en el mundo de la reflexión 
sobre la traducción como equivalencia o fidelidad» (López Guix, J.G.: 2002). 

Partint de les dificultats que López Guix posa a sobre la taula, és interessant veure com un 

concepte tan ampli com és el llenguatge pot despertar sensacions diferents en funció del traductor. 

Yannick Garcia ho veu així:  
«El principal repte que té traduir-lo —i que és una de les coses que em va sobtar quan el vaig llegir
— és com es trasllada la raresa. Crec que en un lector anglòfob genera raresa. Ho llegeixen i 

pensen que no ho han llegit mai. No vol dir que els agradi, ni que els agradi més que un altre, però 
saben que tal com escriu aquest senyor, bé o malament, no hi escriu gaire gent. Traslladar aquesta 
estranyesa no és senzill i menys en una llengua amb cotilles constants perquè a mi se’m pot acudir 
una formulació que soni estranya pel lector català, però després passarà per un corrector i un editor 

i el més probable és que no s’acabi publicant». 

Tenint en compte que el traductor ha de vetllar per tants aspectes a l’hora d’abocar un seguit 

d’estructures sintàctiques, expressions i frases fetes, aspectes culturals, termes lèxics, qüestions 

estilístiques i un reguitzell més de consideracions, és molt d’agrair que es valori la feina que du a 
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terme. En aquest sentit, la professora de periodisme Gemma Casamajó (2014) es refereix a la 

traducció de Yannick Garcia dient que ens farà “fotre renecs d’admiració”. A l’entrevista, Yannick 

Garcia assegura que normalment, quan es culpa la traducció, sol ser el llibre el que no té remei, i 

que no és feina del traductor moure mar i muntanya per salvar el que l’autor no ha escrit bé. Per 

això, quan apareix un comentari d’una traducció ben feta, sol anar acompanyat d’una al·lusió a la 

qualitat original del llibre. Per als traductors és evident que original i traducció van de bracet, però 

molts lectors no ho tenen tan clar. No és el cas de Gemma Casamajó (2014), per a qui Pastoràlia és 

“una traducció magnífica per a un gran llibre”. En aquesta mateixa línia, Júlia Bacardit afirma:  
«Sauders és Saunders i el Pastoràlia que acaba de publicar edicions de 1984 porta la seva marca i 
la del traductor i autor ampostí Yannick Garcia. […] Saunders és dels grans i, amb Yannick Garcia 

i Miquel Adam, està en bones mans» (Bacardit, J.: 2014). 

Xavier Serrahima (2014) és del parer que els “diàlegs magistrals” d’un autor com Saunders 

“exigeixen un traductor de primera categoria, dúctil i pregon coneixedor de la llengua de partida 

com de la d’arribada […] per a no perdre-hi res en el transvasament” i, al seu entendre, Yannick 

Garcia ha estat a l’altura. Cristina Carbonell (2014) afegeix que, per un autor tan excel·lent com 

George Saunders, la traducció d’Edicions de 1984 li “fa justícia”. 

 Al seu torn, a l’article publicat a El Punt Avui l’escriptor figuerenc Vicenç Pagès comenta 

les diferències entre la traducció de Pep Julià i Yannick Garcia, i explica el motiu pel qual 

existeixen dues traduccions d’un “contemporani”. Ell mateix incorpora els exemples extrets de les 

dues traduccions que considera més significatius i manifesta la seva sorpresa davant estils tan 

diferents. No es pot estar de preguntar-se un fet interessant: quin conte escriuria George Saunders 

sobre aquestes diferències que ell anomena “variacions”.  

 Per acabar, un fet curiós: a dos dels traductors de Pastoralia, Ben Clark (Ediciones Alfabia) 

i Yannick Garcia, no només els uneix George Saunders. Fa un any, Ben Clark va publicar un 

poemari a Editorial Sloper titulat La fiera, guanyador del Premi Joan Alcover Ciutat de Palma de 

Poesia, i fou justament Yannick Garcia, autor de tres reculls de contes, el seu traductor al català per 

la mateixa editorial mallorquina. Aquest fet corrobora la teoria de Yannick Garcia, on defensa el 

parentesc entre traduir i escriure: 
«Són oficis cosins i crec que els traductors són autors, sens dubte, molt més del que ens pensem. 

Però passes per èpoques si, com en el meu cas, tens ganes de fer les dues coses».  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4. ANÀLISI COMPARATIVA DE LES TRADUCCIONS DE PEP JULIÀ I YANNICK GARCIA 

L’anàlisi de les traduccions de Pastoralia a càrrec de Pep Julià i de Yannick Garcia parteix de les 

solucions que han adoptat en relació amb les característiques del text. 

 L’estudi es divideix en sis apartats que inclouen taules comparatives amb exemples extrets 

de l’original i de les dues traduccions (les taules completes són a l’Annex 1): fonològic i prosòdic 

(centrat en les diferències de puntuació i de traducció d’onomatopeies i interjeccions); lèxic 

(diferències de vocabulari, resolució d’adverbis, dificultat de traduir una llengua amb mots genèrics 

i un gran nombre de neologismes); sintàctic (la llengua anglesa incorpora moltes expressions i 

frases fetes que cal traduir amb precisió); sociolingüístic (posant èmfasi a les paraules grolleres i 

marques d’oralitat); estil (centrat en la literalitat, les decisions de traducció i els errors), i finalment 

els aspectes culturals, importants tenint en compte la llengua de partida del text.  

4.1. NIVELL FONOLÒGIC-PROSÒDIC 

4.1.1. Traducció d’onomatopeies i interjeccions 

El DIEC defineix les onomatopeies com els mots formats a partir de la imitació de sons naturals; no 

obstant això, caldria puntualitzar que cap idioma reprodueix aquests sons de la mateixa manera ni 

amb els mateixos recursos.  D’aquí la dificultat a l’hora de traduir-los: no necessàriament existeix 1

un equivalent en la llengua d’arribada que transmeti el mateix. Per exemple, un cavall en territori 

anglès fa neigh, mentre que aquí fa hii; una granota allà fa ribbit, gribbit i aquí fa roc-roc; quan 

s’estornuda es diu atishoo i aquí, atxín; quan es fan petons se sent mwah o smooch i aquí fem mua, 

muac. Se’ns fa molt estrany que algú pugui entendre un mateix so d’una altra manera, gairebé 

sembla que no es parla del mateix. Cada llengua es fa seves algunes expressions que són difícils de 

definir perquè actuen de comodí per a moltes situacions: en anglès, duh; en català, Déu n’hi do; en 

castellà, vale.  

 De la mateixa manera, les interjeccions —mot o locució invariable que equival 

sintàcticament a una oració i expressa l’actitud del parlant, estableix una comunicació entre el 

parlant i l’oient o evoca un soroll o un moviment (DIEC)— també formen part del llenguatge oral 

col·loquial i el seu significat va lligat al context de l’enunciació i de l’entonació. És important no 

confondre les interjeccions pròpies (aquelles paraules que tan sols s’usen com a interjeccions, com 

 MARTÍNEZ, Eva María. (29 d’agost de 2010). “¡Las onomatopeyas tambiéns se 1

traducen!” (Missatge d’un blog). elartedetraducir. [Recuperat el 23/05/2016 a https://
elartedetraducir.wordpress.com/2010/07/29/].

"17

https://elartedetraducir.wordpress.com/2010/07/29/%5D


visca, au, uf o ah) amb les onomatopeies. Segons Eleonora Castelli,  la diferència fonamental és 2

que les interjeccions són actes de parla que equivalen a enunciats complets, mentre que les 

onomatopeies tan sols són imitacions verbals de sorolls i sons. 

 Malgrat existir molts quadres d’equivalència d’onomatopeies i interjeccions accessibles que 

pretenen estalviar feina i acostar dues maneres d’entendre la realitat, la taula ens mostra que en 

aquest cas les traduccions no coincideixen en cap cas. La comparació fa evident que el món de les 

interjeccions i onomatopeies és molt subjectiu i que, encara que Julià i Garcia entenguin el sentit 

que adopta en anglès, pren formes diferents quan ho modelen al català. Segurament, l’exemple més 

clar és la interjecció duh, una expressió molt americana de menyspreu que subratlla l’obvietat del 

que s’acaba de dir. El context que l’envolta és el següent: el protagonista es comunica per fax amb 

la seva dona per saber com està el seu fill malalt i, quan li pregunta si l’ha dut al metge, ella respon 

que duh. La traducció de Pep Julià (“evident”) és la més lògica, tot i que potser denota un punt 

formal impropi d’una interjecció. Yannick Garcia busca mantenir el menyspreu i l’altivesa a través 

de la ironia (“no et fot”) alhora que expressa contrarietat i desacord, és a dir, que gairebé com si es 

tractés d’una lítote, ens fa creure que la dona està molesta perquè ell ha insinuat que potser se 

n’havia oblidat. No queda clar si Saunders volia donar a entendre aquesta combinació de 

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

She’s a good thrower and I almost 
say ow.

En sap molt, de tirar pedres, i jo 
gairebé dic au.

Té bon braç i per poc que no faig 
ai.

Whoa! Apa! Caram!

Ack, I’m getting mushy here. Uix, això m’ha sortit massa 
sentimental.

Nyè, aquí ja m’estic passant de 
tou.

Ooga mooga. Ooga ooga mooga. Uga muga. Uga muga. Unga munga. Unga unga munga.

Oh all right all right. Au, d’acord, d’acord. Que sí, home, que sí.

Ka-ching, that option money 
kicks up a notch.

Tararí, els diners de l’opció 
pugen un punt més.

Cataclinc, els diners que tinguis a 
les opcions van sumant.

Hey, sorry about yestarday. Hola, i quin greu, allò d’ahir. Escolta, perdona per allò d’ahir.

Duh. Evident. No et fot.

Wow. Bufa. Déu n’hi do.

A little buzzed in the cave. Boo-
hoo.

Estava una mica trompa. Snif, 
snif.

Una mica trompa dins la cova. 
Per l’amor de Déu.

Hey, share it with us. Ei, doncs expliqui'ns-ho. Ves per on, explica'ns-ho tot.

 CASTELLI, Eleonora. (19 de juny de 2012). “Interjección y onomatopeya: definición, clasificación 2

y ejemplos” (missatge d’un blog). elblogdegramatica. [Recuperat el 23/05/2016 a http://
elblogdegramatica.blogspot.com.es/2012/06/interjeccion-y-onomatopeya-definicion.html]. 
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sensacions, però la traducció d’aquest tipus de categories gramaticals és arriscada i a vegades cal 

jugar-se-la per aconseguir una reacció similar. 

 La interjecció “hey”, que serveix per captar l’atenció d’algú, és més difícil de traduir del que 

sembla. En català no és tan transversal saludar algú dient “ei” —si no és que qui saluda és El Capità 

Enciam—, sinó que fem servir apel·latius com “hola”, “eh” o “tio”. En les dues vegades que 

apareix a la taula, Pep Julià ha mantingut el sentit i ho ha traduït com a salutació. En sentit estricte, 

en la traducció de Yannick Garcia l’ús de l’apel·latiu “escolta” afegeix informació, ja que Saunders 

no escriu “listen” a l’original. No obstant això, també aconsegueix l’efecte oral i amistós i una 

continuïtat amb el text que l’acompanya que reforça el sentiment de penediment. 

 L’expressió catalana “Déu n’hi do” és de les més difícils de traduir —fins i tot al castellà— 

probablement perquè és aplicable a tantes situacions (fins i tot al DIEC acaben la definició amb un 

prudent “etc”). Em va agradar molt veure que apareixia en una traducció; vaig pensar que trobaria 

la solució i per fi ho podria incloure a les meves frases quan parlés en anglès. No puc dir que no em 

va envair una petita onada de decepció quan vaig veure que en anglès no era ni més ni menys que 

“wow”; tot i ser igualment flexible no m’acaba de convèncer canviar una expressió per una 

interjecció. Si girem la truita, però, ho trobo molt encertat com a traducció i m’agrada que no només 

aparegui en textos en català original. Les definicions que fa el DIEC de les dues solucions no 

podrien ser més diferents: pel que fa a “bufa”, ens diu “expressió usada per a manifestar sorpresa, 

contrarietat, etc.”; l’expressió d’en Yannick hi apareix disfressada de “Déu li’n do” i la defineix com 

a “expressió emprada per a manifestar la conformació, la suficiència, etc.”. Ara bé, de la sorpresa a 

la suficiència n’hi va un tros. Pel que fa a la interjecció anglesa “wow”, segons com la defineix el 

Merriam Webster, s’acosta més a la de Pep Julià pel que fa al sentiment d’estranyesa: “used to show 

that you are very surprised or pleased”.   

 El soroll que pretén imitar el dels cavernícoles quan grunyen o emeten sons per força ha de 

tenir certa similitud amb el dels micos. La proposta de Saunders, “ooga mooga”, Pep Julià tan sols 

l’adapta a la fonètica catalana, en canvi Yannick Garcia hi afegeix una segona consonant nasal que 

precedeix la “g”. En ambdues propostes s’endevina el caràcter primari de qui parla i es nota que 

imita els sons guturals propis dels homes de les coves.  

 L’única onomatopeia que apareix al quadre anterior és la que imita el so de les caixes 

registradores quan s’obren i s’associa als diners (“ka-ching”); dins el context del llibre fa referència 

a la manera com algú pot aconseguir enriquir-se més de pressa. Com que l’equivalent en català no 

existeix, els traductors han optat per buscar una altra onomatopeia que o bé no s’allunyi gaire del 

sentit original, o bé n’aporti un de nou que no desentoni amb el que es diu. El resultat ha estat 
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diferent en cadascuna de les traduccions: Pep Julià ha eliminat la connotació de diners —com que ja 

apareix més endavant no omet informació— i n’ha aportat una de nova (“tararí”) que imita el soroll 

de les trompetes i que fa pensar en un “tatxan, tatxan”, diners que apareixen per art de màgica. 

Yannick Garcia ha preferit acostar-se al sentit de l’original a un nivell més físic i ha reproduït el 

soroll metàl·lic de les monedes quan xoquen entre elles (“cataclinc”), que també evoca la imatge de 

diners.  

4.1.2. Puntuació i signes ortogràfics 

El seguit d’exemples agrupats en aquest apartat posen de manifest l’estil dels traductors pel que fa a 

qüestions més ortotipogràfiques i de signes de puntuació. El més rellevant i diferent a simple vista 

— segurament decidit per la mateixa editorial— és la presentació de les notes que arriben dels caps 

del parc temàtic. Al llibre original apareixen en cursiva, sagnades i amb la primera lletra en 

majúscula, normalment introduïdes per dos punts a la línia superior, amb un estil molt propi de la 

literatura anglesa. Edicions 62, potser per imitar l’aparença de l’original, manté exactament els 

mateixos criteris, en canvi al llibre publicat per Edicions de 1984 les notes apareixen entre cometes 

baixes, també sagnades i sense cursiva.   

 Me’n vaig adonar de seguida perquè com que apareixen pàgines senceres de notes, agraeixes 

quan s’acabava la cursiva per descansar la vista.  

 Respecte a les diferències en l’elecció de majúscules i minúscules, pel que fa a “No 

Attractions”, s’entén que a l’espai de què parla no hi ha cap Atracció, i no que sigui un espai 

anomenat “Cap Atracció”, tot i que es presta a confusió en trobar-se a principi de frase. Pel que fa a 

“Indians”, com que els “Remotes” també treballen al parc, potser caldria  mantenir la coherència 

entre tots els personatges i deixar la majúscula inicial en tots. Yannick Garcia tradueix els 
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TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

Notes Notes «Notes»

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

No Attractions are down it, only 
Disposal Area 8 and li t t le 
Employees Only shop in a 
doublewide…

Al final no hi ha Cap Atracció, 
tan sols la Zona de Recollida 
d’Escombraries 8 i una botigueta 
de façana doble Tan Sols per a 
Treballadors…

A sota no hi ha cap Atracció, 
només l’Àrea d’Abocador 8 i una 
bo t igue ta Exlcus iva per a 
Treballadors dins d’una mena de 
casa prefabricada…

But we find ourselves in a too-
many-Indians situation…

Però és que ens trobem en una 
situació d’excés d’Indis…

Però ara ens trobem que ens 
sobren uns quants indis…



“Remotes” per “Distants”, però en canvi els indis no conserven la majúscula pròpia dels 

personatges.  

 L’ús que cada traductor ha fet de les comes també és diferent. Seguint el Manual de 

Puntuació de la Universitat Autònoma de Barcelona,  sempre cal posar una coma després d’un 3

vocatiu (tu), tal com ha fet Yannick Garcia. Tot i això, no necessàriament cal entendre-ho com un 

vocatiu; com que és la resposta a “How about me?”, pot tractar-se d’una frase amb subjecte i 

adverbi.  

 Pel que fa als complements circumstancials, l’ús de la coma és optatiu. Així doncs, que 

Yannick Garcia no hagi col·locat una coma després de la locució temporal “per esmorzar” no es 

considera un error. El Manual també dedica un apartat a les enumeracions, on s’indica que si les 

diverses parts d’una oració tenen el mateix rang sintàctic, se sol separar amb comes i les dues 

últimes, mitjançant una conjunció —i, o o bé ni. És estrany, doncs, que Pep Julià hagi calcat la 

puntuació de l’enumeració anglesa i l’hagi deixat sense comes, però encara és més estrany que 

Yannick Garcia hagi traduït “mints” per “mentolat”, ja que en aquest cas l’original fa referència als 

populars caramels de menta i ell parla dels cigarrets amb gust del compost orgànic mentol.  

 L’últim quadre recull dos aspectes més de la puntuació: els dos punts i el guionet. Pep Julià 

ha cregut convenient afegir un signe de puntuació i alterar la morfosintaxi de la frase introduint la 

partícula negativa. En anglès, la paraula “no” actua de complement de manera, però en català cal 

 GABINET DE LLENGUA CATALANA. “Els signes de puntuació. Manual”. Universitat Autònoma de 3

Catalunya. [Recuperat el 09/05/2016 de http://wuster.uab.es/signes/pagines/manual.pdf].
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TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

Mints mints mints. Smokes 
smokes smokes.

Caramels caramels caramels. 
Cigarrets cigarrets cigarrets.

Mentolats, mentolats, mentolats. 
Cigarrets, cigarrets, cigarrets.

Not you. Tu no. Tu, no.

How about me? I jo, ¿què? ¿I jo què?

I count on twenty Reserve 
Crackers each.

Per esmorzar, compto vint Galetes 
de Reserva per cap.

Per esmorzar compto vint Galetes 
de Reserva per cap.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

I shake my head no. Jo moc el cap: no. Faig que no amb el cap.

Bradley lied about the tooters and 
bought some you-know-what.

En Bradley va mentir sobre allò 
dels xiulets i va comprar una mica 
de tu ja saps què.  

En Bradley em va mentir amb el 
tema de les trompetes i va anar a 
comprar ja-saps-tu-el-què.

http://wuster.uab.es/signes/pagines/manual.pdf


una marca que separi les dues frases però alhora les relacioni (els dos punts, per exemple). Yannick 

Garcia ha optat per convertir-ho en un verb de moviment. 

 Pel que fa al guionet, en anglès és molt habitual ajuntar paraules per formar un substantiu o 

un adjectiu compost i que adquireixin un nou significat en escriure’s juntes. Moltes vegades serveix 

per posar èmfasi, com si indiquessin que qui la diu fa servir un to diferent. En anglès existeix el 

substantiu col·loquial “you-know-what”, que fa referència a alguna cosa que no es vol dir però que 

entre els interlocutors ja se sap què és. Com que en català no existeix una expressió eufemística 

equivalent —en aquest cas al·ludeix a les drogues— i és una llengua poc flexible gramaticalment, 

calia prendre una decisió: o desglossar la unió, com ha fet Pep Julià (“tu ja saps què”), o calcar de 

l’original, com ha fet Yannick Garcia (“tu-ja-saps-el-què”).  

4.2. NIVELL LÈXIC 

Quan traduïm hem de buscar equivalents semàntics en la llengua d’arribada que transmetin el 

mateix que l’autor pretén en la llengua original, és a dir, no tan sols el significat, sinó també la 

interpretació dins el context del llibre o de l’estil personal de l’escriptor, o bé si amaga un doble 

sentit que cal tenir en compte. És per aquest motiu que en dues llengües tan diferents com el català i 

l’anglès, les possibilitats de traducció són múltiples, tal com es pot comprovar en les dues 

traduccions de Pastoralia que analitzem. 

4.2.1. Adverbis 

A la facultat ens ensenyen que no hem de caure en la literalitat dels adverbis (sobretot els acabats en 

–ly), que cal buscar solucions equivalents, reinventar i esprémer tant com sigui possible la nostra 

llengua. Això és el que es desprèn de l’anàlisi de les traduccions de Julià i Garcia, els quals busquen 

alternatives creatives, com per exemple: 

 A partir d’aquests tres casos es constata que no sempre s’ha de traduir una categoria 

gramatical —en aquest cas un adverbi— per la mateixa categoria en un altre idioma. El mateix 

sentit es pot plasmar amb un verb, un sintagma preposicional o fins i tot un adjectiu. En anglès es 
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Not exactly, Dad. No exactament, papa. Te’n faries creus, papa.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

Those were perfectly good shoes. E r e n u n e s e s p a r d e n y e s 
perfectament bones.

Però si eren unes sabatilles 
normals i corrents.

I heard you very clearly. Jo l’he sentida molt clarament. L’he sentida perfectament.



fan servir molts adverbis emfàtics, com “very” o “really”, que en català quedarien molt redundants 

si sempre es traduïssin per “molt”. Així doncs, és encertada la traducció d’aquests dos casos perquè 

busquen alternatives catalanes molt genuïnes.  

 No obstant això, la traducció instintiva quan apareix un adverbi com “clearly”, “exactly” o 

“perfectly” és “clarament”, “exactament” o “perfectament”. Pep Julià ha optat per unes traduccions 

més literals i Yannick Garcia, potser a vegades allunyant-se una mica del sentit original, ha preferit 

buscar solucions menys previsibles. 

4.2.2. Lèxic 

Pel que fa als substantius, l’oferta encara és major i els traductors poden arribar a traduir-los per 

paraules que, tot i adir-se amb la definició anglesa del terme i ser-ne un equivalent, denoten certes 

diferències, sobretot en posar les dues versions de costat. 

 Si prenem per exemple la paraula “brunch”, el Merriam Webster defineix el terme com “a 

meal that combines breakfast and lunch and that is usually eaten in late morning”. Tot i ser un 

concepte bastant propi d’Amèrica del Nord o bé d’Anglaterra, on late morning sol ser l’hora que al 

nostre país encara estem prenent el segon cafè del matí, tothom entén què vol dir. Ara bé, sembla 

que cap dels dos traductors s’ha plantejat l’opció d’adoptar-ho com a préstec i marcar-ho en cursiva. 

Els substantius anglesos que apareixen al requadre són de caire més general (footie > foot; brunch > 

breakfast & brunch) i en català requereixen un mot més concret. Josep Pla deia que els esmorzars 

catalans eren escarransits  i, certament, a dia d’avui hi ha una tendència que busca reivindicar els 4

productes catalans i alhora donar personalitat a l’àpat més important del dia, anomenat justament 

 MORET, X. (18 de gener del 2006). El ‘esmorzar de forquilla’. El Pais. [Recuperat de  http://4

elpais.com/diario/2006/01/18/catalunya/1137550041_850215.html].
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I go into my Separate Area and 
put on my footies.

Jo entro a la meva Zona Separada 
i em poso els meus espardenyots.

Me’n vaig a la meva Zona 
Independent i em poso els peücs.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

Greg Nordstrom pokes his head in 
and asks me to brunch.

En Greg Nordstrom treu el cap i 
em diu que surti a fer un mos.

En Greg Nordstrom fica el cap a 
la cova i em convida a un 
esmorzar de forquilla.

Young guy, kind of goofy-
looking.

Un paio jove, fa cara de totxo. U n n a n o j o v e , a m b c a r a 
d’enfavat.

She’s a lump to you. És una soca, comparada amb tu. Per a tu, és un llast.

Also he’s got some goo-goo 
coming out of his nosehole.

I a part d’això, al nas el nen hi té 
uns mocs de pam!

Ah, al nen li penja un moqui-
moqui del nas.

http://elpais.com/diario/2006/01/18/catalunya/1137550041_850215.html


“esmorzars de forquilla”; molts restaurants ofereixen aquesta versió contundent on es precisa de 

ganivet i forquilla. En qualsevol cas, aquest és el terme que a Yannick Garcia li ha semblat adequat i 

és la versió catalana que ofereix del brunch (un terme en anglès que en aquests moments és molt 

estès entre els joves al nostre país, s’ha posat de moda, tot i que se sol referir a sucs verds i torrades 

amb alvocat, i no al pa amb tomata i botifarra i vi que reclamava Pla). Si ens fixem en la traducció 

de Pep Julià hem de tenir en compte altres factors que marquen l’elecció d’una expressió o una 

altra: la febre del brunch és relativament nova i els tretze anys que separen ambdues traduccions 

també denoten una lleugera evolució de la llengua. Fer un mos és “fer una menjada 

lleugera” (DIEC), cosa que no s’acosta gaire a la idea que tenen els que prefereixen un bacallà amb 

samfaina a les nou del matí. Curiosament, doncs, en certa manera totes dues traduccions 

coincideixen amb el concepte brunch, però entre elles no tenen una equivalència total. 

 La traducció de verbs també dóna molt de joc. La gramàtica anglesa permet que un mot com 

“skin” pugui actuar de verb, substantiu i fins i tot d’adjectiu. El coneixement profund del català dels 

traductors dóna peu a traduccions més específiques que doten el text de qualitat, versemblança i 

caràcter. En el cas del verb “to skin”, la diferència semàntica entre “escorxar” i “espellar” és 

mínima (el DIEC els defineix tots dos com a “llevar la pell”), però el color que li donen al text no és 

igual. De la mateixa manera, les expressions que han escollit pel verb “to croak” són metàfores que 

giren al voltant de la mort que t’agafa per sorpresa: “quedar-se de pedra” significa que, de tan 

sorprès, se t’immobilitza el cos com el d’una estàtua, i “tenir un cobriment” es relaciona amb el 

desmai, quan et fallen les forces pel que veus o sents. Aquestes decisions atorguen una atmosfera al 

text que fa que, segurament, si intercanviem un paràgraf qualsevol entre les dues traduccions el 

lector notarà la diferència.   
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In places the skin looks ready to 
split.

Hi ha llocs on la pell sembla que 
se li hagi d’esberlar.

Hi ha trossos en què la pell 
sembla que se li estigui a punt 
d’encetar.

I just have to haul the dead goat 
out of the Big Slot and skin it 
with a sharp flint.

Jo m’he de limitar a treure el 
cabrit mort de la Ranura Grossa i 
escorxar-lo amb una pedra 
esmolada de sílex.

L’única cosa que haig de fer jo és 
treure la cabra morta de la Ranura 
Gran i espellar-la amb una punta 
de sílex esmolada.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

Wouldn’t Norm and Larry croak 
if I was suddenly so assertive?

¿Oi que en Norm i en Larry es 
quedarien de pedra, si jo tot 
d’una parlés tan enèrgic?

¿Oi que en Norm I en Larry 
tindrien un cobriment, si de cop 
i volta fos igual de categòric jo?

God, it’s all drudge drudge 
drudge, you should see me.

Redéu, no paro de fer l’escarràs, 
l’escarràs, l’escarràs, m’hauries 
de veure.

Ostres tu, tot és pencar, pencar, 
pencar, m’hauries de veure.



4.2.3. Mots generals 

La llengua catalana ja fa anys que ha desplegat una campanya contra els verbs buits, és a dir, sense 

contingut semàntic o bé amb un significat poc delimitat, que busca substituir-los per alternatives 

més precises i adaptades al context. En anglès, en canvi, tal com ens va ensenyar Carmen Pérez a 

les seves classes impartides a segon, els anomenats delexical verbs (com “have”, “take”, “make”, 

“give”, “go” i “do”) són d’allò més freqüents perquè el significat prové del substantiu que els 

precedeix. Aquesta simplificació de la gramàtica anglesa fa que sigui una llengua relativament 

senzilla d’aprendre, però molt complicada de traduir. En aquest cas, el verb escollit per a l’anàlisi és 

“to go”, que ni Julià ni Garcia han traduït per “anar”, sinó que han buscat alternatives que, malgrat 

no tenir equivalència entre elles, funcionen perfectament amb el sentit ampli del verb. Pep Julià 

prefereix un sentit més acabat, on el protagonista arriba i es col·loca a la Ranura (“plantar-se”); en 

canvi, Yannick Garcia, amb la locució “fer cap” dibuixa un sentit més duratiu en què el protagonista 

és percebut pel lector caminant en direcció a la Ranura.  

 Com en la majoria de llengües, el dia a dia de l’anglès conté un grup de mots comodí que es 

fan servir en situacions molt diverses, però que no sempre volen dir el mateix. La paraula “like”, 

sense anar més lluny, pot donar lloc a nombroses col·locacions: com a verb (I like coffee) vol dir 

agradar, gaudir; si hi afegim el verb “to be” (What is he like?) indica una manera de descriure 

personalitat o característiques pròpies d’algú o d’algun lloc; si la categoria gramatical és la d’una 

preposició, fa la funció de comparatiu (This Coke tastes like Pepsi). No obstant això, últimament 

cada cop se sent més “it’s like…” com a crossa lingüística, com si res fos real i només es pogués 
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This morning I go to the Big Slot 
and find it goatless.

Aquest matí em planto a la 
Ranura Gran i trobo que no hi ha 
el cabrit.

Aquest matí faig cap a la Ranura 
Gran i em trobo que no hi ha 
cabra.  

Plus it’s always nice to get out of 
the cave.

I encara, sempre és agradable, 
sortir de la caverna.

A més, sempre ve de gust poder 
sortir de la cova.

… to get some things for the 
party, some hats and tooters and 
stuff like that…

… per comprar algunes coses per 
a la festa, uns quants barrets i uns 
quants xiulets i material per 
l’estil…

… per comprar quatre coses per 
als preparatius, quatre barrets, 
trompetes i coses d’aquestes…

Grammy’s always like: get me 
this, get me that.

L’àvia sempre fa el mateix: 
Porta’m això, porta’m allò.

L’àvia no para: Porta’m això, 
porta’m allò.

About how great you are. De com n’arribes a ser de 
collonut.

Del nano tan fantàstic que ets.

… did you write down how cute 
he looked eating it?

… has apuntat quina cara més 
simpàtica feia mentre se la 
menjava?

… has escrit que bufó que estava 
quan se l’ha menjada?

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA



parlar comparant dues coses en comptes de definir la que tenim a davant —que és el cas que apareix 

al text. De fet, al nostre país hi ha una febre semblant que també fa posar les mans al cap als 

lingüistes perquè sembla que la llengua estigui involucionant. És gairebé impossible seure a 

qualsevol lloc on hi hagi joves i no sentir mil vegades com diuen “en plan”, “és com” o “rotllo”  —5

que tot sembla indicar que és una còpia del “like” anglès—, farcint les frases de marques 

innecessàries que fan que tot acabi sonant igual. Davant aquest empobriment lèxic, em semblen 

molt bones les propostes dels dos traductors perquè cap ha fet servir aquestes dues crosses tan 

habituals i han buscat alternatives tant o més catalanes. En aquest punt, és interessant la reflexió 

sobre la traducció com a eina de normalització que fa el mateix Yannick Garcia:  
«Les traduccions no són eines de normalització, tot i que acaben sent-ho. Si tu tradueixes un llibre pensant 
que fas un favor a la llengua, pots fer un flac favor a l’obra. Si l’obra no vol que cridis l’atenció sobre aquella 

paraula no l’hauries de canviar gaire si vols respectar l’autor. Si vols aprofitar el llibre perquè se sàpiga 

aquella paraula estàs posant els teus objectius per sobre. Jo intento mirar-m’hi una mica». 

 Pel que fa a mots més genèrics com “stuff” o “things”, cap dels traductors ha tingut 

miraments a traduir-ho per “coses”, cosa (mai millor dit) que sorprèn si tenim en compte que és una 

de les paraules tabú a la facultat de Traducció.  

 La traducció d’adjectius com “great”, “nice” o “cute” —normalment aplicables a qualsevol 

situació, persona, animal, objecte— també és complicada perquè la llengua catalana no disposa 

d’adjectius de caire tan genèric (mai direm que una situació va ser “simpàtica”) i cal entendre el 

moment del relat per traduir-los com cal. Yannick Garcia fins i tot s’ha aventurat a substituir un 

adjectiu (“nice”) per una locució verbal (“venir de gust”). 

4.2.4. Neologismes 

Un dels motius pels quals vaig escollir analitzar aquesta nouvelle va ser l’enorme quantitat de 

detalls que, com a lectora amb mentalitat de traductora, anava detectant a mesura que llegia la 

traducció d’Edicions de 1984. Al llarg de les setanta pàgines apareix un alt nombre d’elements 

inventats per Saunders que designen espais, objectes i personatges que només existeixen dins el 

món de Pastoralia i que mereixen tot un apartat. Un neologisme és una “unitat lèxica nova, 

formalment o semànticament, creada en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o 

manllevada a una altra llengua” (DIEC). Amb aquesta premissa podem considerar que totes les 

paraules que apareixen a continuació ho són, malgrat que no se n’ha fet cap altre ús fora del llibre.  

 ROMERO, R. (26 de maig de 2011). “Involución lingüista: hablar ‘en plan’ mal” (missatge d’un 5

blog). Lagrasaenlacorbata. [Recuperat el 18/05/2016 a https://lagrasaenlacorbata.wordpress.com/
2011/05/26/involucion-linguistica-hablar-en-plan-poco-practico/].
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 La taula mostra alguns dels neologismes que he considerat més significatius i d’altres que 

apareixen constantment al text i que, per tant, tenen un valor afegit. Val a dir que Pep Julià no fa una 

traducció coherent de “Big Slot”, ja que ho tradueix com a “Ranura Grossa” o “Ranura Gran” quan 

en realitat es tracta del mateix espai. El primer cas, juntament amb “Separate Area”, apareix molt 

sovint durant tota la nouvelle perquè és on té lloc bona part de l’acció, per això és important seguir 

un únic criteri de traducció. Per posar en context, el parc d’atraccions Pastoralia consta de diversos 

espais (Big and Little Slot, Russian Peasant Farm, Disposal Area 8, Employees Only shop, Pioneer 

Encampment, Big Durn Flood, Sheep May Safely Graze, Remote Attractions, Days of Christ…) on 

treballen —hi viuen, de fet— persones que durant les 24 hores del dia han de fer-se passar per 

cavernícoles per si ve algun client a treure el cap. El protagonista de la història treballa en una cova 

de les “Remote Attractions” amb una dona, Janet, que no segueix gaire les normes i que prefereix 

comunicar-se verbalment abans de grunyir, fer mots encreuats en comptes de caçar mosques i fins i 

tot beure durant el servei. La “Separate Area” és l’habitació privada de què disposa cada treballador. 

En el text en català de Pep Julià s’observa una traducció més literal dels neologismes (Remotes > 
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Every morning, a new goat, just 
killed, sits in our Big Slot.

Cada matí, un altre cabrit, acabat 
de matar, reposa a la nostra 
Ranura Grossa.

Cada matí ens trobem una cabra, 
acabada de matar, a la nostra 
Ranura Gran.

Janet comes in from que Separate 
Area and her eyebrows go up.

La Janet entra des de la seva 
Z o n a S e p a r a d a i a i x e c a , 
sorpresa, les celles.

Entra la Janet de la Zona 
Independent i m’arrufa les celles.

I have some cocoa and take out a 
Daily Partner Performance 
Evaluation Form.

Bec una mica de cacau i trec un 
I m p r è s d ’ Av a l u a c i ó d e l 
Rendiment Diari de la Parella.

Em faig un cacau en pols i trec un 
Imprès d’Avaluació Diària de 
l’Actuació del/de la Company/a.

Like all you Remotes. Això us passa a tots els Remots. Com vosaltres, els Distants.

I read that guy’s Client Vignette 
Evaluation.

Vaig llegir l’Imprès d’Avaluació 
Escenogràfica del Client del 
paio.

Em vaig llegir l’Avaluació del 
Client sobre la Recreació.

We require that you Remote 
Attractions pay the money which 
we call, and ask that you call, the 
Disposal Debit, but which you 
people insist on wrongly calling 
the Shit Fee.

A les Atraccions Remotes, us 
sol·licitem que pagueu els diners 
q u e a n o m e n e m , I q u e u s 
demanem que vosaltres també 
anomeneu, Càrrec de Deixalles, 
però que vosaltres insistiu a 
anomenar incorrectament Quota 
de la Merda.

Exigim que les Atraccions 
Distants paguin aquests diners 
que nosaltres anomenem, i us 
demanem que vosaltres també, la 
Taxa d’Eliminació, però que 
vosaltres us entesteu a dir, 
erròniament, l’Impost de la 
Merda.

… wrap the loin in a sling and 
swint it down to Finishing.

… ficava el llom dins d’una mena 
de fona llarga suspesa a la corretja 
i la feia baixar cap al Punt últim 
de la cadena, on acabaven la 
feina.

… embolicava el llom i el deixava 
en un ganxo que el traslladava a la 
zona d’Acabats.



Remots; Separate Area > Zona Separada), mentre que Yannick Garcia busca solucions més fidels al 

sentit. Ens adonem que a Saunders li agrada inventar-se espais nous —fins i tot en crea un que 

forma part d’un escorxador fora del parc on treballava el pare del protagonista—; en aquests casos, 

per exemple a l’hora de traduir “Finishing”, Pep Julià hi afegeix informació complementària per fer 

més fàcil la comprensió dels lectors, i Yannick Garcia, en canvi, es cenyeix a l’original.  

 Pel que fa al “Client Vignette Evaluation”, ambdós traductors han hagut de pensar en un 

terme que definís el que el protagonista i la Janet fan dins la cova. Pep Julià considera que fan 

teatre, “avaluació escenogràfica”, però per a Yannick Garcia “recreen” una vida passada més que no 

“la interpreten”. El conjunt d’aquestes petites diferències fa que el lector es faci una idea o una altra 

del que té lloc dins el parc temàtic, és a dir, el lector percep l’indret en funció de com se l’imagina 

el traductor. És evident que la cosa canvia entre un “càrrec de deixalles” i una “taxa d’eliminació”, 

o bé entre una “quota de la merda” o un “impost de la merda”. 

 Em sembla important destacar com Yannick Garcia, potser per la polèmica que hi ha 

darrerament sobre els usos no sexistes de la llengua i la pressió de molts sectors, ha afegit els dos 

gèneres a Daily Partner Performance Evaluation Form. Com que en anglès el gènere ja és neutre, 

aquesta especificació no és necessària, però el fet que Yannick Garcia tradueixi “partner” per 

“Company/a” posa de manifest unes consideracions que segurament fa deu anys no eren tan 

rellevants. 

4.3. NIVELL SINTÀCTIC 

4.3.1. Fraseologia: expressions 

Tradicionalment, la fraseologia s’ha entès com el més idiosincràtic d’una comunitat de parlants, 

cosa que en dificulta la traducció de cara a altres comunitats lingüístiques i culturals. La 

correspondència d’unitats fraseològiques no és sempre senzilla, però la majoria tenen equivalents 

funcionals —fraseològics o no— en altres llengües. Segons Sílvia Molina Plaza, “la fraseología es 

traducible, aunque no se pueden establecer correspondencias automáticas”.  Les relacions 6

d’equivalència entre unitats fraseològiques de l’anglès al català reflecteixen l’existència d’un 

continu que va des de la identitat total fins a la falta d’equivalència. Entre un extrem i altre trobem 

molts casos d’equivalència parcial deguda a incoherències de tipus semàntic, figuratiu i connotatiu. 

El que anomenem equivalència plena es produeix quan una unitat fraseològica de la llengua 

 MOLINA PLAZA, S. “La traducción de las unidades fraseológicas inglés-español: el caso de las 6

colocaciones y las frases idiomáticas”. Universidad de Castilla—La Mancha. [Recuperado el 
18/05/2016 de http://cvc.cervantes.es/lengua/esletra/pdf/02/035_molina.pdf].
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d’origen correspon a una altra de la llengua d’arribada des del punt de vista denotatiu i connotatiu, 

manté la base metafòrica i una distribució i freqüència d’ús, així com les mateixes implicacions 

convencionals (restriccions diastràtiques, diafàsiques i diatòpiques). És un tipus d’equivalència poc 

freqüent que es sol donar en els europeismes (All roads lead to Rome > Tots els camins duen a 

Roma), a les unitats fraseològiques denominatives (a (nuclear) test ban > prohibició de proves 

nuclears) i en la fraseologia terminològica (trial balloon > globus sonda).  

 En anglès l’expressió “just my luck” se sol dir quan et passa alguna cosa dolenta que és la 

gota que fa vessar el got. Fent un incís, aquesta expressió es va veure totalment connotada quan el 

2006 es va estrenar una pel·lícula per a adolescents de Lindsay Lohan amb el mateix títol. 

Precisament és curiós comprovar que en la traducció al castellà no es va aconseguir el mateix efecte 

que en la llengua d’origen, i es va optar per un títol, Devuélveme mi suerte, més lligat a la trama. Els 

dos traductors de Pastoralia han aportat una expressió equivalent a “només faltava això”, tot i que 

l’efecte també és molt diferent: Pep Julià fa servir “vet aquí”, una expressió que combina un adverbi 

de lloc amb la forma arcaica de l’imperatiu veure per introduir l’explicació del “just our luck” 

anglès, mentre que Yannick Garcia s’arrisca a dues bandes i proposa una expressió amb una 

connotació vulgar que no és a l’original i que a més vol dir justament el contrari —tenir molta sort

—, esperant que el lector detecti la ironia (“tenir la flor al cul”). 

 L’expressió popular “guess what” serveix per encuriosir a qui t’escolta i gairebé anticipar 

que el que vindrà serà interessant o sorprenent. S’utilitza en contextos informals i la traducció literal 

en català seria “saps què”, tot i que les dues opcions dels traductors són molt genuïnes i encaixen 

perfectament amb l’estil de Saunders. 

 La llengua anglesa té l’expressió “feel free to” per dir a algú que “there is no reason to 

hesitate about doing something” (Merriam Webster). Com succeix en el cas anterior, també es fa 

servir en situacions informals, tot i que no desentona en contextos més seriosos —sobretot si 

s’adorna amb formes de cortesia. Pep Julià, però, li ha afegit un to més col·loquial i juvenil amb 

l’expressió “no et tallis”, un verb que posteriorment va quedar connotat per la campanya de la 
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Just our luck. Vet aquí la sort que tenim. Tenim la flor al cul.
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… and guess what… … i ves per on… … i ¿saps què et dic?

Feel free to empty your shit bag 
inside the store.

No et tallis i buida la teva bossa 
de merda dins la botiga.

Si vols buidar la bossa de merda 
al mig de la botiga, tu mateix.

Is she a bit of a pain? ¿Que és una mica pesada? ¿Et toca la moral?



Generalitat contra la violència masclista: “Talla amb els mals rotllos”. Yannick Garcia ha preferit fer 

servir un condicional i ometre l’expressió, tot i que al final afegeix un “tu mateix” per ressaltar que 

el protagonista té l’última paraula. 

 En anglès, la paraula “pain” pot tenir nombrosos significats a part de “dolor”. Partint 

d’aquesta base han anat sorgint un seguit d’expressions que orbiten al seu voltant i que estan 

relacionades amb la molèstia —ja sigui d’un objecte o d’una persona— com “a pain in the neck/

ass”, “to be in pain”, etc. En el context que ens ocupa, el cap del protagonista l’intenta coaccionar 

amb diverses preguntes acusadores perquè li confessi que Janet no actua correctament. Pep Julià ha 

traduït la interrogativa de manera explicativa, és a dir, que en comptes de substituir-ho amb una 

expressió equivalent, ha optat per la definició (“ser una mica pesat”). Yannick Garcia sí que n’ha 

trobat una i, a més, ha tingut la gràcia de no convertir-la en vulgar. Ha entès que Saunders vol que 

tots pensem que Janet és “a pain in the ass”, però que el cap no ho pot verbalitzar en veu alta; de la 

mateixa manera, en comptes de fer-li dir que ella “li toca la pera” o “el que no sona”, ha buscat una 

expressió que no caigués en la vulgaritat però amb una estructura que remeti a una altra que sí que 

ho és (“tocar la moral”). 

 Aquestes quatre expressions són bons exemples d’estructures gramaticals molt consolidades 

en la llengua i cultura americana però que no tenen un equivalent total en català. 

 “Watch your back” s’utilitza molt en anglès i aconsella vetllar per la seguretat d’algú (o un 

mateix) o desconfiar de qui t’envolta. En català no hi ha un equivalent total, tot i que als doblatges 

en castellà cada vegada és més freqüent sentir “vigila tus espaldas” —que no és el mateix que 

“cubrir las espaldas a alguien” perquè és algú altre qui vetlla i no un mateix—, una expressió 

totalment calcada i forçada que cada vegada es fa més popular. Pep Julià ha caigut en la literalitat de 

l’expressió, de la mateixa manera que amb “get back to sleep” ha mantingut l’estructura gramatical. 

Cal afegir, però, que ha mantingut el “damn” emfàtic amb un “de l’hòstia” molt contundent, mentre 

que Yannick Garcia ha omès aquesta part de la frase. Pel que fa a la resta d’expressions, en el 

primer cas Garcia ha optat per una que fa pensar en “vigileu on poseu els peus” i que transmet 
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All’s we can say is, watch your 
damn backs.

Nosaltres tan sols us podem dir 
que us cobriu les vostres 
espatlles de l’hòstia.

L’única cosa que us podem dir és 
que vigileu on trepitgeu.
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Go ahead, build your case. Vinga, endavant, munta’t la teva 
història.

Vinga, fot-li, deixa anar el sermó 
que més et convingui.

We can’t help it. No ens en podem estar. No hi podem fer res.

I can’t get back to sleep. Jo no em puc tornar a adormir. M’he desvetllat.



aquest sentiment d’avís, i en el segon ho ha transformat en un verb (“desvetllar”) que, tot i captar 

només una part de l’expressió, el lector sobreentén que la conseqüència directa és l’insomni. 

 Pel que fa a l’expressió “build a case”, al llibre potser està una mica fora de context —tot i 

que possiblement hi és per l’efecte grotesc buscat per Saunders— perquè es sol fer servir en 

ambients jurídics i policials. Fa referència al fet de recopilar proves i documents que acreditin uns 

fets davant la llei, tot i que a ulls del fill de Janet tan sols serveixen perquè en tregui les seves 

pròpies conclusions. L’expressió que proposa Pep Julià ens pot resultar familiar, tot i estar més 

acostumats a substituir “història” per “pel·lícula”, segurament perquè ha canviat el mitjà pel qual 

ens arriben les històries. Yannick Garcia altera una mica el sentit i no ofereix cap expressió 

equivalent a l’original: des del seu punt de vista, sembla que el fill inciti la seva mare a cantar-li les 

quaranta partint de la base que no tindrà raó. D’altra banda, la paraula “sermó” encaixa molt bé en 

el tipus de discussió que mantenen mare i fill. 

 Per últim, en l’expressió “can’t help”, tan popular en anglès, cap dels traductors ha caigut en 

el clàssic ús del verb “evitar”, sinó que han buscat alternatives molt catalanes. Julià fa servir el verb 

pronominal “estar-se”, lligat al fet que un mateix es priva de fer alguna cosa, mentre que Garcia fa 

servir una expressió molt catalana relacionada amb la impotència davant un fet que no es pot 

canviar (“no poder-hi fer res”). 

4.3.2. Fraseologia: frases fetes 

El traductor Vicente Fernández González defensa que “las personas que traducen cultivan una 

modalidad —compleja— de escritura; no están obligadas a tener obra propia original, pero sí a 

escribir tan bien como los textos originales demanden y, por encima de todo, a ser buenos lectores, 

los lectores más atentos”.  7

 La traducció de frases fetes sempre ha suposat un dels contratemps més habituals a causa de 

la singularitat de cada llengua a l’hora de crear-les d’acord amb la seva cultura. Per accedir a 

aquesta parcel·la lingüística el traductor ha de demostrar fins a quin punt coneix la llengua 

d’arribada i és capaç de trobar equivalents a nivell lèxic, textual i discursiu. Aquesta dificultat no ha 

de ser un obstacle a l’hora d’aventurar-nos en un estudi sistemàtic, ja que les frases fetes 

representen bona part del cabal d’una llengua i apareixen en tot tipus de discurs. El traductor, doncs, 

 GRAS, E. (26 d’abril de 2015). “Entrevista: ‘El traductor debe ser buen lector, el lector más 7

a t e n t o ’ ” . E l P e r i ó d i c o M e d i t e r r á n e o . [ R e c u p e r a t e l 1 6 / 0 5 / 2 0 1 6 a h t t p : / /
www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/cuadernos/el-traductor-debe-ser-buen-lector-lector-
mas-atento_930210.html].
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ha de posseir la competència lingüística suficient per identificar-les, entendre’n el sentit i buscar la 

correspondència en la seva llengua.  Cal afegir que, moltes vegades, el traductor es trobarà sol a 8

causa d’una manca d’informació o limitació de molts diccionaris especialitzats bilingües i 

multilingües.  Aquí és on entra la seva competència fraseològica —tant en llengua estrangera com 9

en la pròpia—, que tal com apunta Fernández González s’adquireix mitjançant la lectura.  

 Aquesta primera selecció de frases fetes exemplifica com, en cada cas, el traductor decideix 

ser més literal, buscar un equivalent en català o bé traduir la definició de l’expressió. En la primera 

(“the pen is mightier than the sword”) es planteja un doble problema: a part de ser un refrany, també 

és un tòpic literari encunyat pel novel·lista anglès Edward Bulwer-Lytton que va aparèixer a la seva 

obra teatral Richelieu.  Al llarg del temps ha anat adquirint importància fins a forjar-se com a frase 10

feta, i fins i tot la revista francesa Charlie Hebdo utilitza la metonímia per fer sàtira i comparar els 

llapis amb les pistoles. Moltes llengües han pres la traducció literal: en francès diuen “la plume est 

plus forte que l’épée” i, en portuguès, “a caneta é mais poderosa que a espada”. Aquesta és l’opció 

 SEVILLA MUÑOZ, M. (16 de març de 2009). “Procedimientos de traducción (inglés-español) de 8

locuciones en contexto”. Universidad de Murcia. [Recuperat el 16/05/2016 a http://
w w w . a c a d e m i a . e d u / 4 8 3 1 0 7 9 / P r o c e d i m i e n t o s _ d e _ t r a d u c c i ó n _ i n g l é s _ -
español_de_locuciones_en_contexto_Translation_procedures_for_idioms_in_context_English_-
_Spanish_Procédés_de_traduction_anglais_espagnol_de_locutions_en_contexte_].

 SEVILLA MUÑOZ, J. (1997). “Fraseología y traducción”. Universidad Complutense de Madrid. 9

[Recuperat el 16/05/2016 a https://revistas.ucm.es/index.php/THEL/article/viewFile/
THEL9797220431A/33885].

 GEE, A. (9 de gener de 2015). “Who first said 'The pen is mightier than the sword’?”. BBC News. 10

[Recuperat el 16/05/2016 a http://www.bbc.com/news/magazine-30729480].
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Time to hit the road, family. Ja és hora de començar a fer 
carretera, família.

Hora de marxar, família.

The pen is mightier than the 
sword!

La ploma sempre té més força 
que l’espasa!

No t’oblidis que a la vida més val 
traça que força!

… it is necessary for me to keep 
my chin up, so that I can continue 
to do a good job.

… l’únic necessari és no acotar el 
cap perquè així pugui fer molt bé 
la meva feina.

… només he de fer el cor fort i 
continuar fent la meva feina.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

For some reason insists on 
holding its tongue.

Per alguna raó insisteix a frenar 
la seva llengua.

No sé per quin motiu s’ha 
encaparrat a mossegar-se la 
llengua.

Do Cokes grow on trees? ¿Que es fan totes soles als 
arbres, les Coca-Coles?

¿ Q u e c a u e n d e l c e l , l e s 
cocacoles?

http://www.bbc.com/news/magazine-30729480
http://www.academia.edu/4831079/Procedimientos_de_traducci%C3%B3n_ingl%C3%A9s_-espa%C3%B1ol_de_locuciones_en_contexto_Translation_procedures_for_idioms_in_context_English_-_Spanish_Proc%C3%A9d%C3%A9s_de_traduction_anglais_espagnol_de_locutions_en_contexte_
https://revistas.ucm.es/index.php/THEL/article/viewFile/THEL9797220431A/33885


que adopta Pep Julià, tot i que Yannick Garcia troba una expressió catalana útil per definir que la 

intel·ligència preval sobre la força bruta (“val més traça que força”). 

 És interessant com els dos traductors han fet front a la frase feta “Do Cokes grow on trees”, 

que excepcionalment manté l’equivalència en ambdues llengües (en anglès és “money doesn’t grow 

on trees” i en català, “els diners no creixen als arbres”). Saunders ha fet un senzill i reconeixible joc 

lingüístic canviant la paraula “money” per “Cokes”, com si en la societat actual tingués més 

importància una beguda que els diners. Pep Julià ha mantingut la frase feta catalana canviant-ne una 

mica l’estructura; tanmateix, Yannick s’ha arriscat amb una altra frase feta catalana que fa 

referència a quan una cosa apareix sense que l’esperis (“caure del cel”). El sentit ha canviat i ha 

omès la picada d’ullet de l’autor, però l’efecte pels lectors és el mateix. D’altra banda, l’opció de 

Pep Julià de “frenar la seva llengua”, malgrat mantenir el sentit de la proposta de Yannick Garcia 

(“mossegar-se la llengua”), resulta una expressió molt menys propera o familiar.  

 Per demostrar que en català no estem tan avesats a incorporar paraules grolleres als refranys, 

la taula superior inclou alguns exemples significatius. En la majoria de casos, tot i conservar el 

sentit, no hi apareix cap paraula vulgar com “cul”, “merda”, “follar” o “puta”. De les sis frases fetes 

escollides, la meitat inclouen el mot “ass” i l’altra meitat el mot “shit”; en general, ambdós 

traductors fugen de la literalitat, i sorgeixen expressions com “puja aquí dalt i balla” o “anar a parir 

mones”. No obstant això, Yannick Garcia ha traduït literalment la polèmica expressió “to kiss one’s 

butt”, tan freqüent en l’argot anglès. Begoña Martínez, professora de la facultat de Traducció i 

Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra, considera que, malauradament, tot indica que la 

traducció literal s’anirà implantant en el vocabulari de la península a causa dels doblatges, malgrat 

els seus esforços per buscar alternatives. És cert que “bésame el culo” (o “llepar”, en català) manté 

el sentit i és universalment comprensible, però al seu entendre és forçada. La proposta de Pep Julià 
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Time to pull head out of ass, I 
guess.

Doncs deu tocar deixar de fer el 
ruc, m’imagino.

Deu ser l’hora que em deixi de 
collonades, doncs.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

She gestures me to kiss her butt. Ella em fa tot de gestos a mi, que 
me’n vagi a parir mones.

Ella me’n fa un altre a mi perquè 
li llepi el cul.

I’m in the shit? I’m somewhat in 
the shit?

Però què, ¿he ja he trepitjat 
merda? ¿Que d’alguna manera ja 
he trepitjat merda?

Però, ¿tinc problemes? ¿He 
trepitjat algun ull de poll?

Your ass is grass, lady. Ha trepitjat merda, senyora. Ja ha begut oli, senyora.

I am shitting bricks. I no cal dir que jo ja tremolo com 
un flam.

No cal que t’ho digui a tu, però 
estic cagat.

In a pig’s ass. I una puta merda! Puja aquí dalt i balla.



(“anar a parir mones”) és potser l’equivalent català que més s’hi acosta, una bona proposta de cara a 

nous doblatges.  

 Pel que fa a l’expressió “I’m in the shit”, Pep Julià l’ha traduït per “trepitjar merda”, que es 

fa servir quan s’està de pega i tot surt malament. En aquest sentit crec que la traducció de Yannick 

Garcia (“trepitjar un ull de poll”) s’adiu més al sentit de l’original, definit al web d’ElRefranyer 

com l’acció de “molestar algú referint-li allò que l’enutja”. Com que la seva primera frase ja fa 

referència als problemes, la segona pot al·ludir a com s’hi ha ficat en aquests problemes. Pep Julià 

ha fet servir la mateixa traducció per dues frases fetes que en l’original són diferents (“I’m in the 

shit” i “your ass is grass”), cosa que no denota gaire riquesa fraseològica. La frase feta “haver begut 

oli”, de Yannick Garcia, està més relacionada amb no poder-se escapar d’una cosa desagradable, no 

tenir remei.  

 Tanmateix, la traducció de “shitting bricks” de Yannick Garcia (“estar cagat”) em sembla 

literal i, tot i que conté una paraula grollera catalana molt polisèmica i n’explica ben bé el significat, 

no té la connotació de refrany de “tremolar com un flam” que proposa Pep Julià.  

4.4. NIVELL SOCIOLINGÜÍSTIC 

La sociolingüística, en tant que estudi de les interaccions entre la llengua i el medi social, analitza 

com es veu afectada per factors derivats de situacions d’ús (edat, sexe, origen ètnic, classe social o 

educació) la relació establerta entre els interlocutors i el lloc on es produeix la comunicació.  La 11

conseqüència directa és la variació lingüística, que Ricardo Muñoz defineix com a “expresión de 

significados potencialmente similares mediante estrategias diferentes que dan lugar a segmentos 

textuales distintos”.  En relació amb el context social i de situació dels personatges de Saunders, 12

Yannick Garcia estableix connexions entre ells: 
«Evidentment, la lectura política és la que hi ha darrere de la peripècia i dels personatges, però el 
més interessant és la qualitat de ventríloc: assumir que hi ha una multiplicitat de veus, tot i que la 
immensa majoria formen part d’una mateixa extracció social, és a dir que poden tenir 

coneixements diferents, però gairebé tots són pobres proletaris desgraciats. I això també els posa 
dins el mateix grup». 

 DICCIONARIO DE TÉRMINOS CLAVE DE ELE. “Sociolingüística”. Centro Virtual Cervantes. 11

[Recuperat el 18/05/2016 a http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/
sociolinguistica.htm].

 MAYORAL, R. (1999). “La traducción de la variación lingüística”. Universidad de Granada. 12

[ R e c u p e r a t e l 1 8 / 0 5 / 2 0 1 6 a h t t p : / / w w w . u g r . e s / ~ r a s e n s i o / d o c s /
La_traduccion_variacion_linguistica.pdf].
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Segurament, el fet que tots siguin “pobres proletaris desgraciats” els fa parlar de manera 

similar, però sense permetre que perdin l’idiolecte, l’estil individual, la identitat personal. No 

obstant això, resulta complicat categoritzar els graus de formalitat i veure com aquestes remeten a 

situacions comunicatives. La informalitat sempre té una intenció concreta perquè pretén ressaltar o 

la llengua oral, o un dialecte, o un sociolecte, o una llengua inculta, o una situació relaxada, familiar 

o d’enemistat. Interpretar tot aquest seguit de paràmetres és crucial a l’hora de traduir perquè, tot i 

que sovint van molt lligats al context cultural, s’han d’intentar transmetre amb tants de matisos com 

sigui possible. Segons Jenny Brumme,  l’oralitat fingida és un fenomen que no correspon a un fet 13

homogeni, sinó a un conjunt de manifestacions orals en l’escriptura. És per això que se sol 

relacionar aquest concepte amb l’escriptor que, mitjançant aquests recursos, pretén imitar l’ús oral. 

L’oralitat fingida posa a prova els traductors perquè han de determinar quina funció compleix al text 

original, i alhora aconseguir un equivalent en l’altra llengua que mantingui una càrrega expressiva 

similar.  

4.4.1. Marques d’oralitat 

 BRUMME, J. (2008). La oralidad fingida: obras literarias. Descripción y traducción. Madrid: 13

Iberoamericana. 
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TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

“Jeez,” she says first thing this 
morning.

—Rediu! —és la primera cosa 
que ha dit ella avui al matí.

—La mar salada —diu de bon 
matí.

… honest to God sometimes I 
worry I’ll go to the Big Slot and 
find it goatless.

… a fe de Déu, de vegades 
m’amoïna que, quan vagi a la 
Ranura Gran, no hi trobi el cabrit.

… amb la mà al cor ho dic, de 
vegades em fa patir que aniré a la 
Ranura Gran i me la trobaré sense 
cabra ni res.

Hold on, hold on, it says. Espereu-vos, espereu-vos, diu. Paciència, paciència.

A-okay! Perfecte! De perles, tu!

Man, we’re lucky. Tio, tenim molta sort. Si en som, d’afortunats, nen.

Gosh, no, I think she’s super. Redéu, no, jo trobo que és súper. No, home, em sembla collonuda.

Have appt for Weds, will let you 
know.

He demanat hora per al doctor 
dimecres, ja t’explicaré com ha 
anat.

Tinc cita x a dc., ja t’ho explicaré.

Isn’t this cool, Cole? ¿Oi que és collonut, Cole? ¿Oi que és guai, Cole?

I know, I know, I fucked up. Ja ho sé, ja ho sé, la vaig parir. Ja ho sé, ja ho sé, he fotut la 
pota.

I cant beleve after all this time 
you tern on me.

No m'ho puc creure, que al cap de 
tant temps t'hagis tornat contra 
mi.

No em sé acabar que, després de 
tot aquest temps, m'haiguis 
dalatat.



A Pastoralia les marques d’oralitat i espontaneïtat dels diàlegs apareixen en forma d’interjeccions, 

repeticions, expressions informals o vulgars o incorreccions gramaticals.  

 En anglès hi ha moltes interjeccions relacionades amb el cristianisme que, amb el pas dels 

anys, han arribat a consolidar-se dins la llengua fora de l’àmbit en què aquestes expressions van ser 

formulades inicialment. És freqüent sentir com la gent s’exclama dient “Jeez”, “God”, “Jesus 

Christ”, “Golly”, “Holy cow” o “Holy mackerel”. De la mateixa manera, a Catalunya també es va 

forjar tot un vocabulari d’interjeccions impròpies al voltant de la religió: “Déu del cel” o “Déu n’hi 

do!”.  

 En la comparació de les traduccions estudiades es fa palès que Yannick Garcia evita utilitzar 

aquest tipus d’expressions religioses amb equivalents on aparegui la paraula “Déu”, potser perquè 

en la realitat que ens envolta les creences i pràctiques que s’hi relacionen n’han quedat relegades. 

Observem, doncs, que tradueix “Jeez” per “la mar salada”, o que elimina la connotació religiosa de 

l’expressió “honest to God” i “Gosh”; en el primer cas, la substitueix per un equivalent que també 

transmet la voluntat d’emfatitzar que s’està dient la veritat (“amb la mà al cor”), mentre que en el 

segon humanitza el creador amb el substantiu “home”. Al seu entendre, tot plegat va una mica més 

enllà, i en el seu cas l’entorn, precisament el medi social, és molt important. Posa com a exemple el 

lloc on ha crescut, Amposta, on és habitual fer servir expressions marítimes com “la mar salada”, la 

qual, malgrat que a algun adolescent català li pugui arribar a sonar cursi, mai semblarà un 

estrangerisme: 
«El que passa és que hi ha una visió tan urbana de la llengua que ens costa veure els recursos que 
hi ha. De tota manera, tampoc n’estem tan lluny. Si no ens sona tan estrany és perquè en algun 
moment s’ha hagut de dir. […] Hi ha una realitat lingüística catalana que no podem deixar de 

banda perquè és la que ens salvarà que la cosa quedi totalment diluïda. I en els registres més orals 
tampoc té sentit agafar opcions que ja hem descartat en l’ús i que ja ningú diu enlloc. N’hi ha 
moltíssimes que estan molt vives, passa que no ho estan a tot arreu i algú les ha de començar a 

posar en valor». 

 De la mateixa manera, Yannick Garcia tampoc no tradueix mai l’exclamatiu “man” per 

“tio”, al qual estem tan acostumats i que du l’estigma de castellanisme. Per contra, busca altres 

maneres d’apel·lar a algú del sexe masculí, com per exemple “company”, “home”, “nen”, “paio”...  

Pep Julià, en canvi, es manté més fidel a l’original, tot i que també es mostra creatiu i se la juga amb 

traduccions no normatives com “rediu”. Potser pel factor generacional, no ha trobat fora de lloc 

traduir les expressions amb connotacions religioses per equivalents catalans que en mantinguin el to 

—perquè n’hi ha a cabassos. 
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 Una altra marca d’oralitat que comparteixen ambdós idiomes és la repetició, un recurs 

literari que transmet espontaneïtat i immediatesa, alhora que confereix una dimensió poètica al text. 

Hi ha verbs o expressions, com “hold on”, que tenen tendència a dir-se dues vegades seguides 

perquè per elles mateixes ja denoten reiteració. En aquest cas, l’interlocutor expressa una voluntat 

de fer que algú s’esperi un període curt de temps, com si demanés una pròrroga. Els dos traductors 

han mantingut la repetició, però Garcia ha canviat la categoria gramatical i ha passat de verb a 

substantiu, la qual cosa ja transmet la virtut de l’espera.  

 L’exclamació “A-Okay” pot funcionar com a adverbi o adjectiu i sempre fa referència a 

l’acord o la satisfacció que algú manifesta envers alguna cosa. El “Perfecte!” que proposa Pep Julià 

manté les mateixes característiques: idèntiques categories gramaticals i indicació que a 

l’interlocutor li sembla molt bona idea. Yannick Garcia, en canvi, introdueix l’expressió “De perles, 

tu!”, seguida d’una interjecció que no és al text, però que aporta oralitat.  

 La manera de parlar dels personatges sovint pot ajudar als lectors a adquirir perspectives que 

no necessiten ser explicades. A Pastoralia, el personatge de Janet, per exemple, fa un ús de la 

llengua molt vulgar que denota una falta d’educació i uns orígens humils, un context social i 

econòmic baix. Quan en anglès apareixen alteracions de la gramàtica estàndard pròpies del 

llenguatge vulgar o col·loquial, un traductor català s’ha de plantejar si també ha d’alterar la 

gramàtica catalana o bé s’ha de decantar per altres vies que transmetin el mateix missatge. Així, per 

exemple, quan Saunders no escriu bé “believe”, ni tampoc l’expressió “turn on me”, Yannick Garcia 

altera la gramàtica catalana sense miraments i escriu “que m'haiguis dalatat”, traducció que resulta 

molt impactant visualment. Pep Julià, en canvi, prefereix ometre aquest detall poc important per al 

fil de la narració i traduir el sentit del que diu Janet, com si tingués un gest amable amb ella i la 

corregís a ulls del lector català. De la mateixa manera, quan Saunders reprodueix l’escriptura ràpida 

pròpia de les notes amb l’abreviació “appt” i “Weds”, els traductors segueixen el mateix patró 

d’adaptació.  

 L’aparició d’un verb tan informal i obscè com “fuck up” —precedit d’una repetició que 

aporta un to molt col·loquial—, i que segons el Merriam Webster vol dir “to act foolishly or 

stupidly”, té moltes traduccions possibles en català que mantenen aquest deix indecorós i 

desvergonyit. Pep Julià fa servir una expressió que manté el to maleducat (“la vaig parir”), però que 

no deixa clar què vol dir. Podríem pensar que és un sinònim de “cagar-la”, malgrat que la definició 

que més s’hi acosta recollida al DIEC és la de “crear, fer”, que no és ben bé el mateix. Yannick 

Garcia ho tradueix per una frase feta (“fotre la pota”) que, sense contenir cap paraula grollera —i, 

per tant, potser perdent una mica de força—, ens evoca la mateixa sensació de cometre un disbarat.  
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4.4.2. Insults i paraules grolleres i malsonants 

En general, el tema de les paraulotes no està del tot ben resolt, tal com manifesta Joan Fontcuberta 

al seu article inclòs al llibre La traducción para el doblaje y la subtitulación (Duro, 2001): “No se 

ha estudiado con profundo rigor la función social y comunicativa de los insultos, los tacos y las 

exclamaciones en general. Los diccionarios ayudan poco o nada en estos casos; suelen dar 

traducciones neutras que casi nunca coinciden con la intención de quien los profiere o con la 

situación en que se producen”.  

 Com a estudiant de traducció, dono fe que transmetre naturalitat i aconseguir que el text no 

sembli una traducció és una autèntica proesa. I en aquest cas concretament, encara més. Des del 

meu punt de vista, és primordial transmetre el to, és a dir, la intenció i el sentiment o emoció que 

s’amaga darrere de l’insult en qüestió. Es tracta de buscar un equivalent que sigui adequat a la 

situació. Moltes vegades trobem expressions que no són excessivament insultants, però sí 

despectives,  per la qual cosa l’alternativa catalana és buscar sufixos despectius o adjectius 14

pejoratius. En anglès existeixen moltes expressions malsonants que no es consideren insults i que, 

de fet, sovint són una forma eufemística d’insultar: darn > damn; freaking > fucking; heck > hell. 

Cada idioma té la seva manera de maquillar la grolleria, però cal habilitat per fer-ho sense apujar o 

abaixar el to més del compte. La llengua anglesa, per exemple, disposa d’un repertori ampli 

d’eufemismes per no fer referència directa a la religió (gee > Jesus; Gosh > God; Gadzooks > God’s 

hooks). 

 També cal parar esment en les mil i una cares que adopten els mots “shit” i “fuck”, i que són 

l’arrel de molts insults. “Shit” és una expressió recurrent, però no s’ha de caure en l’error de traduir-

la sempre per “merda”, sinó que cal fixar-se en els elements que l’acompanyen (bullshit; to have 

shit for brains; Holy shit). En el camp dels insults, el català s’alimenta molt del castellà i cada 

vegada més limita el ventall de renecs propis. El significat de mots genèrics com “joder”, “puta” o 

“merda” creix de forma alarmant. Des que de petita vaig començar a llegir les aventures de Tintín 

que crec que la reacció que desperten els insults catalans és justament la contrària: fan riure. Cada 

vegada que algú deixa anar un “galifardeu”, “pòtol”, “cagamandúrries” o “nyèbit” sol ser per fer-ne 

mofa, cosa que també afecta, i molt, les traduccions, que fa que sonin ridícules.  

  

 SURIÀ, S. (10 de gener de 2012). “El traductor insolente: traducir el lenguaje soez” (missatge 14

d’un blog). Enlalunadebabel. [Recuperat el 18/05/2016 a https://enlalunadebabel.com/2012/12/10/
el-traductor-insolente-traducir-el-lenguaje-soez/].
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 Aquesta primera taula recull alguns dels insults que podríem catalogar de “suaus”. S’hi 

observa certa coherència amb la paraula “freaking”, que Pep Julià sempre tradueix per “carall” i 

Yannick Garcia per “coi”, dues bones solucions amb un equivalent eufemístic (coi > cony) i un 

substantiu relativament vulgar que vol dir “penis” i que se sol usar per emfatitzar. No obstant això, a 

vegades el context no propicia utilitzar una d’aquestes dues opcions (com en el tercer requadre, 

perquè precedeix un verb i no un substantiu), però l’efecte que produeixen les dues traduccions és 

molt similar: Pep Julià proposa una locució adverbial vulgar que transmet quantitat (“de collons”) i 

Yannick Garcia una expressió (“que ni t’ho imagines”) que, tot i no tenir cap element vulgar, 

compensa l’efecte amb l’elecció del verb “emprenyar”. Pel que fa a insults com “silly”, “dumb” o el 

nom de burla “Mr. Tightass”, poc potents i relativament malintencionats, cada traductor manté el 

sentit amb una paraula diferent. Potser Pep Julià ha fet una traducció més literal amb “senyor Cul 

Estret”, no gaire habitual en català, però el context hi ajuda molt. Yannick Garcia ha captat el sentit i 

ha preferit ometre la paraula “ass”, així com “freaking”, que segons ell compensa en altres 

moments:  
«Ho vaig fer pensant en estratègies de compensació. Quan tens un llibre tan poc estàndard has de 
compensar, és a dir, potser resulta que “ventar un carxot” s’allunya més de la norma que “fer una 
bufetada” o “fer una galtada” com seria “to slap”, però a la frase anterior de l’original potser hi 

havia un gir tan estirabot que en català no teníem prou recursos i s’havia de quedar amb una de 
molt més plana. M’ho invento. És una forma de compensar, allunyar-te de la norma amb altres 
formulacions que estan a prop, sempre que el resultat final sigui molt semblant al de l’original». 
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No freaking goat? ¿Cap carall de cabrit? ¿I el coi de cabra on para?

The little shit. Una merdeta. El mitjamerda aquell.

He will be freaking upset. Ell s’amoïnarà de collons. Agafarà una emprenyada que ni 
t’ho imagines.

Why are you so silly? ¿Per què sou tan soques? ¿Per què sou tan curtets?

With a sharp sword, you’re so 
dumb.

Amb una espasa esmolada. Ets tan 
soca!

Amb una espasa esmolada, de 
totxo que ets.

Give us five freaking minutes, 
will you, Mr. Tightass?

Dóna’ns només cinc minuts, 
carall, senyor Cul Estret.

Dóna’ns cinc minuts, ¿sí, senyor 
Estirat?

Bastard. Malparit. Desgraciat.

Don't you even make fun of my 
kid, you little suckass.

No t'atreveixis a fer mai cap 
broma sombre el meu fill, tros de 
merda fastigosa.

Pobre de tu que te'n fotis, del meu 
nano, bluf de pare.

Stupid dumbass. És un estúpid torracollons. Més curt que una sabata.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA



 Continuem amb tres insults una mica més pujats de to. És interessant comentar com la 

paraula “bastard” ha evolucionat en la llengua anglesa: tot i incloure el significat de fill il·legítim, 

quan s’usa com a insult pren un caire ofensiu i desagradable, o fins i tot un ús ponderatiu (“you 

lucky bastard). En català, en canvi, la llengua no ha evolucionat de la mateixa manera i la paraula 

“bastard” només recull el significat pejoratiu de fill il·legítim. En aquest cas torna a aparèixer 

l’opció d’alterar la categoria gramatical, ja que Yannick Garcia converteix un adjectiu i un 

substantiu (“stupid dumbass”) en una frase feta (“més curt que una sabata”). Pel que fa al significat 

de la paraula “bluf”, el DIEC no ho aplica a persones, sinó a una acció que aparenta ser més 

important, en canvi la RAE recull un significat que s’adiu a la traducció de Yannick Garcia: 

“persona o cosa que decepciona después de haber aparentado tener mucho prestigio o haber creado 

grandes expectativas”.  

 És interessant constatar, per acabar, com un mateix terme pot adoptar significats diferents 

segons el context i, encara més, amb una interjecció que el precedeixi. En ambdós casos el que 

intenta l’interlocutor és treure importància al que s’acaba de dir, però com que la situació no és la 

mateixa, la traducció ha de procurar cenyir-s’hi. En el primer “bullshit”, Janet intenta desmentir que 

deia paraulotes a la seva antiga feina davant l’acusació del seu fill. Els traductors es poden permetre 

el luxe d’incorporar una paraula grollera com “collonada” o un verb vulgar com “fotre”, perquè la 

situació comunicativa està formada per tres adults; en canvi en el segon “bullshit”, és un pare que 

s’adreça al seu fill petit per transmetre-li seguretat quan aquest li exposa que els rics sempre són 

feliços. Per aquest motiu, les traduccions no inclouen cap paraula grollera i estan més “adaptades” a 

un públic infantil —per bé que el text original no fa cap mena de diferència. No és cap bestiesa, 

doncs, dir que en la pronúncia d’una o altra interjecció l’entonació canvia lleugerament: l’enfadat 

del primer cas es converteix en despreocupat. Aquesta és la gràcia, precisament.  

4.5. NIVELL ESTILÍSTIC 

4.5.1. Literalitat 

El teòleg i filòsof alemany Friedrich Schleiermacher es va plantejar la problemàtica de la literalitat i 

la llibertat del traductor a l’assaig Sobre los diferentes métodos de traducir (Gredos, 2000): 
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Ah bullshit. Au, això són rucades. No em vinguis amb històries.

Oh bullshit. Apa, quina collonada! Au, fot-li.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA



«¿Qué caminos puede emprender el traductor, que quiere aproximar de verdad a dos personas tan 

separadas, su escritor original y su propio lector, y facilitar a este último, sin obligarle a salir del 
círculo de su lengua materna, el más exacto y completo entendimiento y goce del primero? A mi 
juicio sólo hay dos. O bien el traductor deja al escritor lo más tranquilo posible y hace que el lector 
vaya a su encuentro, o bien deja lo más tranquilo posible al lector y hace que vaya a su encuentro 

el escritor» (Traducción de G. Yebra, 1978: 344). 

Tot i això, tal com defensen Garrosa i Lafarga a El discurso sobre la traducción en la 

España del siglo XVIII, no sempre és una decisió del traductor, sinó més aviat un descuit en què 

s’ha traduït el contingut original sense canviar l’estructura, la forma ni l’estil. Evidentment, 

existeixen graus de literalitat, i a vegades fins i tot pot arribar a ser necessària per mantenir la 

integritat del text. Quan un text és massa literal es torna més opac i atempta contra el sentit original, 

fa que perdi part de la força o que els conceptes quedin mancats de gràcia, pot ocasionar 

expressions estranyes, dissonants o que no signifiquin res. És feina del traductor, doncs, intentar no 

caure en la literalitat. 

A partir dels exemples exposats s’observa que Pep Julià a vegades fa traduccions una mica 

literals que poden passar desapercebudes al lector, però que en la comparació amb l’original fan 

patents que en català algunes de les seves propostes no són naturals o bé no s’entenen. El sintagma 

“book of matches” fa referència a un estoig on es col·loca una petita quantitat de llumins enganxats 

pels laterals, un sistema poc habitual a Catalunya, on es solen vendre en capses rectangulars. Amb 

la paraula “llumins” i el context ja entenem de què es tracta, però el DIEC no recull aquest 

significat de “llibret”, així que al sintagma català “llibret de llumins” li falta sentit.  

 En el segon quadre, l’ús del grau comparatiu en l’atribut “healthy” indica que qui pregunta 

parteix de la base que, temps enrere, l’organització no era tan “sana”. Si bé és cert que la definició 
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In our Little Slot, a book of 
matches.

A la nostra Ranura Petita, un 
llibret de llumins.

A la Ranura Petita, un cartró de 
mistos.

Is the organization healthier? ¿L’organització guanya salut? ¿L’organització està més forta?

No Attractions are down it, only 
Disposal Area 8 and li t t le 
Employees Only shop in a 
doublewide…

Al final no hi ha Cap Atracció, tan 
sols la Zona de Recoll ida 
d’Escombraries 8 i una botigueta 
de façana doble Tan Sols per a 
Treballadors…

A sota no hi ha cap Atracció, 
només l’Àrea d’Abocador 8 i una 
botigueta Exlcusiva per a 
Treballadors dins d’una mena de 
casa prefabricada…

I have defecated while on the 
clock, dispose of it for free, kindly 
absorb my expense.

He defecat en horari de feina, I 
ara llenceu-ho gratis, sigueu 
amables i absorbiu aquesta 
despesa meva.

He defecat en hores de feina, 
emporteu-vos-ho d’aquí´de franc, 
sigueu simpàtics i feu-vos càrrec 
de la meva despesa.

She has some very nice traits. Té alguns trets molt simpàtics. La noia té una essència molt 
bona.



que ofereix el diccionari va molt lligada al concepte de tenir bona salut —tot i que es fa estrany 

personalitzar una organització—, cal entendre el context i buscar una mica més per entendre que 

se’n fa un ús figuratiu sinònim de “pròsper”, “emergent”. 

 El substantiu “doublewide” tampoc s’ha entès correctament, ja que en la definició que 

proposa el Merriam Webster —escrit com a mot compost— és “a mobile home that is made of two 

units that have been connected together side by side”. La llengua anglesa sovint, en comptes 

d’inventar-se termes nous per designar conceptes, opta per crear un substantiu que expliqui de què 

es tracta; així, un “imperdible” és “safety pin”, forma que en facilita l’aprenentatge perquè el mateix 

mot ja inclou la seva pròpia definició. Tot i que “doublewide” no és tan transparent, la paraula ja 

recorda que és la unió de dues coses. Avui dia, les pel·lícules americanes ens han familiaritzat amb 

aquelles cases suburbials que semblen caravanes on viuen els americans amb pocs recursos 

econòmics —imatge que busca crear Yannick Garcia—, però al marge d’això també disposem de 

molts més recursos de consulta dels que hi havia fa tretze anys.  

 En les paraules “traits” o “absorb”, Pep Julià ha caigut en la trampa dels “false friends” i ho 

ha traduït pels mots catalans que s’hi assemblen més fonèticament: “trets” i “absorbir”. Tot i que en 

el primer cas ja s’entén que la noia de qui parla és simpàtica i que, en el segon, l’empresa li ha pagat 

les despeses, sempre cal buscar la precisió i el terme que més bé defineixi en català el que està 

intentant transmetre l’original.  

4.5.2. Contrasentits, “sense-sentits” i falsos sentits 

Al costat de la literalitat, hi ha altres aspectes que denoten quan una traducció es pot millorar o pot 

precisar més el sentit. El traductòleg francocanadenc Jean Darbelnet  descriu  tres tipus d’error en 15

la traducció: el contrasentit, el “sense-sentit” i el fals sentit. El primer incorpora al text traduït algun 

detall contradictori o inconsistent amb el context; el segon, una significació buida o poc precisa en 

no haver entès bé l’original, i el tercer transmet un missatge totalment comprensible i acceptable 

dins el context, però que no és el que pretenia l’autor. 

 A continuació comentaré els tres tipus d’errors esmentats en tres taules diferents. 

 ENKVIST, I. (1990). “¿Qué rasgos caracterizan una buena traducción literaria?”. Asociación para 15

la enseñanza del español como Lengua Extranjera (ASELE). [Recuperat el 20/05/2016 de http://
cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/02/02_0393.pdf].
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CONTRASENTITS 

“SENSE-SENTITS” 

FALSOS SENTITS 

 En els contrasentits, quan el protagonista diu “tidy up” i Pep Julià ho tradueix per 

“m’arreglo” no encaixa amb l’actitud que es pressuposa abans d’anar a dormir, de la mateixa 

manera que si Janet té ressaca, que aparegui una “bèstia enorme” no ajuda gaire. Pel que fa a 
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I put on my footies and tidy up. Em poso els espardenyots i 
m’arreglo.

Em poso els peücs i faig endreça.

… and you even having to make 
you own book covers…

… i que fins i tot t’has de 
fabricar les tapes de les 
llibretes…

… sé que et toca folrar-te tu 
mateix els llibres…

Where am I supposed to go? ¿On creus que puc anar? ¿On vols que vagi, si no?

I hope it’s a big thing of Motrin. Espero que sigui una bèstia 
enorme.

Espero que sigui una bona capsa 
d’ibuprofens.

… the cover letter says. … diu la nota de salutació. La portada diu:

… and sit among the feeding 
things, facing away from the 
cave.

… m'assec entre aquelles coses 
que mengen i evito mirar cap a la 
caverna.

… m'assec entre les coses que 
pasten, mirant cap a la cova.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

You’ll see why they call Benefits 
Benefits.

Ja veuràs per què en diuen 
Beneficis Beneficis.

Ja veuràs per què en diuen 
Prestacions, de les Prestacions.

I get a lot of biz off those 
shepherds.

En trec molta història, d’aquests 
pastors.

A mi els pastors em donen molta 
caixa.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

Which is a first. Que és una cosa de primera. Primera vegada en la vida.

Had little grunting fights. Ens barallàvem unes quantes 
vegades, grunyíem.

Ens barallàvem a veure qui 
grunyia més fort.

I took the liberty of bringing 
Janet up to speed.

Em vaig prendre la llibertat 
d’esperonar la Janet perquè 
s’espavilés.

M’he pres la llibertat d’informar 
la Janet de la situació.

I n f r o n t o f t h e w h o l e 
neighborhood you called me an 
animal torturer?

Davant de tot el barri vas dir que 
jo era un torturador, una bèstia.

Davant de tot el barri em vas 
tractar de torturador d’animals.

Like my only friend. Com si diguéssim el meu únic 
amic.

Ves no sigui l’únic.

I’ve had a few snorts. He fet uns quants glops. M’he fet unes ratlletes.



Yannick Garcia, no s’entén quin sentit té que els caps escriguin notes llarguíssimes a la “portada” o 

que el protagonista miri cap a la cova quan es vol estar de veure com fan fora Janet.  

 Els “sense-sentits” són més complicats de trobar perquè han de sonar estranys per un català 

i alhora allunyar-se del sentit de l’original. Tal com diu Yannick Garcia a l’entrevista, un llibre passa 

per moltes mans i el llegeixen molts ulls abans que es publiqui; per aquest motiu, que es donin 

aquests dos factors sembla gairebé impossible. El més habitual és que el traductor no entengui una 

expressió però cregui que l’ha entès i proposi una traducció que els qui la llegeixen posteriorment 

tampoc comprenen, però li donen el vot de confiança perquè n’és més expert. Amb el primer 

exemple (els Benefits), com que la frase podia ser ambigua, Pep Julià ha pensat que es tractava d’un 

espai del parc temàtic, quan en realitat es refereix a la raó per la qual l’espai rep aquest nom. La 

paraula “biz” —abreviació de business— forma part d’aquest tipus de mots que els americans fan 

servir en molts contextos, així que també és comprensible que no s’entengués a què fa referència. 

En aquest cas, el botiguer explica al protagonista que no li va gaire bé que retallin per la banda dels 

pastors perquè li fan guanyar molts de diners. Pep Julià, potser davant del dubte, prefereix no 

arriscar-se i proposa una frase de caire més genèric, tot i que en aquest context la paraula “història” 

no acaba d’encaixar.  

 D’entrada, l’error del fals sentit és el que xoca més perquè posa de manifest que els 

traductors —dues persones molt competents i professionals— han entès coses diferents en un 

mateix text. De “torturar animals” a ser “un torturador, un bèstia” hi ha una diferència, de la 

mateixa manera que canvia molt el to de qualsevol escena si un protagonista ingereix substàncies 

legals (alcohol) o il·legals (drogues). 

 El lector no sempre percep aquests errors de comprensió, però amb una paraula mal traduïda 

es pot arribar a tergiversar el sentit d’un paràgraf. 

4.5.3. Decisions i particularitats 

A l’hora de traduir, cal prendre  un seguit de decisions sobre les quals no hi ha cap norma escrita. 

En aquest sentit, a Pastoralia són interessants les relacions de parentesc, ja que canvia molt el to de 
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Think of it, me and your mother, 
and Paw-Paw and Mee-Maw, 
and  Great Paw-Paw…

Pensa-hi, en mi i en al teva mare, 
en en Paw-Paw i la Mee-Maw, i 
en el Gran Paw-Paw…

Tu pensa-hi bé, ¿la teva mare i jo, 
i el iaio i la iaia, i el besiaio…

Dad lied by cheating on Mom. El meu pare mentia quan feia el 
salt a la meva mare.

El papa mentia enganyant la 
mama amb una altra.



la lectura si el lector s’imagina un “iaio” o un “Paw-Paw”. En aquest cas concret, i després de 

consultar diversos diccionaris, UrbanDictionary ens dóna la resposta: Paw-Paw i Mee-Maw són 

maneres afectuoses que tenen els nens americans de dir “avi” o “àvia”, igual que a Catalunya 

existeixen les formes “babu” o “baba”. El fet que Pep Julià no ho hagi traduït, segurament per 

mantenir part del color local, enfosqueix aquests termes i el lector ha de recórrer al context per 

endevinar de qui —o de què— es tracta, tot i que quan et trobes un terme que podríem considerar 

cultural, una de les opcions és deixar-lo com està. Yannick Garcia, en canvi, ha preferit traduir-ho.  

 Pel que fa a “Dad” o “Mom”, sembla que la traducció més lògica és “pare” i “mare”, ja que 

l’anglès ja compta amb uns diminutius (“Daddy” i “Mommy”) equivalents a la forma catalana més 

afectuosa i personal de “mama” i “papa”. Tanmateix, Yannick Garcia busca el to més íntim i ho 

tradueix per la forma més infantil i habitual, potser perquè la considera més espontània. 

 En aquest cas, els traductors s’han trobat amb un terme d’origen germànic (“kaput”), la 

definició del qual és universalment coneguda: calia plantejar-se si traduir-lo o deixar-lo en cursiva. 

Pep Julià prefereix curar-se en salut i traduir-lo per la pròpia definició, mentre que Yannick Garcia 

el deixa en cursiva i en alemany (“kaputt”), fet que confereix oralitat al text. A l’hora de sospesar 

com transmetre que el fill del protagonista no és capaç de pronunciar la erra, i tenint en compte que 

en català també és una lletra complicada, ambdós traductors han seguit el mateix criteri: Julià 

l’omet dient “cap poblema” i Garcia, “de gues”. En referència a deixar clar que Janet parla quan el 

que hauria de fer és grunyir, cadascun ha escollit una manera diferent de transmetre-ho i es va 

repetint al llarg de tota la nouvelle: Pep Julià ho ha traduït literalment per “parlar anglès”, esperant 
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Wise Mountain Hermit is kaput. 
Dave is kaput. […] if you 
Remotes go kaput, where am I?

L’Ermita de la Muntanya Sàvia 
està acabada. En Dave està 
acabat. […] si a vosaltres els 
Remots se us acaba la cosa, ¿jo 
què faré?

L’Ermita de la Muntanya Sàvia 
està kaputt. I en Dave, també 
kaputt. […] si al final vosaltres 
els Distanta acabeu kaputt també, 
¿a mi què m’espera?

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

When I thank him for bravely 
taking all his medications he 
always rests his head on my 
shoulder and says, No problem. 
Only he can't say his r's. So it's 
like: No pwoblem.

Quan li dono les gràcies perquè és 
tan valent de prendre's tots els 
medicaments, ell sempre repenja 
el seu cap damunt la meva 
esptalla i diu: Cap problema. Però 
és que no sap pronunciar les 
erres. I per això diu si fa no fa: 
Cap poblema.

Quan li dono les gràcies per 
haver-se pres tot els medicaments 
com un valent, ell sempre em 
repenja el cap contra l'espatlla i 
diu: De res. El que passa és queno 
sap dir la erra, o sigui que és més 
aviat: De gues.

She thinks I’m a goody-goody 
and that her speaking English 
makes me uncomfortable.

Ella es pensa que sóc un pilota i 
que quan parla en anglès em fa 
sentir incòmoda.

Ella es pensa que vaig de modèlic 
i que m’incomoda que em parli 
normal.



que el lector mateix dedueixi que es refereix al sol fet de “parlar”, més que en l’idioma anglès, i 

Yannick Garcia ho ha simplificat establint una diferència entre “grunyir” i “parlar normal”.  

 Finalment, és interessant veure com els traductors resolen els jocs de paraules que fa l’autor 

al text original. En destacarem dos: el primer fa mofa de com el cap del protagonista no sap parlar 

correctament i no conjuga bé el temps verbal de “to bring”, ja que és irregular i ell hi afegeix la 

terminació pròpia dels verbs regulars (-ed). La complexitat de les conjugacions i els temps verbals 

en català en relació amb l’anglès han portat els traductors a situar l’error a una altra banda. Pep Julià 

ha afegit un prefix erroni al verb “portar” que el converteix ambiguament en un altre que s’hi 

assembla molt (“comportar”) i Yannick Garcia ha fet servir un error molt propi dels catalans a causa 

de la influència del castellà (“disfrutar”). Ell mateix ho comenta a l’entrevista:  
«Fa quinze anys ningú deia xalar més enllà de Lleida cap avall i en algun moment Joan Solà i altra 
gent van començar a fer articles on deien que si la gent es queixaven tant del disfrutar i del gaudir 

perquè no començàvem a dir xalar. […] No és tant una moda com un emplenar un espai buit: 
xalar va començar a funcionar perquè teníem un problema. Gaudir era un cultisme i disfrutar era 
un castellanisme […]». 

 El segon joc de paraules es relaciona amb l’insult “big-wig” (“peix gros”), que el pare aplica 

als nens que se’n riuen del seu fill. Tanmateix, el problema sorgeix quan Saunders s’inventa una 

altra categoria social que anomena “little-wig” i que no té un equivalent. Es podia mantenir la 

relació amb l’insult, connectant-los com ha fet Pep Julià mantenint la base “coco manaire” i afegint 

un sintagma adverbial que els qualifica (“de tanta categoria” i “més petits”), o bé deixant 

l’equivalent català (“peix gros”) i inventar-se un insult que parlés de l’estatus social antagònic (“no 

ninguns”), l’opció escollida per Yannick Garcia. Més endavant apareix un comparatiu, on ambdós 
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As for them, the big-wigs you 
wrote me about, freak them big-
wigs. […] As for the little-wigs 
you mentioned […], are they a lot 
littler wig than you? In that case, 
freak them!

I allò d’aquells, d’aquells cocos 
manaires de tanta categoria, a 
pastar fang! […] I pel que fa als 
cocos manaires més petits que 
esmentaves […], són molt més 
petits que tu? Si és així, a pastar 
fang!

Sobre aquesta gent, els peixos 
grossos aquests que ens vas 
explicar, que els bombim, els 
creguts! […] I sobre els no 
ninguns aquests que em deies 
[…], ¿són molt menys algú que 
tu? Si és així, bon vent!

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

- Now for the fun. The eating. 
Eating the good food I have 
broughten. That’s fun, isn’t it? I 
think it’s fun. 
- Broughten. The good food I 
have broughten. Is it brought or 
broughten? 
- Brought. 
- The good food I have brought. 
Broughten.

- Ara toca divertir-nos. Menjar. 
Menjar el bon menjar que he 
comportat. Això és divertit, ¿oi? 
Jo crec que és divertit. 
- Comportat. El bon menjar que 
he comportat. ¿És portat o 
comportat? 
- Portat. 
- El bon menjar que he portat. 
Comportat.

- I ara, a disfrutar. A menjar. 
Menja aquestes coses tan bones 
que t’he portat. És divertit, això, 
¿oi? A mi m’ho sembla. 
- Dis frutar . ¿És co r r ec t e 
«disfrutar» o es diu «gaudir»? 
- Gaudir. 
- Doncs vinga, gaudeix. Disfruta.



traductors han acudit a la seva traducció anterior de “little-wig” i l’han adaptat. També són 

destacables les expressions catalanes dels dos traductors per “freak them”, una manera suau i 

divertida d’engegar quan hi ha públic infantil.  

4.5.4. Yannick Garcia: un estil particular 

Per tot l’exposat fins ara es fa evident que cada traductor forja un estil propi a mesura que treballa 

amb una llengua, se la fa seva i decideix com fer-la servir per transmetre coneixements. Una idea es 

pot expressar de maneres diferents, cosa que dificulta una línia divisòria entre la correcció d’errors i 

d’estil. Vist des de fora, és una feina amb molts prejudicis que pot arribar a semblar una repetició 

submisa i insípida de paraules alienes, una feina fàcil que pot fer una màquina o bé algú que tingui 

un coneixement bàsic de les dues llengües. Res més lluny de la realitat: tenir dues mans no et fa 

pianista. Cal desenvolupar una part creativa i artística quan es pretén reescriure el que ha escrit algú 

altre, cal ser un especialista de la paraula i la sintaxi, professar afecte i passió als termes, la 

gramàtica i l’estil. En altres paraules, no és el mateix que un metge recepti aspirina o insulina o que 

un músic toqui un re en comptes d’un fa, per això cal que un traductor s’hi pensi molt abans de 

col·locar una preposició o un verb.  

 Dit això, i retornant a l’estil, hi ha traductors amb cert renom que deixen la seva empremta a 

les traduccions i volen que es noti que hi han “ficat cullerada”. A l’entrevista, en preguntar a 

Yannick Garcia si ell ho feia per “reivindicar-se com a traductor” va respondre: 
«Tots hi fiquem cullerada. […] El que tu intentes dir aquí amb mi jo crec que en aquest cas era 
evident perquè el text original [Pastoralia] ho reclamava. A mi em sembla, dins el meu humil 
criteri, que les traduccions són conjunts de feines que fas durant un temps molt enfocat i a la vida 

et passen altres coses i comets errors i relliscades, però aquestes tries que a tu et pot semblar que 
són d’estil, segurament no ho són». 

 Des del seu punt de vista, doncs, un traductor no ha d’intervenir, sinó que s’ha de limitar a 

entendre el text i traduir-lo com es mereix. Justifica que el que a simple vista poden semblar 

decisions d’estil, tan sols són “estratègies de compensació”. Els exemples que incorpora la taula 

següent mostren que la traducció de Yannick Garcia confereix al text de Saunders un aire nou en 

aquest àmbit i en la nostra llengua, així com una sonoritat que l’acosta a l’original. 
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Everything’s fine! Tot va perfecte! Tot va la mar de bé!

You do it now, bozo! I tant que ho fas, paia. Però si ho fas ara, pastanaga!

… and I can have my steak! … em pugui menjar un bon 
bistec!

… i jo pugui halar-me el meu 
bistec!



 En la comparació d’ambdues traduccions s’observa que Yannick Garcia “dóna corda al 

català” traduint expressions i frases fetes que, sense allunyar-se del sentit, afegeixen un toc de 

gràcia al text en català. Per exemple, per donar a entendre que uns peus són grossos diu que té “unes 

bones llesques”, o per fer referència als mocs, prefereix dir-ne “mandonguilles” (fent al·lusió a 

l’expressió vulgar “fer mandonguilles”, sinònima de “fer burilles”). L’expressió “sentir tocar 

campanes” es defineix com “saber vagament, imperfectament, tergiversada, la veritat d’un 

fet” (GEC), molt més explícita que “sentir un rumor”.  

 El verb popular “halar” fa que la frase tingui un to més col·loquial que no pas amb el verb 

“menjar”, de la mateixa manera que traduir “stinking” per un mot d’argot (“catipén”) abaixa el 

registre del personatge que parla. Aquest exercici de compensació de Yannick Garcia possiblement 

es relaciona amb bolcar l’estranyesa que produeix als anglesos tota la trama a través d’un ús més 

arriscat del llenguatge. Als lectors catalans segur que els desconcerta que de cop un personatge 

tingui “anys d’antiguitat al seu sarronet rebregat prehistòric”, volent dir que acumula anys a 

l’esquena. En l’ambient bàrbar, exòtic, violent i aspre de Pastoralia, el llenguatge és un bon aliat 

per transmetre aquest sentiment.  

 Al començament de la ressenya que Gemma Casamajó va fer de Pastoràlia a TimeOut deia: 

“‘Hòstic, hostiqueta, os pedrer, redéu, me cagon los trons!' Aquests són els renecs sentits, de gust i 

de sorpresa que us sortiran quan hàgiu llegit la primera i la darrera pàgina de cada conte de 

Pastoràlia, de George Saunders”. És cert, doncs, que desperta un sentiment al lector, ja sigui 

"48

… willing to walk way the hell 
up here to see you Remotes.

… amb ganes de caminar i 
d’enfilar aquest carall de 
pujada per veure els Remots.

… que tinguin ganes d’enfilar-se 
o n s a n t P e r e v a p e r d r e 
l’espardenya per anar a veure els 
Distants.

We can rush down what is 
necessary to stop Janet from 
stinking.

Fer el que calgui per aconseguir 
que la Janet deixi de fer pudor.

Enviarem el que calgui per aturar 
la catipén de la Janet.

… with so many years of service 
under her ancient withered 
belt?

… amb tants anys de servei a 
l’esquena, una esquena vella i 
pansida?

… que té tants anys d’antiguitat al 
s e u s a r r o n e t r e b r e g a t 
prehistòric?

The cavelady apparently has some 
s t rong opnions on booger 
nomenclature.

Aparentment, la senyora de les 
cavernes té unes quantes opinions 
molt sòlides sobre el lèxic dels 
mocs.

Sembla que la senyora troglodita 
té una opinió formada sobre la 
n o m e n c l a t u r a d e l e s 
mandonguilles.

In summary, we simply ask you to 
ask yourself, upon hearing a 
rumor...

En resum, ens limitem a demanar-
vos que, quan sentiu un rumor...

En resum, l'única cosa que us 
demanem és que, quan sentiu 
tocar campanes...

She’s fifty and has large feet and 
sloping shoulders…

Té cinquanta anys i uns peus 
molt grossos i les espatlles 
decandides…

Té cinquanta anys, unes bones 
llesques per peus, les espatlles li 
pengen…



groller, bestial o primitiu, i en això hi té molt a veure el traductor. 

4.6. ASPECTES CULTURALS  

A l’hora de traduir textos escrits per autors d’altres cultures, en algun moment o altre es fan presents 

aspectes culturals que cal considerar. La traducció va néixer amb la intenció d’acostar mons 

diferents —o que difereixen del que és conegut— ja sigui en l’espai o en el temps. Per dur a terme 

aquesta feina el traductor ha de posseir coneixements previs i variats (històrics, geogràfics, estètics, 

semiòtics…) sobre la realitat amb què es pot trobar en la lectura. Totes aquestes diferències és el 

que entenem com a cultura, i són les que permetran al lector arribar a aquests coneixements a través 

de la lectura de les obres. 

 A partir d’aquestes consideracions podem analitzar com els traductors al català de 

Pastoralia han actuat davant les divergències culturals.  

 En aquesta selecció de food & drinks s’han inclòs marques americanes i aliments típics 

d’allà sense gaire tradició al nostre país. Es plantegen diversos temes a comentar: en primer lloc, les 

marques de beguda “Squirt” i “Coca-Cola” no les podem posar dins el mateix sac perquè la primera 

és una marca d’Arizona coneguda pels americans i poc més, i la segona, tot i haver sorgit a Geòrgia, 
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… and takes a drink of Squirt and 
starts strieking again.

… fa un glop de Soda i torna a 
posar-se a xisclar.

… fa un glop d’una llauna de 
Squirt, el refresc de llimona, i 
reprèn la cridòria.

A goat, some steaks, four boxes of 
hash brown, caramel corn in a 
metal tub, several pies, bottles fo 
Coke and Sprite, many many 
small containers of Kayo.

Un cabrit, uns quants bistecs, 
quatre capses de ceba i patates 
fregides, un envàs de metall ple 
de panís ensucrat, unes quantes 
pastes de pastisseria, ampolles de 
Coca-Cola i d'Sprite, i moltíssims 
envosos petits de Kayo.

Una cabra, alguns bistecs, quatre 
cpases de croquetes de patata, 
crispetes caramel·litzades en un 
cubell metàl·lic, uns quants 
pastissos, ampolles de Coca-Cola 
i de Sprite, i molts, però molts 
envasos petits de Kayo.

Because of pudding smell. Per culpa de la pudor de púding. Per l’olor de flam.

… why you have to paly for you 
Cokes in your fridge if you drink 
them.

… per què heu de pagar les Coca-
Coles de les vostres neveres, si us 
les beveu vosalres.

… per què heu de pagar per les 
cocacoles que teniu a la nevera si 
us les beveu.

Ate like to handfuls dry Chex all 
day.

S’ha passat tot el dia pier menjar 
dos grapats de cereals secs Chex.

No ha menjat més que dos grapats 
de brètxels d’aquells petits en tot 
el dia.

… spreading out some bagels on 
a blanket.

… i escampa unes quantes 
rosquilles damunt d’una manta.

… mentre disposa uns bagels 
sobre una manta.

Dave was part of the group that 
used to meet for the barbecues at 
Russian Peasant Farm.

En Dave formava aprt del grup 
que se solia reunir a fer carn a la 
brasa a la Granja Russa.

Era de la colla que ens trobàvem 
per fer rostides a la Granja dels 
Pagesos Russos.



és un refresc molt popular i conegut arreu del món que ja forma part de la cultura general. No 

obstant això, Julià i Garcia adopten opcions diferents: el primer manté la nomenclatura oficial amb 

el guionet i les dues majúscules (“Coca-Cola”), en canvi, el segon prefereix aprofitar justament 

aquest renom per treure-li la majúscula que denota que és una marca comercial i el guió, 

segurament per adaptar-ho a la gramàtica catalana com si es tractés d’un préstec adaptat 

(“cocacola”). En català no és habitual fer referència a la Coca-Cola amb un diminutiu —com en 

anglès, “Coke”— i ambdós traductors han omès aquest detall i ho han traduït pel nom complet de la 

marca. Tot i això, en la traducció de Yanick Garcia hi ha una incoherència, ja que les dues vegades 

que a l’original apareix el terme “Coke” o “Coca-Cola” ha ofert traduccions diferents: en el primer 

cas diu “cocacola” i en el segon, “Coca-Cola”.  

 Pel que fa a la beguda refrescant de llimona “Squirt”, el mètode de traducció ha estat 

diferent. Pep Julià ha fet una adaptació i, tot i que en anglès el terme “soda” és genèric i vol dir 

refresc i que aquí se sap que la soda és aigua amb gas que pot contenir edulcorants o xarops, amb la 

majúscula inicial li dóna un aire de marca comercial —tot i que no n’hi ha cap de registrada. 

Yannick Garcia, en canvi, ha preferit oferir una explicació complementària i mantenir la marca 

original americana. 

 “Chex” és marca una americana de cereals d’esmorzar. En aquest cas, Yannick Garcia ha 

buscat un equivalent i s’ha centrat en un tipus concrets de fruits secs, prioritzant el fet que mengen 

un aperitiu salat (“brétxels”). Pep Julià ha mantingut la marca i ha afegit que es tracta de “cereals 

secs”, tot i que potser no queda clar que són per a esmorzar.  

 Aliments com “hash brown”, “corn” o “bagels” formen part de la cultura gastronòmica 

americana i són indispensables en el seu menú, de la mateixa manera que aquí ho són les truites de 

patates o la xocolata desfeta amb xurros. Davant situacions similars hi ha diverses opcions: es pot 

incorporar com a préstec i decidir adaptar-lo o no a la gramàtica catalana, afegir-hi una explicació o 

bé buscar un equivalent. Aquí també entra en joc la concepció subjectiva que té cada u d’aquests 

aliments i com els visualitza, ja que com a base o acompanyament de molts plats pot prendre 

diverses formes. Pep Julià entén el “hash brown” com un seguit de fregits, de manera que ens és 

fàcil imaginar-nos patates fregides amb ceba per damunt o similar. Pel que fa al “caramel corn”, 

l’ha visualitzat com a blat de moro ensucrat, quan en realitat es refereix a crispetes (“popcorn” o 

“corn”) dolces o garapinyades. Sigui per l’intercanvi d’informació que propicien les noves 

tecnologies en aquests darrers anys o bé pel factor generacional, Yannick Garcia ha considerat que 

un “bagel” estava prou integrat en la nostra general com per introduir-lo com a préstec (terme 

recolilt també al TERMCAT). Aquesta menja, últimament tan de moda, Pep Julià la tradueix per 
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“rosquilla”, ben popular i coneguda a casa nostra. Per la paraula “pudding”, el procés ha estat a la 

inversa: Julià ha considerat que el lector espanyol sabria que es tractava del pastís humit propi de 

territoris anglesos, i Garcia ha buscat un equivalent dins la gastronomia catalana mitjançant el 

procés d’adaptació (“flam”). Pel que fa a l’ús de l’apòstrof de la preposició de davant l’essa líquida, 

Yannick Garcia segueix la normativa i no apostrofa la marca Sprite, mentre que Pep Julià sí que ho 

fa. 

 És curiós que, tot i la popularització de les barbacoes (acceptades al DIEC) —més com a 

acte social i festiu que no pas gastronòmic—, cap dels traductors fa una traducció literal de 

“barbecue”. Pep Julià substitueix el terme per una explicació del menjar predominant (“carn a la 

brasa” i, més endavant, “graellada de carn”), perdent una mica la connotació informal que té 

actualment; Yannick Garcia també prioritza la menja, tot i que opta per un terme més en sintonia 

amb un parc temàtic ambientat a la prehistòria i tota la terminologia característica de l’autor 

(“rostides”).  

 La taula superior recull dos casos on Saunders crea una cultura pròpia de la realitat de 

Pastoralia i s’inventa un medicament i una beguda o pastilles que, pel context, s’entén que alteren 

l’estat anímic. Com que es tracta d’un neologisme, els traductors poden entendre-ho de maneres 

diferents: amb un verb tan genèric com “to have”, que es pot utilitzar en moltes situacions, Pep Julià 

creu que es tracta d’un licor potent, en canvi Yannick Garcia considera que són pastilles o un 

aliment (no especifica si és droga, llaminadures o un producte per alleugerir la ressaca). En 

qualsevol cas, Yannick Garcia prefereix traduir-ho al català partint de la base que, si és una marca 

inventada, també pot tenir un nom que s’entengui en la llengua d’arribada perquè així els lectors 

s’hi sentin pròxims tot i que no sàpiguen de què es tracta —com segurament succeeix amb els 

lectors americans. Pep Julià ho manté igual (“BullBusters”), però ho engloba dins el món de les 

begudes amb el verb que precedeix. Així, tampoc adapta el medicament a la gramàtica catalana. 

Aquest parell d’exemples deixen clara la tendència d’un i altre traductor: en un cas es tracta 

d’acostar al màxim la cultura americana a la catalana i en l’altre es manté la distància. Pep Julià ha 

omès, però, els “120 count”. 
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I had three BallBusters and half a 
bottle of wine.

M’he begut tres BallBusters i 
mitja ampolla de vi.

M’he empassat tres TorraCollons 
i mitja ampolla de vi.

Plus the Evemplorine went up to 
$70 for 120 count.

A més l’Evemplorine s’ha apujat 
70 dòlars.

A més, han apujat l’Evemplorina 
a 70 dòlars els 120 comprimits.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA



 Aquesta darrera taula permet comentar aspectes propis de la cultura americana com el 

beisbol, una cançó típica o un tipus de samarreta popularitzada als Estats Units. El beisbol és 

l’esport emblemàtic d’Amèrica, els omple d’orgull i forma part de la seva vida com una segona 

religió. Cada cultura té un esport nacional amb la seva terminologia corresponent, i per això el 

beisbol perd part de la gràcia quan s’emmarca fora del seu territori. La globalització ha acostat les 

cultures i la llengua s’ha adaptat a aquests canvis. Tant Pep Julià com Yannick Garcia converteixen 

el verb en un substantiu, amb la diferència que el primer el deixa en cursiva en forma de préstec 

(“catchers”) i el segon el tradueix literalment (“receptors”). 

 “Home Sweet Home” és l’expressió utilitzada quan algú torna després d’estar un temps fora. 

Expressa la idea que com a casa no s’està bé enlloc més; la dita es va popularitzar a Amèrica el 

1823 gràcies a una cançó folk del lletrista John Howard Payne i el compositor Sir Henry Bishop, i 

ben aviat es va convertir en una expressió recurrent. No existeix un equivalent en català, així que les 

dues traduccions intenten ser literals i alhora transmetre el significat del modisme. En el context de 

la nouvelle, els propietaris acomiadats de la botiga mostren la reacció contrària perquè se n’han 

d’anar del niu, així que les paraules detonen certa ironia cap a l’americanisme. 

 Per últim, la samarreta a la qual fa referència (I'm With Stupid sweatshirt) sol tenir dibuixada 

una fletxa que pressuposa que la persona que tens al costat és estúpida. Cap dels dos traductors 

transmet aquesta idea, potser perquè era difícil d’explicar, i en canvien el sentit: a la versió de Pep 

Julià entenem que justament és la persona que porta la samarreta la que és tanoca, perquè “està a 

favor del més estúpid”, i a la de Yannick Garcia l’estúpida és la parella, cosa que tampoc diu res de 

bo de qui porta la samarreta.  

 Són molts els elements culturals que la societat americana ha expandit per tot el món, i 

segurament és més fàcil adoptar-los en la forma original de sortida que no adaptar-los a la nostra 

pròpia cultura. Aquest és un altre dels molts reptes que obres com Pastoralia, de George Saunders, 

presenten als traductors que les treballen.  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Most of them catch even better 
than me.

La majoria de nens són uns 
catchers més bons i tot que jo.

La major ia són més bons 
receptors que jo.
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Our good-byes to Home Sweet 
Home.

Adéu a la Dolça Casa Nostra. Diguem adéu a la nostra Llar, 
Dolça Llar.

Her hair is sticking up and she's 
wearing an I'm With Stupid 
sweatshirt over her cavewoman 
robe and her breath smells like 
whiskey.

Té els cabells de punta I porta un 
suèter d'esport d'aquells que 
diuen Jo Sempre A Favor del 
Més Estúpid damunt la roba de 
dona de les cavernes i l'alè li fa 
pudor de whisky.

Du els cabells de punta, porta una 
samarreta que diu SURTO AMB 
UN IMBÈCIL per sobre de la 
roba de cavernícola i li put l'alè a 
whisky.



5. CONCLUSIONS 

En acabar l'anàlisi dels textos treballats es constaten moltes diferències entre ells, de la qual cosa es 

desprèn una dada interessant: partint del mateix relat es pot arribar a resultats molt allunyats però 

que es mantenen més o menys fidels a l’original.  

 De tota manera, hi ha un fet clau que habitualment marca en positiu les traduccions. Es 

tracta del coneixement de l'autor, del seu estil, de tota la seva obra, del rerefons que amaguen els 

seus personatges, de la seva intenció i fins i tot del seu entorn vital. La traducció de Pep Julià és 

tretze anys anterior a la de Yannick Garcia; aleshores, George Saunders era un escriptor  desconegut 

en català, i molt probablement Julià no es va tornar a endinsar en l'univers de l'escriptor nord-

americà en l'àmbit de la traducció pròpiament dita. En canvi Yannick Garcia —per cert, alumne de 

Julià— abans de Pastoralia s'havia submergit en el recull de contes Deu de desembre (Edicions de 

1984, 2013), del mateix autor, un llibre amb unes característiques semblants on Saunders també 

retrata amb detall el costat fosc de l'Amèrica actual.  

 En tot cas, podem concloure que les diferències entre una i altra són clares: la traducció de 

Pep Julià és molt fidel a l’autor i, segurament, aquest respecte pel text original el fa caure en la 

literalitat i en una prudència excessiva. S’esforça a transmetre el significat, a ressaltar la forma del 

text i sovint no tradueix els recursos propis de l’autor. El resultat és un text amb moltes 

característiques saunderianes, però que a vegades s’allunya del sentit i de l’efecte de l'original. La 

traducció de Yannick Garcia, en canvi, mostra una intenció menys literal i allunyada de l’autor, 

s'arrisca més i dóna a la llengua del carrer de Saunders un slang català propi que fins i tot 

transgredeix la normativa.  

 Després d'analitzar les obres en català en relació amb l'original anglès, la resposta a la 

pregunta platejada a la introducció del treball potser la resol, en part, l'exposat al paràgraf anterior. 

Els experts diuen que cal traduir els clàssics una vegada a cada generació. Traduir els 

contemporanis cada tretze anys és un fet excepcional, però de la comparació duta a terme se'n 

desprèn que cadascú ofereix la seva pròpia interpretació, encertada o no, i que el que en resulta és 

força diferent. Certament, cada decisió presa pot alterar la intenció plasmada per l'autor a l'original, 

però sovint aquestes decisions no només depenen dels coneixements previs de l'obra i de qui 

l'escriu, sinó també de factors més prosaics, com ara el temps de realització de l'encàrrec editorial i 

la remuneració. 

 L'objectiu últim del treball, a banda de plantejar-se el perquè de les dues traduccions, era 

poder-les comparar i analitzar descriptivament, i ens ho hem passat bé fent-ho. El que està clar, en 
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definitiva, és que les dues “pastoralies” catalanes s'enfronten a l'estil corrosiu i complicat de 

Saunders i al seu negre sentit de l'humor. No ens ha quedat clar, però, quin li faria més gràcia.  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ANNEXOS 

ANNEX 1. TAULES COMPARATIVES 

4.1. NIVELL FONOLÒGIC-PROSÒDIC 

4.1.1. TRADUCCIÓ D’ONOMATOPEIES I INTERJECCIONS 

4.1.2. PUNTUACIÓ I SIGNES ORTOGRÀFICS 

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

She’s a good thrower and I almost 
say ow.

En sap molt, de tirar pedres, i jo 
gairebé dic au.

Té bon braç i per poc que no faig 
ai.

Whoa! Apa! Caram!

Ack, I’m getting mushy here. Uix, això m’ha sortit massa 
sentimental.

Nyè, aquí ja m’estic passant de 
tou.

Ooga mooga. Ooga ooga mooga. Uga muga. Uga muga. Unga munga. Unga unga munga.

Oh all right all right. Au, d’acord, d’acord. Que sí, home, que sí.

Ka-ching, that option money 
kicks up a notch.

Tararí, els diners de l’opció 
pugen un punt més.

Cataclinc, els diners que tinguis a 
les opcions van sumant.

Hey, sorry about yestarday. Hola, i quin greu, allò d’ahir. Escolta, perdona per allò d’ahir.

Duh. Evident. No et fot.

Wow. Bufa. Déu n’hi do.

A little buzzed in the cave. Boo-
hoo.

Estava una mica trompa. Snif, 
snif.

Una mica trompa dins la cova. 
Per l’amor de Déu.

Hey, share it with us. Ei, doncs expliqui'ns-ho. Ves per on, explica'ns-ho tot.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

Mints mints mints. Smokes 
smokes smokes.

Caramels caramels caramels. 
Cigarrets cigarrets cigarrets.

Mentolats, mentolats, mentolats. 
Cigarrets, cigarrets, cigarrets.

No Attractions are down it, only 
Disposal Area 8 and li t t le 
Employees Only shop in a 
doublewide…Notes

Al final no hi ha Cap Atracció, 
tan sols la Zona de Recollida 
d’Escombraries 8 i una botigueta 
de façana doble Tan Sols per a 
Treballadors…

A sota no hi ha cap Atracció, 
només l’Àrea d’Abocador 8 i una 
bo t igue ta Exlcus iva per a 
Treballadors dins d’una mena de 
casa prefabricada…

Notes Notes «notes»

But we find ourselves in a too-
many-Indians situation…

Però és que ens trobem en una 
situació d’excés d’Indis…

Però ara ens trobem que ens 
sobren uns quants indis…

Not you. Tu no. Tu, no.

How about me? I jo, ¿què? ¿I jo què?

I count on twenty Reserve 
Crackers each.

Per esmorzar, compto vint Galetes 
de Reserva per cap.

Per esmorzar compto vint Galetes 
de Reserva per cap.

“Like jewelry making wasn’t 
work,” he says.

- Com si fer joies no fos treballar- 
diu el paio.

- Perquè fer joies no era una feina, 
¿no? ø
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4.2. NIVELL LÈXIC 

4.2.1. ADVERBIS 

I never once called you a asshole. 
And I definitely did no say 
fucking.

Jo no et vaig dir mai ni una 
vegada mitja merda . I és 
evidentíssim que no vaig dir cony.

No et vaig dir mai de la vida 
«imbècil». I «dels collons», 
menys encara.

I shake my head no. Jo moc el cap: no. Faig que no amb el cap.

Bradley lied about the tooters and 
bought some you-know-what.

En Bradley va mentir sobre allò 
dels xiulets i va comprar una mica 
de tu ja saps què.  

En Bradley em va mentir amb el 
tema de les trompetes i va anar a 
comprar ja-saps-tu-el-què.

Shit shit shit. I really blew it, 
didn't I?

Merda merda merda. Ara sí que 
l'he cagada ben cagada, ¿oi?

Merda, merda, merda. Aquest cop 
l'he cagat però de veritat, ¿oi?

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

I decide to pretend to be 
desperately ill.

Decideixo fer veure que estic 
desesperadament malalt.

Opto per fer veure que estic molt 
i molt malalt.

Well, did you at least check the 
Little Slot?

Vaja, ¿que has comprovat la 
Ranura Petita, almenys?

Escolta, ¿has mirat a la Ranura 
Petita, m’imagino?

Too cliché. Massa tòpic. Molt tòpic.

Just write it. Escriu-ho i avall. Ho escrius i llestos.

Maybe soon, however! Potser aviat, però! Potser d’aquí a poc, vés a saber!

N o d o u b t m y s t a t u s w i t h 
Nordstrom has been somewhat 
damaged.

Sense dubte, la meva posició 
davant en Nordstrom ha quedat 
una mica malmesa.

Sembla evident que, ara, la relació 
que tenia amb en Nordstrom s’ha 
vist afectada.

She is really doing very well. Es comporta bé de debó. Ella ho broda.

This is my kid here. És el meu fill, noi. Que és el meu fill, home.

And you definitely swore at my 
workplace.

I és claríssim que tu deies 
paraulotes, a la meva feina.

I tu a la meva feina renegaves i de 
valent.

Kicked you out of what? […] 
They kicked you out of what?

¿D’on, et van fotre fora? […] 
¿D’on dius que et van fotre fora?

¿Et van fer fora de què? […]¿Que 
t’han fet fora d’on?

So I decided to throw everybody a 
party.

Per això vaig decidir muntar una 
festa per a tothom.

Total, que vaig decidir muntar 
una festa per a tothom.

Probably sobbing. Probablement somica. Segurament somica.

They both swear many many 
times…

Tots dos no paren de d i r 
moltíssimes paraulotes…

Tots dos fan servir paraulotes a 
tort i a dret…

Although certainly… Tot i que, evidentment… Ara que, és cert que…

Not exactly, Dad. No exactament, papa. Te’n faries creus, papa.

Those were perfectly good shoes. E r e n u n e s e s p a r d e n y e s 
perfectament bones.

Però si eren unes sabatilles 
normals i corrents.

Not exactly. No exactament. No ben bé.

Then some louder sobbing and 
maybe something breaking, 
possibly her fax?

Després uns quants plors més 
sorollosos I potser una cosa que es 
trenca, ¿el seu fax, potser?

Després, plors més escandalosos i 
potser una cosa que es trenca, ves 
no sigui el fax.
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4.2.2. LÈXIC 

Back when I loved him so much. De quan me l’estimava tantíssim. De quan me l’estimava amb 
bogeria.

I guide her back to her Separate 
Area and push her sternly in.

Jo la guio de nou cap a la seva 
Zona Separada i l’empenyo 
implacable cap a dins.

L’acompanyo a la seva Zona 
Independent i la faig passar a dins 
amb fermesa.

Back at the cave Janet is working 
very industriously on the 
pictographs.

Quan torno a la caverna, la Janet 
es dedica a treballar molt 
l a b o r i o s a m e n t e n e l s 
pictogrames.

Quan torno a la cova, la Janet 
s ’ e s c a r r a s s a a m b e l s 
pictogrames.

I heard you very clearly. Jo l’he sentida molt clarament. L’he sentida perfectament.

… then very quietly sneak out of 
the cave and cross the river via 
wading.

… I després, molt discretament, 
surto de la caverna, travesso el riu 
per un gual.

… marxo s igi l · losament i 
travesso el riu a gual*.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

I’m so tired of roast goat I could 
scream.

Estic tan farta de menjar cabrit 
rostit que tinc ganes de xisclar.

Estic tan tipa de la cabra a l’ast 
que ara mateix em fotria a cridar.

She thinks I’m a goody-goody 
and that her speaking English 
makes me uncomfortable.

Ella es pensa que sóc un pilota i 
que quan parla en anglès em fa 
sentir incòmoda.

Ella es pensa que vaig de 
modèlici que m’incomoda que em 
parli normal.

I just have to haul the dead goat 
out of the Big Slot and skin it 
with a sharp flint.

Jo m’he de limitar a treure el 
cabrit mort de la Ranura Grossa i 
escorxar-lo amb una pedra 
esmolada de sílex.

L’única cosa que haig de fer jo és 
treure la cabra morta de la Ranura 
Gran i espellar-la amb una punta 
de sílex esmolada.

I go into my Separate Area and 
put on my footies.

Jo entro a la meva Zona Separada 
i em poso els meus espardenyots.

Me’n vaig a la meva Zona 
Independent i em poso els peücs.

… as if awestruck at their 
splendid beauty and so on.

… s e m b l a q u e e s q u e d i 
bocabadada per la seva bellesa 
esplèndida i continua amb tot 
plegat.

… com esmaperduda davant la 
seva esplèndida bellesa i tot 
plegat.

… pretends to be catching and 
eating small bugs.

… fa veure que enxampa i es 
menja petits escarabats.

… fa com si cacés mosquetes i se 
les cruspís.

… just like you draggint that 
broad around by her hair…

… com tu arrossegues amunt i 
avall aquella meuca estirant-la 
pels cabells…

… de la mateixa manera que a 
nosaltres veure’t arrossegar 
aquesta xavala per la cabellera…

Well, I’m not shy. Vaja, doncs a mi no em fa 
vergonya.

Jo no tinc tants miraments.

The septic doesn’t come up this 
far.

Fins aquí no ens hi arriba cap 
claveguera.

El camió cisterna no arriba tan 
amunt.

He’s no narc. No és pas cap pasma. Aquest no ho xerrarà.

… with school being so hard and 
all…

… que l’internat és molt dur i tot 
plegat…

… que el centre és molt exigent i 
tal…

I've never seen Dave so upset. No havia vist mai en Dave tan 
amoïnat.

No he vist mai en Dave tan 
emprenyat.

"62



Although it is only honest to 
inform you that some who make 
the first pass may indeed be 
removed in the second…

Encara que s’ha de ser franc i 
informar que alguns dels qui 
passin la primera garbellada de 
fet se’ls pot acomiadar en una 
segona…

Tot i que si som sincers us hem de 
dir que n’hi haurà que passaran la 
primera tongada, però pot ben ser 
que a la segona sí que se’ls faci 
fora…

… and so must first cut some 
Indians and then, later, possibly, 
some chiefs.

… per tant hem d’eliminar alguns 
Indis i després, més tard, potser, 
alguns caps.

… o sigui que primer haurem de 
fer-ne fora uns quants, d’indis, i 
després, probablement, uns quants 
cabdills.

She can be as snotty as she likes. Se’m pot posar tan fanfarrona 
com vulgui.

Que es passi tant com vulgui.

Greg Nordstrom pokes his head in 
and asks me to brunch.

En Greg Nordstrom treu el cap i 
em diu que surti a fer un mos.

En Greg Nordstrom fica el cap a 
la cova i em convida a un 
esmorzar de forquilla.

For six years she’s been telling me 
about her Pap smears.

Fa sis anys que la Janet no para de 
parlar-me de les seves proves 
vaginals.

Fa sis anys que la Janet em parla 
de les seves citologies.

A nonbrainer. No cal un cervellàs. No té més secret.

She’s a lump to you. És una soca, comparada amb tu. Per a tu, és un llast.

And that must chafe. I això ha d’emprenyar. I això deu cremar.

A bit of ass-kissing, yes. Una mica llepaculs, sí. Es tractava de llepar-li el cul una 
mica, la veritat.

And now you have the nerve to 
say she is doing good?

I ara tens la barra de dir que ara 
es comporta bé?

¿I ara tens el morro de dir-me que 
ho està fent bé?

Young guy, kind of goofy-
looking.

Un paio jove, fa cara de totxo. U n n a n o j o v e , a m b c a r a 
d’enfavat.

Did you steal a stereo again? ¿Has tornat a robar un equip de 
música?

¿T’has tornat a emportar un 
radiocasset?

A prod I built myself in a metal 
shop.

Un punxó que em vaig fer jo 
mateix tot sol en un taller on 
treballàvem el metall.

Un ferro que em vaig muntar jo 
mateix en una ferreteria.

She's like all kooky! Està del tot maraca! Està sonada!

My sick kid isn’t a con man. El meu fill malalt no és un home 
estafador de pega.

El meu nano malalt no és cap 
estafador.

In places the skin looks ready to 
split.

Hi ha llocs on la pell sembla que 
se li hagi d’esberlar.

Hi ha trossos en què la pell 
sembla que se li estigui a punt 
d’encetar.

God, it’s all drudge drudge 
drudge, you should see me.

Redéu, no paro de fer l’escarràs, 
l’escarràs, l’escarràs, m’hauries 
de veure.

Ostres tu, tot és pencar, pencar, 
pencar, m’hauries de veure.

I get into bed and lie there 
counting and recounting the 
acoustic tiles on the ceiling of my 
darkened Separate Area.

Em fico al llit, em quedo estirat i 
compto i recompto mig a les 
fosques les teules aïllants del 
sostre de la meva Zona Separada.

M’estiro al llit i em quedo allà 
comptant a les fosques una 
vegada i una altra les plaques 
d’aïllament acústic del sostre de 
la meva Zona Independent.
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I add her bag of used femenine 
items to my big white bag.

Afegeixo la seva bossa de coses 
femenines usades a la meva bossa 
blanca i grossa.

A b o c o l a s e v a b o s s a d e 
compreses a la meva bossa blanca 
grossa.

M a r t y ’s o u t f r o n t o f t h e 
doublewide playing catch with a 
little kid.

En Marty és a fora de l’edifici 
d’amplada doble i juga a beisbol 
amb un nen petit.

Davant de la casa prefabricada 
hi ha en Marty fent passis de 
besibol amb un nen petit.

I sit against a tree and start my 
paperwork.

Jo m’assec, em repenjo en un 
arbre i començo a omplir la meva 
paperassa.

Jo m’assec al peu d’un arbre, m’hi 
repenjo i em poso a emplenar els 
papers.

Maybe he went to being-nice 
camp.

Potser volia fer un curset de 
simpatia per a nens molt dotats.

Potser va anar a unes colònies per 
ser supermaco també.

Well, that boy, Simon, was a kind 
of smelly boy?

Vaja, aquest nen, en Simon, era un 
nen que, daixò, feia pudor.

És que aquest nen, en Simon, 
sempre feia una mica de pesta, 
¿m’entens?

On the day my shoe spli. E l d ia que se’m va obr i r 
l’espardenya.

El dia que se’m va obrir a mi la 
sabatilla.

Nelson was like stuck inside this 
crawling tube.

En Nelson estava com encallat 
dins d’aquell tub per on els nens 
s’arrosseguen.

En Nelsons’havia quedat encallat 
dins d’una mena de tub per 
gatejar.

Janet is wasted? La Janet està borratxa. ¿Va pet, la Janet?

Back before he was a druggie. De molt abans que fos un 
drogata.

D’abans que es tornés un ionqui.

… use a sort of vise to squeeze 
some blood into a graduated 
beaker for testing…

… i feia servir una mena de torn 
per escórrer una mica de sang que 
omplís un vas de precipitats amb 
marques de volum…

… amb una mena d’armella, 
n’espremia sang i l’abocava en un 
recipient de mesurar per fer-ne 
proves…

A question has arisen, it says. S’ha plantejat una polèmica. Ha sorgit un dubte.

Do you think you poop is a 
legitimate business expense?

¿Creieu que la vostra caca és una 
despesa que l eg í t imament 
correspone a l’empresa?

¿Penseu que, a dreta llei, la 
vostra caca és una despesa de 
l’empresa?

Not that we’ve advocating some 
sort of biological plug or chemical 
constipator.

No és que defensem l’ús de cap 
mena de tap biològic ni de cap 
astringent químic.

Amb això no us suggerim l’ús de 
c a p t a p b i o l ò g i c n i c a p 
restrenyidor químic.

We find it loopy. Nosaltres trobem que això són 
rucades.

Això ens sembla demencial.

… only that you do most of the 
chores while we do all the 
thinking.

… tan sols que vosaltres feu la 
majoria de feines rutinàries i 
nosaltres fem tota la feina de cap.

… sinó només que a vosaltres us 
toca fer la major part de les feines 
i a nosaltres, les reflexions.

Well, honey, you are dyslexic. Au, amor, però ¿que ets dislèxic, 
tu?

A veure, vida, és que ho ets, de 
dislèctic.

The janitor didn’t have any cats. El conserge no tenia gats. El bidell no tenia cap gat.

Wouldn’t Norm and Larry croak 
if I was suddenly so assertive?

¿Oi que en Norm i en Larry es 
quedarien de pedra, si jo tot 
d’una parlés tan enèrgic?

¿Oi que en Norm I en Larry 
tindrien un cobriment, si de cop 
i volta fos igual de categòric jo?

I cower and shriek in the corner 
etc. etc.

Jo m’encongeixo de por I xisclo 
des d’un racó, etc., etc.

Jo em faig una pilota i xisclo des 
d’un racó, etc., etc.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

"64



4.2.3. MOTS GENERALS 

Also did you save th at Popsicle 
wrapper?

¿I també has guardat el paper 
d’aquella piruleta?

Ah, ¿has guardat la cel·lofana 
aquella de la piruleta?

Wow, he is really pissed. Bufa, està emprenyat de debò. Uau, està enfadadíssim.

Also he’s got some goo-goo 
coming out of his nosehole.

I a part d’això, al nas el nen hi té 
uns mocs de pam!

Ah, al nen li penja un moqui-
moqui del nas.

They are so false that we 
considered not even bothering to 
deny them.

Són tan falsos que fins I tot hem 
consideratno prendre'ns la pena de 
negar-los.

Són tan falsos que hem estat a 
punt de no molestar-nos a 
desmentir-los.

… and congratulate you on your 
fantastic powers of snooping...

… i us felicitem per la vostra gran 
capacitat de fer l'espia...

… i us felictarem pels vostres 
m a g n í f i c s p o d e r s p e r f e r 
safareig...

She walks right in and hands me a 
sealed note.

Entra tota decidida i em dóna un 
sobre tancat amb una nota.

Entra sense pensar-s'ho I em passa 
una nota lacrada.

Under that robe is quite a bod, 
believe me, I saw her in her 
slacks.

Sota la seva roba amaga un tipet 
collonut, creu-me, jo l'he vista en 
mallot.

Sota la disfressa té bon cos, creu-
me, que l'he vista en pantalons.

I feels like we're racing. Sembla com si féssim una cursa. Sembla que estiguem competint.
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This morning I go to the Big Slot 
and find it goatless.

Aquest matí em planto a la 
Ranura Gran i trobo que no hi ha 
el cabrit.

Aquest matí faig cap a la Ranura 
Gran i em trobo que no hi ha 
cabra.  

Maybe for once they gave us a 
nice quail or something.

Potser per una vegada ens han 
donat una bona guatlla o vés a 
saber.

Potser és que, ni que sigui per una 
vegada, ens hi han posat una 
guatlla d’aquestes maques o jo 
què sé.

Sorry about the no goat and all. Perdoneu l’absència de cabrits i 
tot plegat.

Perdoneu per la manca de cabres i 
tal.

… asking why my shoes were 
made out of dead cows and so 
forth?

… i em preguntarà per què duc als 
peus unes sabates fetes de vaca 
morta, i tot plegat.

… voldrà saber per què duia 
sabates fetes de vaques mortes i 
tota la pesca.

Plus it’s always nice to get out of 
the cave.

I encara, sempre és agradable, 
sortir de la caverna.

A més, sempre ve de gust poder 
sortir de la cova.

… who came over here from 
wherever he was before, in some 
kind of boat, and fixed shoes all 
his life in a shack or whatever?

… que va venir a viure aquí, i vés 
a saber des d’on venia, amb una 
mena de barca, i que es va dedicar 
tota la vida a reparar sabates en 
una cabana o jo què sé.

… que va arribar aquí venint de 
no sé on, amb la barca usposo, i 
es va passar la vida arreglant 
sabates en un barracot o qui sap 
on?

… to get some things for the 
party, some hats and tooters and 
stuff like that…

… per comprar algunes coses per 
a la festa, uns quants barrets i uns 
quants xiulets i material per 
l’estil…

… per comprar quatre coses per 
als preparatius, quatre barrets, 
trompetes i coses d’aquestes…

That really hurt. Això em va fer mal de debò. Allò em va doldre molt.

Grammy’s always like: get me 
this, get me that.

L’àvia sempre fa el mateix: 
Porta’m això, porta’m allò.

L’àvia no para: Porta’m això, 
porta’m allò.
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4.2.4. NEOLOGISMES 

About how great you are. De com n’arribes a ser de 
collonut.

Del nano tan fantàstic que ets.

Wow, those rats or whatever. Uf, quines rates que hi havia, o 
vés a saber què.

Hòstia, quines rates, o no sé què 
eren…

… did you write down how cute 
he looked eating it?

… has apuntat quina cara més 
simpàtica feia mentre se la 
menjava?

… has escrit que bufó que estava 
quan se l’ha menjada?

To save you the trouble of every 
day redoing that brow, which I 
know is a pain.

Per estalviar-te la feinada diària 
de refer-te el front com fas ara, 
cosa que jo sé que és força 
molesta.

Així t'estalvies la murga d'haver-
te de reconstruir el front cada dia, 
que ja sé que emprenya.

Maybe if I explained to Linda 
about Nelson it would be okay, 
but I feel a little funny trying to 
explain about Nelson so early on 
our working relationshig.

Potser si li expliqués a la Linda 
tot això d'en Nelson la cosa 
rutllaria perfectament, però ho 
trobo una mica ridícul, intentar 
explicar-li allò d'en Nelson quan 
la nostra relació laboral tot just 
acaba de començar.

Potsers si expliqués a la Linda 
això d'en Nelson no passaria res, 
però se'm fa estrany explicar-li el 
tema d'en Nelson quan fa tan poc 
que treballem junts.
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Every morning, a new goat, just 
killed, sits in our Big Slot.

Cada matí, un altre cabrit, acabat 
de matar, reposa a la nostra 
Ranura Grossa.

Cada matí ens trobem una cabra, 
acabada de matar, a la nostra 
Ranura Gran.

Sometimes we’d go down to 
Russian Peasant Farm for a 
barbecue.

De vegades baixàvem a la Granja 
Russa de Pagesos a menjar una 
graellada de carn.

Hi havia dies que baixàvem a la 
Granja dels Pagesos Russos a 
fer una rostida.

Janet comes in from que Separate 
Area and her eyebrows go up.

La Janet entra des de la seva 
Z o n a S e p a r a d a i a i x e c a , 
sorpresa, les celles.

Entra la Janet de la Zona 
Independent i m’arrufa les celles.

I have some cocoa and take out a 
Daily Partner Performance 
Evaluation Form.

Bec una mica de cacau i trec un 
I m p r è s d ’ Av a l u a c i ó d e l 
Rendiment Diari de la Parella.

Em faig un cacau en pols i trec un 
Imprès d’Avaluació Diària de 
l’Actuació del/de la Company/a.

Like all you Remotes. Això us passa a tots els Remots. Com vosaltres, els Distants.

This morning is the morning I 
empty our Human Refuse 
bags…

Aquest matí és el matí que em 
toca buidar les nostres bosses de 
Deixalles Humanes…

Avui és quan em toca buidar les 
bosses de Rebuig Humà.

It is a non-Guest path. És un camí que no s’ofereix als 
Hostes.

No és un camí obert als Visitants.

No Attractions are down it, only 
Disposal Area 8 and little 
Employees Only shop in a 
doublewide…

Al final no hi ha Cap Atracció, tan 
sols la Zona de Recollida 
d’Escombraries 8 i una botigueta 
de façana doble Tan Sols per a 
Treballadors…

A sota no hi ha cap Atracció, 
només l’Àrea d’Abocador 8 i 
una botigueta Exlcusiva per a 
Treballadors dins d’una mena de 
casa prefabricada…

I put the paperwork and the fee in 
the box labeled Paperwork and 
Fees.

Poso tota la paperassa i els diners 
de la quota a la capsa etiquetada 
Paperassa i Quotes.

Deixo els impresos i l’import a la 
capsa que diu Impresos i Import.
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But as we meld into our sleeker 
new organization, what an 
excellent opportunity to adjust our 
Staff Mix.

Però com que ara ens refonem en 
una organització nova de més estil 
i amb menys personal, quina 
oportunitat més excel·lent per 
ajustar el nostre Gresol de 
Personal.

P e r ò a r a q u e r e f o r m a r e m 
l’organi tzació per ser més 
eficients, quina oportunitat més 
excel·lent per ajustar la nostra 
Estructura de Personal.

… know with relief that the Staff 
Remixing has passed by your 
door.

… ja us podeu quedar ben 
alleujats, perquè la Refosa de 
Personal haurà passat de llarg la 
vostra porta.

… podreu quedar-vos tranquils, 
que la Reordenació de Personal 
us haurà passat per davant de 
casa.

I read that guy’s Client Vignette 
Evaluation.

Vaig llegir l’Imprès d’Avaluació 
Escenogràfia del Client del paio.

Em vaig llegir l’Avaluació del 
Client sobre la Recreació.

I was taking the bucks over to the 
Party Place…

Ja duia els bitllets cap al Punt de 
les Festes…

Portava els calés al Local de 
Festes…

… you have an inadvertent 
s u b s t a n c e m i s u s e r w h o 
s o m e t i m e s m a k e s b a d 
judgements.

… tens un abusador involuntari 
de substàncies que de vegades 
pren decisions incorrectes.

… el teu fill és un consumidor 
involuntari de substàncies que 
de vegades té mal criteri en 
determinades accions.

Especially if, for example, there is 
a Spot Check.

Sobretot si, per exemple, fan un 
Control Sorpresa.

Sobretot si, posem per cas, toqués 
una Inspecció Puntual.

Nobody’s on the path, although 
from the direction of Pioneer 
Encampment I hear the sound of 
rushing water, possible the Big 
Durn Flood?

Al caminet no hi ningú, tot i que 
sento un soroll d’aigua que corre 
ràpida que ve del Campament 
dels Pioners. ¿Pot ser que sigui la 
Remaleïda Gran Inundació?

Al caminet no hi ningú, però 
d’allà al Campament dels 
Pioners m’arriba el soroll d’aigua 
que corre, ¿dei ser de la Gran 
Riuada?

I heard they might be axing Sheep 
May Safely Graze.

Jo tan sols he sentit dir que potser 
fotrien al carrer el personal del 
Ramat d’Ovelles Que Pasturen 
Segures.

Jo he sentit que potser es 
carreguen Les Ovelles Poden 
Pasturar Amb Seguretat.

I’m taking a Sick Day. He agafat un Dia de Baixa per 
Malaltia.

M’agafo un Dia de Baixa per 
Salut.

… wrap the loin in a sling and 
swint it down to Finishing.

… ficava el llom dins d’una mena 
de fona llarga suspesa a la corretja 
I la feia baixar cap al Punt últim 
de la cadena, on acabaven la 
feina.

… embolicava el llom I el deixava 
en un ganxo que el traslladava a la 
zona d’Acabats.

We require that you Remote 
Attractions pay the money which 
we call, and ask that you call, the 
Disposal Debit, but which you 
people insist on wrongly calling 
the Shit Fee.

A les Atraccions Remotes, us 
sol·licitem que pagueu els diners 
q u e a n o m e n e m , I q u e u s 
demanem que vosaltres també 
anomeneu, Càrrec de Deixalles, 
però que vosaltres insistiu a 
anomenar incorrectament Quota 
de la Merda.

Exigim que les Atraccions 
Distants paguin aquests diners 
que nosaltres anomenem, i us 
demanem que vosaltres també, la 
Taxa d’Eliminació, però que 
vosaltres us entesteu a dir, 
erròniament, l’Impost de la 
Merda.

Because that was negotiated into 
our contracts at Time-of-Hire.

Perquè es va negociar i consta als 
nostres contractes de l’Época-de-
Contractació.

Perquè això ho vam negociar i 
plasmar als nostres contractes en 
la Data de Contractació.

Many of us have Students Loans 
to repay.

Molts de nosaltres encara hem de 
tornar Crèdits d’Estudiant.  

Molts de nosaltres hem de saldar 
Préstecs Educatius.
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4.3. NIVELL SINTÀCTIC 

4.3.1. FRASEOLOGIA: EXPRESSIONS 

We just came from Christ. Days 
of Christ. And we’re going 
backwards.

Ara l’acabem de visitar, Crist. 
L’espai de dies de Crist. I anem 
reculant.

Ara mateix l’hem vist, a Jesucrist. 
Dies de Crist. I anem cap enrere.
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I ’ m s i t t i n g b a c k o n m y 
haunches.

Estic assegut a la gatzonera. Sec amb el cul a terra.

Because we’ve got it good. Perquè vivim molt bé. Perquè aquí estem regalats.

Not as good as the old days, but 
then again, not so bad.

No tan bé com temps enrere, 
però vaja, no està tan malament 
com això.

No tan bé com abans, però aviam, 
tan malament tampoc estem.

In the old times… En temps antics… A la prehistòria…

And so, althought in this time of 
scarcity and challenge, some 
must perhaps go, the upside of 
this is…

I per tant, encara que en aquesta 
època actual d’escassesa i plena 
de reptes n’hi ha que potser han 
de marxar, la cara bona de tot 
això és…

Així doncs, malgrat que en 
l’època d’estretors i de reptes 
que vivim pot passar que alguns 
hàgiu de marxar, l’avantatge és 
que…

You’ll be getting your proxy 
forms in your Slot soon.

Aviat podràs recollir els teus 
impresos per votar a la Ranura.

Aviat t’arribaran les paperetes del 
representant a la Ranura.

I’ve got some making up to do. He de recuperar una mica el 
terreny perdut.

És que havia de reconciliar-
m’hi.

Oh you have hacked me off. Ai, m’has fet emprenyar de 
valent.

M’has tocat els ous, però bé que 
me’ls has tocat!

… but needless to say… … però no cal dir que… … però evidentment…

I can’t believe you told her! No me’n sé avenir, que l’hi 
expliquessis!

No em puc acabar que li 
expliquessis!

Do not even answer me. No se t’acudeixi pas enviar-me 
cap resposta.

No et dignis ni a respondre’m.

Just our luck. Vet aquí la sort que tenim. Tenim la flor al cul.

So I took control of my recovery. I per tant vaig decidir dirigir jo la 
meva recuperació.

O sigui que vaig agafar les 
regnes del meu procés de 
recuperació.

Ma, why can’t you get it right? Mama, ¿per què no t’ho aprens 
d’una vegada?

Mama, ¿com és que no ho dius 
mai bé?

… and guess what… … i ves per on… … i ¿saps què et dic?

That was a long time ago! Això va ser fa molt de temps! Això va ser fa segles!

Go ahead, build your case. Vinga, endavant, munta’t la teva 
història.

Vinga, fot-li, deixa anar el sermó 
que més et convingui.

Beat up on me as much as you 
want, I don’t have a choice.  

Vés-me fotent tants pals com 
vulguis, no puc pas triar.

Matxuca’m tant com vulguis, 
quin remei.
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You have any idea how stressful 
that would be for me?

¿Tens la més petita idea del 
munt d’estrès que em produiria?

¿Et fas càrrec de quina situació 
més estressant seria això per mi?

Although I don’t see why she had 
to call me Mr. Tightass.

Tot i que no sé per què m’havia 
de dir senyor Cul Estret.

Ara, no entenc quina necessitat 
tenia de dir-me senyor Estirat.

Fine, Ma. Perfecte, mama. Com vulguis.

We can’t help it. No ens en podem estar. No hi podem fer res.

I want to turn my life around Vull refer radicalment la meva 
vida.

El que vull és reinventar-me i 
sortir-me’n.

And I’ve got a bad feeling about 
this.

I intueixo alguna cosa negativa. I tinc un mal pressentiment ara.

Janet goes straight to her 
Separate Area.

La Janet marxa de dret cap a la 
seva Zona Separada.

La Janet surt disparada cap a la 
seva Zona Independent.

I paid good money for those 
shoes.

En vaig pagar un bon tou de 
bitllets.

Em van costar un bon pessic, 
aquelles sabates.

I can’t get back to sleep. Jo no em puc tornar a adormir. M’he desvetllat.

What I want is for her to stay in 
her Separate Area keeping very 
quiet until she sobers up.

El que vull és que s’estigui a la 
seva Zona Separada i que es quedi 
molt callada fins que es tregui de 
sobre la borratxera.

El que vull és que s’estigui a la 
seva Zona Independent ben 
calladeta fins que li passi la 
paperina.

Due to circumstances beyond our 
control…

A causa d’unes circumstàncies 
m é s e n l l à d e l a n o s t r a 
voluntat…

Per circumstàncies més enllà del 
nostre control…

All’s we can say is, watch your 
damn backs.

Nosaltres tan sols us podem dir 
que us cobriu les vostres 
espatlles de l’hòstia.

L’única cosa que us podem dir és 
que vigileu on trepitgeu.

You’re acting crazy. ¿Qué t’has begut l’enteniment? T’estàs comportant com un sonat.

Feel free to empty your shit bag 
inside the store.

No et tallis i buida la teva bossa 
de merda dins la botiga.

Si vols buidar la bossa de merda 
al mig de la botiga, tu mateix.

… ten years is not all that long 
when you consider all the bad 
things that he has done.

… deu anys no és pas tant temps, 
s i es consideren to tes les 
dolenteries que ha fet.

… deu anys tampoc no és tant de 
temps, tenint en compte totes les 
maldats que ha fet.

Well, it couldn’t hurt you. Bé, doncs no hi tens pas res a 
perdre.

Home, de mal no te’n faria 
tampoc.

… and how finally it got really 
mad and stomped its food and got 
its way?

… i que f ina lmen t e s va 
emprenyar de debó i es va posar a 
rebufar enèrgicament i es va obrir 
camí.

… i que al final es va enfadar 
moltíssim, va dir prou i es va 
sortir amb la seva?

LOSE THE CAVELADY, SHE 
IS THE WORST.

D E S F E U - V O S D E L A 
S E N Y O R A D E L E S 
CAVERNES, ÉS LA COSA 
PITJOR.

F A C I N F O R A L A 
TROGLODITA, ÉS LA PITJOR 
DE TOT.

My God, did she ever. Déu meu, més que mai. Dona, tu mateixa.

She will write you up! Or flatten 
you!

Que et delatarà per escrit. O 
potser t'esclafarà.

Que et denunciarà. O et farà la 
pell!
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4.3.2. FRASEOLOGIA: FRASES FETES 

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA

It puts me in a bad spot. Em posa en un destret. Em posa en una situació prou 
peluda.

This gets old. Es fa avorrit. La cosa cansa.

She gestures me to kiss her butt. Ella em fa tot de gestos a mi, que 
me’n vagi a parir mones.

Ella me’n fa un altre a mi perquè 
li llepi el cul.

I swear to God. Ho juro per Déu. T’ho juro pel que més vulguis.

I just lost it. N’estic fins al capdamunt de tot 
plegat.

Vaig perdre els nervis.

Thank heaven for small favors. Agraeixo al Senyor aquests 
petits favors.

Gràcies, Déu misericordiós.

That makes sense. Això sí que té sentit. Sí, esclar, és lògic.

I don’t want to put the pressure 
on, son.

No et volem collar, fill. No vull que et sentis pressionat, 
fill meu.

… decisions that perhaps you 
Indians would find hard to make, 
keeping you up nights…

… decisions molt difícils que 
potser a vosaltres els Indis us 
costaria prendre, i que us farien 
passar nits en blanc…

… decisions difícils que a 
vosaltres, com a indis, potser us 
costarien, us robarien el son…

You know I’m freaking rooting 
for you guys.

Saps prou que us vull animar de 
l’hòstia, carallots!

Bé, ja saps que a mi em teniu per 
al que faci falta, collons.

In the big picture, who benefits 
when the truth is not told?

Si ens ho mirem tot en conjunt, 
¿a qui li fa profit que no es digui 
la veritat?

Si agafes perspectiva, ¿a qui 
beneficia no dir la veritat?

How can Janet know she’s not 
being at her best self is someone 
doesn’t tell her?

¿Com pot saber la Janet que no fa 
servir les seves millors qualitats 
si ningú no l’hi diu?

¿Com pot saber la Janet que està 
en hores baixes si no hi ha algú 
que l’hi faci saber?

For some reason insists on 
holding its tongue.

Per alguna raó insisteix a frenar 
la seva llengua.

No sé per quin motiu s’ha 
encaparrat a mossegar-se la 
llengua.

Speak up, little toe. Atreveix-te a parlar, ditet. Confessa-ho, ditet petitó.

I’m in the shit? I’m somewhat in 
the shit?

Però què, ¿he ja he trepitjat 
merda? ¿Que d’alguna manera ja 
he trepitjat merda?

Però, ¿tinc problemes? ¿He 
trepitjat algun ull de poll?

Time to pull head out of ass, I 
guess.

Doncs deu tocar deixar de fer el 
ruc, m’imagino.

Deu ser l’hora que em deixi de 
collonades, doncs.

Oh Bradley you are so full of it. Ai, Bradley, sí que dius bestieses. Ai, Bradley, tu el que tens és 
molta comèdia.

Why do you have to keep 
bringing that old shit up?

 ¿Per què no pares de treure 
sempre aquesta merda antiga?

Qu ina man ia que t ens de 
refregar-me la merda de fa temps 
enrere.

I’d be inadvertenly misusng again 
in a heartbeat.

En un tres i no res em tornaria a 
dedicar a abusar involuntàriament.

En un dos per tres en tindries 
consumint involuntàriament un 
altre cop.

That I don’t go for. Això no em fa cap gràcia. Això no ho permetré.
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4.4. NIVELL SOCIOLINGÜÍSTIC 

4.4.1. MARQUES D’ORALITAT 

This is really pushing it. Això és forçar les coses de debò. La corda està a punt de cedir 
del tot.

… it is necessary for me to keep 
my chin up, so that I can continue 
to do a good job.

… l’únic necessari és no acotar el 
cap perquè així pugui fer molt bé 
la meva feina.

… només he de fer el cor fort i 
continuar fent la meva feina.

But you stopped him dead in his 
tracks.

Però tu el vas tallar en sec abans 
de començar.

Però tu el vas parar en sec.

I am shitting bricks. I no cal dir que jo ja tremolo com 
un flam.

No cal que t’ho digui a tu, però 
estic cagat.

In a pig’s ass. I una puta merda! Puja aquí dalt i balla.

We are at the end of our rope or 
however you say it.

Estem al límit, o com es digui. Tenim la corda a punt de petar 
o no sé com es diu.

Not ever having been up here, in 
our shoes, you always want 
something for nothing.

... que és que com que mai heu 
pujat fins on som nosaltres i no us 
heu ficat a la nostra pell, sempre 
voleu coses a canvi de res.  

… que sense haver estat mai aquí 
dalt, sense haver-vos posat mai a 
la nostra pell, sempre ho voleu 
tot de franc.

Do Cokes grow on trees? ¿Que es fan totes soles als 
arbres, les Coca-Coles?

¿ Q u e c a u e n d e l c e l , l e s 
cocacoles?

But do you know why we will not 
see the substantial savings you 
lucky ducks will?

Però, ¿sabeu per què no veurem 
l’estalvi substancial que vosaltres, 
que sou uns paios de sort, sí que 
veureu?

Però, ¿sabeu per què no notarem 
l’estalvi substancial que vosaltres, 
que sou tan afortunats, sí que 
notareu?

Don’t tell me, you narced me 
out, right?

No cal que m’ho diguis, et vas 
xivar, ¿oi?

Ara no em diguis que te n’has 
anat de la llengua.

Time to hit the road, family. Ja és hora de començar a fer 
carretera, família.

Hora de marxar, família.

For a minute I think she’s going to 
tear the cave apart.

Durant una estoneta Hem crec que 
desmuntarà tota la caverna.  

Per un moment em fa l’efecte que 
fotrà la cova cul per amunt.

The pen is mightier than the 
sword!

La ploma sempre té més força 
que l’espasa!

No t’oblidis que a la vida més val 
traça que força!

Your ass is grass, lady. Ha trepitjat merda, senyora. Ja ha begut oli, senyora.

Put your lips to their tracks. Parleu a les vies que us els 
acosten.

Acosteu els llavis als rails.

I mean she is at least younger than 
Janet and not so hard on the 
eyes.

… que almenys és més jove que 
la Janet i alegra més la vista?

… com a mínim és més jove que 
la Janet i fa molt més goig.
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“Jeez,” she says first thing this 
morning.

—Rediu! —és la primera cosa 
que ha dit ella avui al matí.

—La mar salada —diu de bon 
matí.

Not that I’m doing so bad. No és pas que jo rutlli tan 
malament.

Ep, que no em puc queixar de res.

"71



… honest to God sometimes I 
worry I’ll go to the Big Slot and 
find it goatless.

… a fe de Déu, de vegades 
m’amoïna que, quan vagi a la 
Ranura Gran, no hi trobi el cabrit.

… amb la mà al cor ho dic, de 
vegades em fa patir que aniré a la 
Ranura Gran i me la trobaré sense 
cabra ni res.

Hold on, hold on, it says. Espereu-vos, espereu-vos, diu. Paciència, paciència.

Don’t get all snooty. Ara no em feu tots el pinxo. Tampoc no cal anar amb 
aquests fums.

I’m out of here. Jo sortiré d’aquí. Foto el camp muntanya avall.

Jesus, I wish you’d talk to me. Ospa , m’agradaria que em 
parlessis.

Ostres, si almenys em dirigissis la 
paraula.

A-okay! Perfecte! De perles, tu!

Have a good one. Que vagi bé. Vagi bé el dia.

… that would be a redundant 
screw-up, please ignore.

… a i x ò s e r à u n a p a r i d a 
redundant, que sisplau ignoreu.

… voldrà dir que l’hem cagada 
amb els comiats, llavors no ens 
feu ni cas.

Driving me nuts. Em treuen de mare. Em fan parar boja.

Sounds good. M’agrada la idea. Em sembla bé.

Man, we’re lucky. Tio, tenim molta sort. Si en som, d’afortunats, nen.

Super! Una cosa súper! De conya, tu!

Gosh, no, I think she’s super. Redéu, no, jo trobo que és súper. No, home, em sembla collonuda.

That you tole me the truth. Que em diguessis la veritat. Per no di’ls-hi la veritat.

Pretty good, eh? Força bé, ¿oi? No ho he fet malament, ¿eh?

But okay. Però vinga. Però no passa res.

He don’t talk? ¿Que no parla? ¿Que no parla, aquest?

Like I probably shouldn’t of sold 
it.

Vaja, probablement no l’hauria 
hagut de vendre.

Això de vendre-la poder no ho 
hauria hagut de fer.

Are you kidding me? ¿Que em vols prendre el pèl? ¿Però de què vas?

Come on, man. Vinga, vinga. Vinga, va…

Well, there you go. Doncs mira, ja ho veus. Ah, ¿veus com sí?

Too bad about that smelly kid 
though.

Tot i així, quin tràngol, aquell 
nen que feia pudor.

Llàstima això d’aquest nano que 
feia olor.

God. Redéu. Hòstia, tu.

Have appt for Weds, will let you 
know.

He demanat hora per al doctor 
dimecres, ja t’explicaré com ha 
anat.

Tinc cita x a dc., ja t’ho explicaré.

C’mon, live a little! Vinga, viu una mica! Vinga, home, deixa’t anar una 
mica!

If Bradley’s dad woulda stuck 
around it might’ve been better.

Si el pare d’en Bradley no hagués 
desaparegut del mapa, potser la 
cosa hauria anat més bé.

Si el pare d’en Bradley no gués 
marxat, podé guessin nat millor 
les coses.

Don’t talk crazy. No digueu bajanades. Vinga, prou de ximpleries.
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4.4.2. INSULTS I PARAULES GROLLERES I MALSONANTS 

I know, I know, I fucked up. Ja ho sé, ja ho sé, la vaig parir. Ja ho sé, ja ho sé, he fotut la 
pota.

You’re the best, man. Ets el millor, paio. Ets el millor, company.

I feel bad for Marty and 
Jeannine.

Em sap molt greu, això d’en 
Marty i la Jeannine.

Em fan llàstima, en Marty i la 
Jeannine.

Isn’t this cool, Cole? ¿Oi que és collonut, Cole? ¿Oi que és guai, Cole?

Ha, ha, oh my God! Ha, ha, ai, Déu meu! Ha, ha, Déu meu Senyor!

I certainly felt like I was in the 
actual Neanderthal days. Not!

M'he sentit de debó com si fos a 
l'època de l'home de Neandertal! 
Per aquí no hi passo!

Personalment, sí que ha sigut com 
viure entre neandertals, sí. I un 
rave!

That could work. Crec que potser rutllaria. Això potser cola.

I cant beleve after all this time 
you tern on me.

No m'ho puc creure, que al cap de 
tant temps t'hagis tornat contra 
mi.

No em sé acabar que, després de 
tot aquest temps, m'haiguis 
dalatat.

We don't waste our time on such 
nonsense.

Nosaltres no perdem el temps en 
aquestes rucades.

Nosaltres no perdem el temps 
amb aquestes ximpleries.

More firings? God. ¿Més acomiadaments? Redéu. ¿Més acomiadaments? Nostre 
Senyor.

Is something wrong? ¿Alguna cosa no va a l'hora? ¿Deu passar res?
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No freaking goat? ¿Cap carall de cabrit? ¿I el coi de cabra on para?

What a bunch of shit. Quin cony de merda. Quina puta merda, tot plegat.

Well, freak this. Vaja, al·lucina. Molt bé, toca’t els ous.

Bastard. Malparit. Desgraciat.

Don’t piss them off. No els engegis al carall. No els facis emprenyar.

… but also don’t bend over for 
some little shit who’s merely the 
same wig as you…

… però tampoc no t’inclinis 
davant de cap merdeta que tan 
sols té la mateixa categoria de 
coco que tu…

… cosa que no vol dir que hagis 
de fer la reverència al primer 
pocapena que ben just et passi un 
dit…

… d o n ’ t t a k e s h i t f ro m 
nobody…

… no carreguis amb la merda 
de ningú…

… no deixis que ningú et toqui 
el voraviu…

For crissake’s sake, Jeannine… Hòstia, Jeannine… Càgontot, Jeannine…

Well, shit. Mira, merda. Quina merda, tu.

So what did numbnuts want? I doncs, ¿què volia aquell totxo 
pirat?

¿Què volia el cap de suro 
aquest?

Will you freaking talk to me? ¿Vols parlar d’un carall de 
vegada?

¿Em vols dirigir la paraula d’una 
vegada, hòstia?

Don't be a dick for once. ¿ Vo l s p a r a r i n o s e r t a n 
torracollons, ni que sigui una 
vegada?

Per un dia, no siguis imbècil.
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Holy shit. Merda consagrada! Càson ronda.

Fucking stinks in here. I quin cony de pudor, aquí dins. Fot una pudor que t’hi cagues 
aquí.

You didn’t have none of the 
equipment and no freaking 
jewels.

No tenies cap estri de joier, ni cap 
refotuda joia.

No vas tenir mai ni l’equipament 
ni el coi de joies.

Give us five freaking minutes, 
will you, Mr. Tightass?

Dóna’ns només cinc minuts, 
carall, senyor Cul Estret.

Dóna’ns cinc minuts, ¿sí, senyor 
Estirat?

You came down into the basement 
and sait I was a fucking asshole 
for wasting my time trying to 
make my dream come true.

Vas baixar al soterrani i vas dir 
que jo era un cony de mitja 
merda perquè em passava el dia 
intentant que el meu somni 
s’acomplís.

Vas baixar al soterrani i em vas 
dir que era un imbècil dels 
collons per estar perdent el temps 
en això d’intentar complir el meu 
somni.

Oh bullshit. Apa, quina collonada! Au, fot-li.

That guy totally fucked me! Em va fotre ben fotut, aquell 
paio!

El paio me la va ben jugar!

Fuck, Ma! Cony, mama! Collons, mama!

She finds out her screwed-up son 
is even more screwed up than she 
originally thought.

Descobreix que el seu fill sonat 
encara està més sonat del que ella 
en principi es pensava.

S’assabenta que el seu fill 
trastocat es tà encara més 
trastocat que no s’imaginava.

I never dreamed that little shit 
would have the nerve to come 
here.

No m’havia passat mai pel cap 
que aquella merdeta tingués el 
coratge de fenir fins aquí.

No m’hauria imaginat que aquell 
pocavergonya tindria les penques 
de presentar-se aquí.

Damn, you’re nice. Hòstia, ets molt simpàtic. Coi, mira que ets simpàtic.

From now on, no more screw-
ups.

I d’ara endavant, cap més 
història.

A partir d’ara, s’han acabat 
aquestes cagades.

Ah bullshit. Au, això són rucades. No em vinguis amb històries.

The little shit. Una merdeta. El mitjamerda aquell.

He will be freaking upset. Ell s’amoïnarà de collons. Agafarà una emprenyada que ni 
t’ho imagines.

Stupid dumbass. És un estúpid torracollons. Més curt que una sabata.

Why are you so silly? ¿Per què sou tan soques? ¿Per què sou tan curtets?

To some people, fifteen years of 
good loyal service means squat.

Per a algunes persones, quinze 
anys de servei bo i fidel no 
signifiquen una merda.

Hi ha gent per a qui quinze anys 
fidels de bon servei no signifiquen 
una mè.

With a sharp sword, you’re so 
dumb.

Amb una espasa esmolada. Ets tan 
soca!

Amb una espasa esmolada, de 
totxo que ets.

Don't you even make fun of my 
kid, you little suckass.

No t'atreveixis a fer mai cap 
broma sombre el meu fill, tros de 
merda fastigosa.

Pobre de tu que te'n fotis, del meu 
nano, bluf de pare.

Maybe you could say that ashole 
made all up?

¿I si diguessis que aquell tros de 
merda s'ho ha inventat tot?

Podries dir que aquell desgraciat 
s'ho ha invetat tot, ¿no?

With her crappy attitude? I la seva actitud estúpida... ¿Amb aquesta actitud merdosa 
que la caracteritza?
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4.5. NIVELL ESTILÍSTIC 

4.5.1. LITERALITAT 

You freak you break my heart. Ets un carall de paio, m'has 
trencat el cor.

Desgraciat, me l'has clavada.
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In our Little Slot, a book of 
matches.

A la nostra Ranura Petita, un 
llibret de llumins.

A la Ranura Petita, un cartró de 
mistos.

Some are required to wear 
pioneer garb while cutting the 
heads off chickens.

N’hi ha que s’han de vestir 
d’exploradors i tallar caps de 
pollastres vius.

N’hi ha que s’han de posar roba 
de pioners i anar llescant caps de 
galls.

Then the quality of light changes 
and she stands at the door of her 
Separate Area.

Després la qualitat de la llum 
varia i ella es queda dreta a la 
p o r t a d e l a s e v a Z o n a 
Independent.

Aleshores canvia la tonalitat de 
la llum i ella es planta a la porta 
q u e d u a l a s e v a Z o n a 
Independent.

We learned where they pooped. Hem esbrinat on feien caca. Hem après on feien caca.

No Attractions are down it, only 
Disposal Area 8 and li t t le 
Employees Only shop in a 
doublewide…

Al final no hi ha Cap Atracció, tan 
sols la Zona de Recoll ida 
d’Escombraries 8 i una botigueta 
de façana doble Tan Sols per a 
Treballadors…

A sota no hi ha cap Atracció, 
només l’Àrea d’Abocador 8 i una 
botigueta Exlcusiva per a 
Treballadors dins d’una mena de 
casa prefabricada…

And not only that, do more than 
that, son, more than they ask! 
Excel!

I no tan sols això, fes més i tot, 
fill, més del que demanen! 
Excel·leix!

No només això, tu has de fer 
sempre encara més, fillet, més del 
que et demanin! Sobresurt!

To me they’re like nuggets of 
gold.

Per a mi són com palletes d’or. Això per a mi són com perles de 
saviesa.

Very bright sun. Un sol molt fort. Fa un sol que enlluerna.

Is the organization healthier? ¿L’organització guanya salut? ¿L’organització està més forta?

She has some very nice traits. Té alguns trets molt simpàtics. La noia té una essència molt 
bona.

I clear my throat. M’escuro el coll. M’aclareixo la gola.

Doe’s my counselor. En Doe és el meu conseller. En Doe és el meu terapeuta.

Ma, haven’t you been listening? Mama, ¿que no m’has escoltat 
gens?

Mama, ¿que has sentit res del 
que he dit?

Ma, Jesus Christ! Mama, hòstia de Déu. Hòstia, mama.

I have defecated while on the 
clock, dispose of it for free, kindly 
absorb my expense.

He defecat en horari de feina, I 
ara llenceu-ho gratis, sigueu 
amables i absorbiu aquesta 
despesa meva.

He defecat en hores de feina, 
emporteu-vos-ho d’aquí´de franc, 
sigueu simpàtics i feu-vos càrrec 
de la meva despesa.

In the memory book? ¿T’ho has apuntat al llibre de la 
memòria?

Al llibre dels records, vull dir.

You are not acceptable! No se’t pot acceptar gens! Ets intolerable!

I meant it funny. Ja ho volia, que fes gràcia. Ho he dit de broma.
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4.5.2. CONTRASENTITS, “SENSE-SENTITS” I FALSOS SENTITS 

This would be sufficient! Super! Això ja pot ser suf icient! 
Magnífic!

Amb això hauria d'haver-n'hi 
prou! Súper!

Thanks a million. Un milió de gràcies. Moltíssimes gràcies.

Because at this point, what is 
decided is decided.

Perquè ara mateix, el que ja s'ha 
decidit ja s'ha decidit.

Perquè a hores d'ara ja està tot 
dit.

I want us now, post-Janet, to 
really strive for some very strict 
verisimilitude.

Vull que tots nosaltres, ara que la 
Janet ha quedat enrere, ens 
e s c a r r a s s e m d e d e b ò p e r 
aconseguir una versemblança 
molt estricta.

Jo el que vul, en aquesta etapa 
postJanet, és que fem un esforç 
tots plegats per oferir la màxima 
versemblança.

… don't you think she looks more 
appropiate...

¿oi que veus que sembla més 
apropiada?

¿no em diguis que no et fa més el 
pes?
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Had little grunting fights. Ens barallàvem unes quantes 
vegades, grunyíem.

Ens barallàvem a veure qui 
grunyia més fort.

Janet comes in from que Separate 
Area and her eyebrows go up.

La Janet entra des de la seva Zona 
Separada i aixeca, sorpresa, les 
celles.

Entra la Janet de la Zona 
Independent i m’arrufa les celles.

I put on my footies and tidy up. Em poso els espardenyots i 
m’arreglo.

Em poso els peücs i faig endreça.

… and some punk who I’m 
precursor of will be hooting at 
me.

… i algun marieta de qui jo sóc 
precursor es riurà de mi.

… i vindrà un bandarra de qui 
seré jo precursor a prendre’m el 
número a mi.

… and you even having to make 
you own book covers…

… i que fins i tot t’has de 
fabricar e ls tapes de les 
llibretes…

… sé que et toca folrar-te tu 
mateix els llibres…

All those years of laundy and 
stuffing their faces and plodding 
to the market and making love 
and pushing out the babes and so 
on, and what’s the upshot?

Tots els anys i les generacions 
dedicades a fer bugades i a atipar 
criatures perquè lluïssin unes 
bones galtes i a caminar com un 
escarrassots fins al mercat ia fer 
l’amor i a parir fills i tantes coses, 
¿i amb quina fita?

Tots aquells anys de rentar roba i 
fotre’s tiberis i baixar al mercat i 
fer l’amor i parir criatures i totes 
aquelles coses, i ¿el resultat qui 
és?

Next morning in the Big Slot is a 
goat and in the Little Slot a rabbit 
a n d a n o t e a d d re s s e d t o 
Distribution.

L’endemà a la Ranura Grossa hi 
ha un cabrit i a la Ranura Petita un 
conill i una nota que ens fa 
arribar Distribució.

L’endemà al matí hi ha una cabra 
a la Ranura Gran, i a la Petita un 
c o n i l l i u n a n o t a p e r a l 
Repartiment.

Nelson’s six. […] My sick kid is 
three.

En Nelson té sis anys. […] El meu 
fill malalt té sis anys.

En Nelson té tres anys. […] El 
meu nano malalt té tres anys.

Which is a first. Que és una cosa de primera. Primera vegada en la vida.

You’ll see why they call Benefits 
Benefits.

Ja veuràs per què en diuen 
Beneficis Beneficis.

Ja veuràs per què en diuen 
Prestacions, de les Prestacions.

What kind of praise is that? ¿Quina mena d’elogis fas servir? ¿Ara per què l’elogies?

Down it falls. Cau a terra. Torna a caure.
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And unhappy with me because I 
have been lying for you on my 
DPPEFs.

I descontent de mi perquè no he 
parat de dir mentides a favor teu 
als meus Impresos d’ARDP.

I descontent amb mi perquè no he 
dit res de tu als meus IADAC.

A very impressive herd of feeding 
things is thundering past etc. etc., 
which of course it is not, the 
feeding things, being robotic, are 
right where they always are, 
across the river.

Un ramat molt important de coses 
de menjar, etc., etc., cosa que 
naturalment no són coses de 
menjar, ja que són robòtiques, 
s’estan jusstament on sempre són, 
a l’altra banda del riu.

Una impressionant bandada de 
coses famolenques passa rabent 
pel davant , e tc . , e tc . , que 
evidentment és mentida perquè les 
coses aquestes famolenques, 
com que són robots, són on solen 
estar sempre, a l’altra banda del 
riu.

I took the liberty of bringing 
Janet up to speed.

Em vaig prendre la llibertat 
d’esperonar la Janet perquè 
s’espavilés.

M’he pres la llibertat d’informar 
la Janet de la situació.

Which is not at all what I had in 
mind.

Doncs no era pas gens el meu 
propòsit.

Cosa que no m’ho esperava per 
res del món.

We get in kind of mock squabble 
and scurry around the cave bent 
over and shrieking.

Ens embranquem en una mena de 
simulacre de baralla i correm 
geperuts i xisclant per tota la 
caverna.

Ens comencem a barallar de 
broma i rondem cova amunt, 
cova avall, ajupits i bramant.

I borrowed something. […] Like 
borrowing and selling a TV to 
buy substances.

Vaig agafar una cosa en dipòsit. 
[…] com ara agafar i vendre un 
televisor per comprar substàncies.

He agafat una cosa per tornar-
la. […] com ara endur-se (per 
tornar-la) una tele i vendre-la per 
comprar substàncies.

I n f r o n t o f t h e w h o l e 
neighborhood you called me an 
animal torturer?

Davant de tot el barr vas dir que 
jo era un torturador, una bèstia.

Davant de tot el barri em vas 
tractar de torturador d’animals.

Where am I supposed to go? ¿On creus que puc anar? ¿On vols que vagi, si no?

Like my only friend. Com si diguéssim el meu únic 
amic.

Ves no sigui l’únic.

I’ll turn tricks and go live in a 
ditch.

Faré de xapero i dormiré al ras. Vendré el meu cos i viuré sota 
un pont.

I get a lot of biz off those 
shepherds.

En trec molta història, d’aquests 
pastors.

A mi els pastors em donen molta 
caixa.

Lank had a metal plate in his skull 
and went into these funks where 
he’d forget to cut the purple 
tendon…

En Lank tenia una placa de metall 
al crani i li agafaven uns atacs de 
pànic que li feien oblidar que 
havia de tallar els tendons 
morats…

En Lank duia una placa metàl·lica 
dins el crani i de vegades li 
agafava com una depre i no 
recordava que havia de tallar el 
tendó lila…

Dad would cover for him by 
doing double loins.

El pare l’encobria i feia la feina 
amb el doble de lloms.

El pare el tapava processant el 
doble de lloms.

I hope it’s a big thing of Motrin. Espero que sigui una bèstia 
enorme.

Espero que sigui una bona capsa 
d’ibuprofens.

Ms. Foley’s fax appears to be 
inoperative?

¿Que sembla que el fax de Ms. 
Foley està desconnectat?

¿Sembla que el fax de la senyora 
Foley no funciona?

… the cover letter says. … diu la nota de salutació. La portada diu:
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4.5.3. DECISIONS I PARTICULARITATS 

When she’s finally done she looks 
crazy.

Quan per fi acaba, sembla molt 
emprenyada.

Quan per fi acaba, fa cara 
d’embogida.

Parenting advice from the 
cavelady.

Consells per als pares d’una 
senyora de les cavernes.

C o n s e l l m a t e r n a l d ’ u n a 
cavernícola.

… and sit among the feeding 
things, facing away from the 
cave.

… m'assec entre aquelles coses 
que mengen i evito mirar cap a la 
caverna.

… m'assec entre les coses que 
pasten, mirant cap a la cova.

And in terms of massive firings, 
relax, none are forthcoming, 
truly.

I p e l q u e f a a a i x ò d e l s 
acomiadaments massius, relaxeu-
vos , no se 'n preveu cap , 
sincerament.

I , pel que fa a a ixò dels 
a c o m i a d a m e n t s e n m a s s a , 
tranquils, no són imminents, de 
debò.

I’ve had a few snorts. He fet uns quants glops. M’he fet unes ratlletes.
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She thinks I’m a goody-goody 
and that her speaking English 
makes me uncomfortable.

Ella es pensa que sóc un pilota i 
que quan parla en anglès em fa 
sentir incòmoda.

Ella es pensa que vaig de modèlic 
i que m’incomoda que em parli 
normal.

As for them, the big-wigs you 
wrote me about, freak them big-
wigs. […] As for the little-wigs 
you mentioned […], are they a lot 
littler wig than you? In that case, 
freak them!

I allò d’aquells, d’aquells cocos 
manaires de tanta categoria, a 
pastar fang! […] I pel que fa als 
cocos manaires més petits que 
esmentaves […], són molt més 
petits que tu? Si és així, a pastar 
fang!

Sobre aquesta gent, els peixos 
grossos aquests que ens vas 
explicar, que els bombim, els 
creguts! […] I sobre els no 
ninguns aquests que em deies 
[…], ¿són molt menys algú que 
tu? Si és així, bon vent!

Think of it, me and your mother, 
and Paw-Paw and Mee-Maw, 
and  Great Paw-Paw…

Pensa-hi, en mi i en al teva mare, 
en en Paw-Paw i la Mee-Maw, i 
en el Gran Paw-Paw…

Tu pensa-hi bé, ¿la teva mare i jo, 
i el iaio i la iaia, i el besiaio…

Wise Mountain Hermit is kaput. 
Dave is kaput. […] if you 
Remotes go kaput, where am I?

L’Ermita de la Muntanya Sàvia 
està acabada. En Dave està 
acabat. […] si a vosaltres els 
Remots se us acaba la cosa, ¿jo 
què faré?

L’Ermita de la Muntanya Sàvia 
està kaputt. I en Dave, també 
kaputt. […] si al final vosaltres 
els Distanta acabeu kaputt també, 
¿a mi què m’espera?

… the upside of this is, some just 
stay, and perhaps it will be you.

… la cara bona de tot això és que 
n’hi ha que s’han de quedar, i 
potser seràs tu.

… l’avantatge és que n’hi ha que 
sí que us quedareu, i potser sereu 
vosaltres.

Nordstrom is unhappy with you. En Nordstrom està descontent de 
tu.

En Nordstrom està descontent 
amb tu.

Also I write Nordstrom a note. També escric una nota a en 
Nordstrom.

També escric una nota per a en 
Nordstrom.

Dad lied by cheating on Mom. El meu pare mentia quan feia el 
salt a la meva mare.

El papa mentia enganyant la 
mama amb una altra.

Do you have any idea how hard it 
is to fire a gal, not to mention and 
old gal.

¿T’imagines gens com costa, 
cardar al carrer una dona, i no 
diguem cardar al carrer una dona 
vella.

¿Per casualitat saps com n’és, de 
complicat, fer fora una dona, ja 
no diguem una senyora gran.
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4.5.4. YANNICK GARCIA: UN ESTIL PARTICULAR 

Our first Guest in two weeks and 
it’s a relative.

El nostre primer Hoste des de fa 
dues setmanes i és un parent.

El nostre primer Visitant en 
quinze dies i resulta que és un 
parent.

The TV from the lounge. El televisor de la sala del 
televisor.

La tele de la saleta.

You sold the rehab TV to buy 
drugs.  

¿Vas vendre el televisor del centre 
de rehabilitació per comprar 
drogues?

Vas vendre la tele del teu centre 
de rehabilitació per comprar 
droga.

Just then there’s a huge clunk in 
the Big Slot.

Justament aleshores se sent un so 
metàl·lic, una bona patacada, a 
la Ranura Grossa.

En aquell precís moment sentim 
un clonc a la Ranura Gran.

Now, Cole-Cole. Let’s not use the 
word hate, okay, buddy?

Au, Cole-Cole. No fem servir el 
verb odiar, ¿entesos, noi?

A veure, Cole, petit. No hem de 
fer servir la paraula «odiar», ¿sí?

When I thank him for bravely 
taking all his medications he 
always rests his head on my 
shoulder and says, No problem. 
Only he can't say his r's. So it's 
like: No pwoblem.

Quan li dono les gràcies perquè és 
tan valent de prendre's tots els 
medicaments, ell sempre repenja 
el seu cap damunt la meva 
esptalla i diu: Cap problema. Però 
és que no sap pronunciar les 
erres. I per això diu si fa no fa: 
Cap poblema.

Quan li dono les gràcies per 
haver-se pres tot els medicaments 
com un valent, ell sempre em 
repenja el cap contra l'espatlla i 
diu: De res. El que passa és queno 
sap dir la erra, o sigui que és més 
aviat: De gues.
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Everything’s fine! Tot va perfecte! Tot va la mar de bé!

You do it now, bozo! I tant que ho fas, paia. Però si ho fas ara, pastanaga!

… and I can have my steak! … em pugui menjar un bon 
bistec!

… i jo pugui halar-me el meu 
bistec!

She’s fifty and has large feet and 
sloping shoulders…

Té cinquanta anys i uns peus 
molt grossos i les espatlles 
decandides…

Té cinquanta anys, unes bones 
llesques per peus, les espatlles li 
pengen…

Sometimes she puts on big ugly 
glasses in the cave and does a 
crossword: very verboten.

De vegades, a la caverna, es posa 
unes ulleres gruixudes i lletges i 
es dedica als mots encreuats: 
prohibidíssim.

De vegades es posa unes ullerotes 
horribles dins la cova i fa els mots 
encreuats: un «No pas» dels 
grossos.

Every word. Paraula per paraula. Al peu de la lletra.

In your own private mind… En la teva intimitat mental… Dins del teu caparró…

He was very freaking upset. Estava refotudament amoïnat. I tant que estava emprenyat, com 
una mona.

… willing to walk way the hell 
up here to see you Remotes.

… amb ganes de caminar i 
d’enfilar aquest carall de 
pujada per veure els Remots.

… que tinguin ganes d’enfilar-se 
o n s a n t P e r e v a p e r d r e 
l’espardenya per anar a veure els 
Distants.
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Played trucks and ate 3 pcs 
bologna. Asked about you. […] 
should I transfer to new card w/ 
lower interest rate?

Ha jugat a camions i ha menjat 3 
trossos de pizza bolognesa. Ha 
preguntat per tu. […] ¿vols que 
faci una transferència a la targeta 
nova, aquella que cobren menys 
interessos?

Ha jugat a camions i s’ha menjat 
3 rac. de mortadel·la. Ha 
preguntat x tu. […] ¿ho traspasso 
a la nova targeta, la de -
interessos?

People are talking about you in 
our lounge.

La gent en parla, de tu, al nostre 
saló d’esbarjo.

Al saló dels directius ets el plat 
del dia.

Sometimes I could just slap her 
for what she’s doing to you.

De vegades em vénen ganes de 
bufetejar-la per tot el que et fa 
passar.

Hi ha dies que li ventaria un 
carxot només pel mal que t’està 
fent.

We can rush down what is 
necessary to stop Janet from 
stinking.

Fer el que calgui per aconseguir 
que la Janet deixi de fer pudor.

Enviarem el que calgui per aturar 
la catipén de la Janet.

… unless you start acting better. … si no és que comences a 
portar-te més bé.

… tret que et posis les piles.

A f t e r w a r d I w o r k o n t h e 
pictographs and she pretends to 
catch and eat small bugs.

Després em poso a treballar amb 
els pictogrames i ella fa veure que 
enxampa i es menja cuques 
petites.

Després em poso a fer els 
pictogrames i ella fa com si cacés 
mosquetes i se les cruspís.

… with Kenneth, who was 
himself a liar.

… amb en Kenneth, que també 
era un mentider.

Amb el Kenneth, que també era 
un sac de mentides.

… with so many years of service 
under her ancient withered 
belt?

… amb tants anys de servei a 
l’esquena, una esquena vella i 
pansida?

… que té tants anys d’antiguitat al 
s e u s a r r o n e t r e b r e g a t 
prehistòric?

Do you really think I care about 
how she is?

¿Que et penses de debò que 
m’interessa gens, quina mena de 
persona és?

¿ D e d e b ò e t p e n s e s q u e 
m’importa un rave com és?

ø By being there with those 
substances right when I had some 
money?

ø Perquè justament quan jo tenia 
una mica de diners, ell era on 
havia de ser amb les substàncies.

Que fort, que es plantés allà amb 
aquelles substàncies justament 
quan jo diua diners al damunt, 
¿no?

Plus she’s kind of deranged. A més, ¿que no està una mica 
tocada de l’ala?

A més, aquesta no s’aguanta els 
pets ja, ¿no?

Which would kill me. I això a mi em mataria. Per a mi seria una putada.

The kid says, and smiles big. Diu el nen, i fa un somriure de 
pam.

Diu ell, i somriu de galta a galta.

No, on the contrary… No, ben al contrari… No, ans el contrari…

… and if you don’t like how much 
it costs, try eating less.

… si no us agrada el preu que 
n’heu de pagar, intenteu menjar 
menys.

… si no us agrada el que costa, 
feu règim.

Jesus Christ. Hòstia. Jesús, Maria i Josep.

Write down how mad he is. Apunta com s’ha enrabiat. Escriu que marraneja.
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4.6. ASPECTES CULTURALS 

The cavelady apparently has some 
s t rong opnions on booger 
nomenclature.

Aparentment, la senyora de les 
cavernes té unes quantes opinions 
molt sòlides sobre el lèxic dels 
mocs.

Sembla que la senyora troglodita 
té una opinió formada sobre la 
n o m e n c l a t u r a d e l e s 
mandonguilles.

This is the way organizations 
grow and thrive, via small 
courageous contributions by 
cooperative selfless helpers...

Ve t a q u í l a m a n e r a c o m 
l'organització creix i prospera, 
mitjançant les petites i coratjoses 
contribucions de persones...

És així com creixen i prosperen 
les organitzacions, amb petits i 
valents grans de sorra d'ajudants 
cooperatius i desinteressants...

I look at that food a long time. Em quedo mirant tot aquest 
menjar una bona estona.

Contemplo tot aquell tiberi una 
bona estona.

In summary, we simply ask you to 
ask yourself, upon hearing a 
rumor...

En resum, ens limitem a demanar-
vos que, quan sentiu un rumor...

En resum, l'única cosa que us 
demanem és que, quan sentiu 
tocar campanes...
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Bring back some mints. Quan tornis, porta uns quants 
caramels de menta.

Q u a n t o r n i s , p o r t a ’ m u n s 
mentolats.

… and takes a drink of Squirt and 
starts strieking again.

… fa un glop de Soda i torna a 
posar-se a xisclar.

… fa un glop d’una llauna de 
Squirt, el refresc de llimona, i 
reprèn la cridòria.

Dave was part of the group that 
used to meet for the barbecues at 
Russian Peasant Farm.

En Dave formava aprt del grup 
que se solia reunir a fer carn a la 
brasa a la Granja Russa.

Era de la colla que ens trobàvem 
per fer rostides a la Granja dels 
Pagesos Russos.

I really like Kayo. M’encanta, el Kayo. Els Kayos m’encanten.

About fifty feet from the cave… A u n s v i n t m e t re s d e l a 
caverna…

A uns quinze metres de la cova…

… spreading out some bagels on 
a blanket.

… i escampa unes quantes 
rosquilles damunt d’una manta.

… mentre disposa uns bagels 
sobre una manta.

A prod you were heating with a 
Sterno cup.

Un punxó que havies escalfat de 
valent.

Un ferro que vas posar a escalfar 
en un fogonet.

I make cocoa. Em faig xocolata desfeta. Em faig un cacau.

Ate like to handfuls dry Chex all 
day.

S’ha passat tot el dia pier menjar 
dos grapats de cereals secs Chex.

No ha menjat més que dos grapats 
de brètxels d’aquells petits en tot 
el dia.

Plus the Evemplorine went up to 
$70 for 120 count.

A més l’Evemplorine s’ha apujat 
70 dòlars.

A més, han apujat l’Evemplorina 
a 70 dòlars els 120 comprimits.

Most of them catch even better 
than me.

La majoria de nens són uns 
catchers més bons i tot que jo.

La major ia són més bons 
receptors que jo.

I had three BallBusters and half a 
bottle of wine.

M’he begut tres BallBusters i 
mitja ampolla de vi.

M’he empassat tres TorraCollons 
i mitja ampolla de vi.

When I was a kid, Dad worked at 
Kenner Beef.

Quan era petit, el meu pare 
treballava a Keaner Beef.

Quan era petit, el meu pare 
treballava a Vedelles Kenner.

… why you have to paly for you 
Cokes in your fridge if you drink 
them.

… per què heu de pagar les Coca-
Coles de les vostres neveres, si us 
les beveu vosalres.

… per què heu de pagar per les 
cocacoles que teniu a la nevera si 
us les beveu.
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Our good-byes to Home Sweet 
Home.

Adéu a la Dolça Casa Nostra. Diguem adéu a la nostra Llar, 
Dolça Llar.

Because of pudding smell. Per culpa de la pudor de púding. Per l’olor de flam.

A goat, some steaks, four boxes of 
hash brown, caramel corn in a 
metal tub, several pies, bottles fo 
Coke and Sprite, many many 
small containers of Kayo.

Un cabrit, uns quants bistecs, 
quatre capses de ceba i patates 
fregides, un envàs de metall ple 
de panís ensucrat, unes quantes 
pastes de pastisseria, ampolles de 
Coca-Cola i d'Sprite, i moltíssims 
envosos petits de Kayo.

Una cabra, alguns bistecs, quatre 
cpases de croquetes de patata, 
crispetes caramel·litzades en un 
cubell metàl·lic, uns quants 
pastissos, ampolles de Coca-Cola 
i de Sprite, i molts, però molts 
envasos petits de Kayo.

Her hair is sticking up and she's 
wearing an I'm With Stupid 
sweatshirt over her cavewoman 
robe and her breath smells like 
whiskey.

Té els cabells de punta I porta un 
suèter d'esport d'aquells que 
diuen Jo Sempre A Favor del 
Més Estúpid damunt la roba de 
dona de les cavernes i l'alè li fa 
pudor de whisky.

Du els cabells de punta, porta una 
samarreta que diu SURTO AMB 
UN IMBÈCIL per sobre de la 
roba de cavernícola I li put l'alè a 
whisky.

TEXT ORIGINAL TRADUCCIÓ PEP JULIÀ TRADUCCIÓ YANNICK GARCIA
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ANNEX 2. ENTREVISTA A YANNICK GARCIA 

1. Coneixies Saunders abans de traduir-lo? Ha canviat la teva l’opinió que tenies de l’autor 

després d’haver-lo traduït? 

Sí. Potser deu anys abans de traduir el primer llibre vaig llegir Pastoràlia. El vaig descobrir quan 

vivia a Nova York i em va agradar molt; vaig pensar que seria un repte de traducció important. Des 

de llavors he estat una mica pendent de tot el que treia i m’ho he anat llegint fins que va sortir 

l’oportunitat de traduir-ho. L’experiència lectora no ha canviat, és a dir, em continua sorprenent com 

feia al principi i segurament m’agraden les mateixes coses. Ara, per acumulació —com passa amb 

qualsevol autor—, quan ja en portes tres o quatre en què es va no repetint la fórmula però ell se sent 

còmode fent un mateix tipus de producte literari, potser esperes que canviï una mica. Ara acaba de 

treure una novel·la que no sabem quan sortirà, estamos en ello, ja veurem si per ell ha suposat un 

canvi d’orientació o si ha fet un conte allargassat i és una decepció. Això com a lector. Quan 

t’enfrontes a una traducció acabes desglossant tant la llengua i la tècnica, comences a veure les 

costures dels textos i arriba un moment en què tots els mites cauen, els veus el truc que té tothom i 

si hi ha molt de talent també el veus. Crec que [Saunders] té talent en algunes coses i en altres és 

més limitat. El que passa és que és conscient del que li funciona, que és una gran base que molta 

gent no té.  

2. Saunders té un estil que s'ha qualificat de nou, salvatge i satíric. Com el definiries? 

Nou és relatiu perquè és evident que ja hi ha autors que havien trencat les expectatives del lector 

molt abans. Satíric sí, moltíssim. Té molta mala bava, és cínic, satíric i té molt poques limitacions 

morals a l’hora d’enfrontar els personatges, sobretot les situacions en què els posa, que són super 

putes. Salvatge em sembla una mica purità, però és evident que descol·loca i que té ganes de 

provocar. Ara bé, té altres coses. La barreja de registres lingüístics entre tecnicismes i 

col·loquialismes genera una barreja molt explosiva i poc habitual en aquest sentit. De vegades una 

mica críptica, de vegades el contrari, anímicament dius “que bé que algú estigui fent això” i a la 

pàgina següent la situació és encara més rocambolesca. No només és un autor d’estil perquè ens 

podem confondre pensant que, com que no és amable amb el lector i li posa una mica difícil 

lingüísticament, no té contingut. Jo crec que les situacions en sí són bones, són d’autor bo.  

3. Molt sovint s'ha comparat George Saunders amb David Foster Wallace. Trobes que 

mantenen certes similituds? 

És just pensar que l’ha llegit i que s’hi ha vist influït. Seria sorprenent que digués que no l’ha llegit 

mai. És evident que la influència hi és. Ara, això també és arriscat; no saps qui influeix a qui, no 
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saps si és una època que genera fills semblants. Però bé, diguem que David Foster Wallace té una 

obra molt més consolidada i que ha arribat molt abans al públic general —si no general, bastant 

ampli— i per tant és lògic pensar que la influència ha estat la de Foster Wallace sobre ell.  

4. Creus que existeix un equivalent de Saunders en la literatura castellana o catalana? 

No m’ho he plantejat mai. Parcial, suposo. Ja hi pensaré. 

5. Centrant-nos més en la traducció, Gabriel López Guix —que l'ha traduït al castellà— va 

dir que havia hagut de "ser especialmente cuidadoso con sus elecciones léxicas, al manejo sutil 

de los eufemismos, las implicaturas y el «doble decir» porque Saunders usa el lenguaje en 

tanto que instrumento político de manipulación ideológica" i que la "capacidad ventrílocua" 

de Saunders "exige un especial esfuerzo para trasladar tonos y registros cargados de 

expresividad". Quines dificultats destacaries? 

Estic d’acord en gairebé tot menys en el “doble decir”. Crec que és un autor molt tal com raja, no hi 

ha tantes múltiples lectures. Evidentment, la lectura política és la que hi ha darrere de la peripècia i 

dels personatges, però el més interessant és la qualitat de ventríloc: assumir que hi ha una 

multiplicitat de veus, tot i que la immensa majoria formen part d’una mateixa extracció social, és a 

dir que poden tenir coneixements diferents, però gairebé tots són pobres proletaris desgraciats. I 

això també els posa dins el mateix grup. Cadascú és personal i té raó quan diu que és molt 

expressiu. Els girs varien de la màxima oralitat al tecnicisme més que no pas la literalitat, hi ha 

exercicis d’estil, però l’important és transcendir aquest exercici d’estil i que una vegada has entès la 

veu d’aquell conte vagis al tema que tracta —que és un pobre desgraciat que se l’estan follant viu 

per algun cantó. Llavors, crec que hi ha una uniformitat dins la diversitat de veus i és important 

saber-ho. No tots parlen igual, però tots vénen d’un lloc que els agrupa, que els empara. El principal 

repte que té traduir-lo —i que és una de les coses que em va sobtar quan el vaig llegir— és com es 

trasllada la raresa. Crec que en un lector anglòfob genera raresa. Ho llegeixen i pensen que no ho 

han llegit mai. No vol dir que els agradi, ni que els agradi més que un altre, però saben que tal com 

escriu aquest senyor, bé o malament, no hi escriu gaire gent. Traslladar aquesta estranyesa no és 

senzill i menys en una llengua amb cotilles constants perquè a mi se’m pot acudir una formulació 

que soni estranya pel lector català, però després passarà per un corrector i un editor i el més 

probable és que no s’acabi publicant. Si no tens una sintonia absoluta de grup, de tota la gent per les 

quals passa el llibre, és molt difícil trobar aquesta fórmula. He tingut la sort que, amb els tres llibres 

que he traduït fins ara d’ell, ens hem entès tots molt bé. És un procés de negociació i al final 

cedeixes aquí o allà, però tots hem entès que el que prevalia era generar aquesta sensació 

d’estranyesa en el lector i fer que digués “ostres, això és nou”.  
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6. Com a traductor i escriptor de relats, ets del parer que el que tradueixes afecta en més o 

menys mesura l'estil personal que et forges com a escriptor? 

Seguríssim, sense cap mena de dubte. Quan escric sempre intento no traduir res, esperar-me a lliurar 

una traducció perquè te n’empeltes. Potser hi ha gent que no, però per a mi és inevitable. Si et 

passes un seguit d’hores durant setmanes i setmanes impostant una veu i després en vols crear una 

altra en queda un reducte que has de netejar del teu propi cos, una substància que encara no t’has 

tret de dins. Ara, hi ha influències que ja et va bé que hi siguin perquè sense arribar al pastiche tots 

aprenem de la gent que coneixem bé i traduir autors implica conèixer-los bé. Després tu sabràs fins 

a quin punt vols aprofitar res del que t’ha quedat o del que has après. Qui digui el contrari menteix. 

També t’ensenya a pensar que no vols escriure com certes persones, que també m’ha passat.  

7. Et sembla bé que un traductor s'especialitzi en un sol autor? 

Passa molt poc, per no dir gairebé mai. Sobretot perquè no és viable econòmicament; només ho 

seria per gent que té assegurat un lloc a l’acadèmia amb un sou i que trien entregar-se amb tota la 

passió a un sol autor amb una obra vasta i immensa que els ocupi tota la vida. A la realitat del 

mercat no existeix.  

8. Tot i no ser habitual, Saunders té l'honor de tenir dues veus diferents dins el panorama 

literari català. Què se sent quan comparteixes "descendència"? 

Cada cop ho és més, d’habitual. En els últims anys m’han fet diverses propostes, no totes les he 

acceptat, però els casos es van repetint, de retraduir i readaptar —normalment— clàssics, és a dir, 

llibres que tenen una traducció que ha envellit malament. N’hi ha d’altres, com ho és aquest cas, 

que no és perquè hagués envellit malament o perquè la traducció estigués malament —a més el 

traductor havia estat professor meu i el respecto moltíssim i m’agrada molt com tradueix—, però sí 

que és veritat que potser el català viu en unes dècades que les transicions són més curtes. 

Segurament fa molts anys es parlava i s’escrivia igual perquè la llengua estàndard era una i a més 

era poc permeable, i aquests últims anys, potser per l’explosió dels mitjans i tots aquests debats que 

el català de TV3 no és el que es parla, hem superat divisions més històriques de català light i català 

heavy i l’anem acceptant i fent-la més porosa, l’eixamplem una mica. Per tant, el que podem fer 

traductors avui dia o escriptors originals en llengua catalana amb el vistiplau de correctors i editors, 

fa deu anys no es podia fer de la mateixa manera i fa vint anys, encara menys. Això no vol dir que 

hagi canviat tant la llengua, però sí la nostra acceptació del que és una llengua escrita correcta i 

acceptable. Amb això no dic que la primera traducció de Pastoràlia hagi envellit, en primer lloc 

perquè no l’he llegit, amb absoluta sinceritat. M’ho vaig plantejar però em va semblar que era 

massa propera i que m’influiria massa i vaig pensar que ja me la llegiria al final. El que té la vida, 
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tenia altres traduccions i altres maldecaps i al final no la vaig anar a buscar.  

Això que em preguntes passa a moltíssima gent. Aquest any vaig treure La balada del cafè trist de 

Carson McCullers, que tenia una traducció catalana de fa vint anys, i l’editora va considerar que en 

volia una de nova. Ara m’acaben d’encarregar un llibre que és un clàssic, que ja té una o dues 

traduccions al català i que continua trobant-se molt fàcilment a les llibreries. (La traducció de Pep 

Julià era gairebé introbable, hi havia quatre exemplars de biblioteques, però no ho trobaves enlloc 

perquè no era al fons editorial: això també és un criteri.) Si la traducció està en circulació tens 

menys motiu per traduir-ho. Em consta que Editorial Alfadia es va plantejar el mateix: què fem? Li 

donem a Ben Clark perquè ho retradueixi tot? Tenien traduccions de més d’un traductor diferents: a 

Javier Calvo amb Guerracivilandia en ruinas o Gabriel López Guix amb Pastoràlia. En certa 

manera, el que passa al món editorial català és que anem a remolc de moltes coses. Edicions de 

1984 no tenien planejat publicar els llibres de Saunders en l’ordre en què van sortir. Pastoràlia el 

volien deixar pel final justament per aquest problema de traducció, ja que primerament havien tret 

10 de desembre com a novetat i volien tirar enrere i fer “biblioteca Saunders”. Estirar l’ham per 

redescobrir els orígens d’algú. Alfadia es va avançar al calendari i va treure Pastoràlia, així que 

Edicions de 1984 va treure el llibre poc després de treure 10 de desembre, quan potser no tocava, i 

més quan no és un autor de masses com perquè cada mig any n’hagis de treure novetats, però no 

tenien més remei perquè si no els lectors haurien anat a buscar la versió castellana. Llavors, totes 

aquestes qüestions paralingüístiques que no tenen res a veure amb el llibre s’han de tenir molt en 

compte perquè determinen que un llibre surti amb un nom o amb un altre. No sé fins a quin punt es 

van rellegir la traducció i pel que sigui no els va fer el pes o van tirar pel dret i van dir que els fes 

tots jo perquè el primer els havia agradat i volien mantenir-ne la veu.  

9. Després d'haver comparat les traduccions, posaria la mà al foc que no has consultat la 

primera versió d’Edicions 62 per agafar un referent per a la teva. No consideres que potser 

t'hagués ajudat? 

No, gens. No tindria gaire sentit. M’ha passat en altres casos: m’he trobat que existia una traducció 

prèvia, però només he consultat traduccions d’altres llengües (amb aquest llibre no). Si tinc a mà 

una traducció al francès o l’italià —llengües que entengui— sí que les consulto. Però a menys que 

sigui una traducció acadèmica d’un llibre molt referenciat i estudiat i que hagi de comparar 

diferents visions, en aquests casos m’estimo més no fer res. Al final, si tinc temps, el desitjable seria 

llegir-ho. En aquest cas no ha pogut ser i a La balada del cafè trist, per exemple, vaig acabar 

consultant una traducció castellana que em va reafirmar moltes coses que igualment pensava fer. 

Però llegir-m’ho abans no m’hagués ajudat gens.  
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10. Ara que ja puc dir que t'he llegit com a traductor amb Saunders i com a escriptor amb el 

recull de contes Barbamecs, et puc confiar que he notat certes similituds estilístiques. Així, que 

traduïssis "slap" per "ventar un carxot" o "to walk way the hell up here" per "enfilar-se on 

sant Pere va perdre l’espardenya" d'alguna manera impregna Saunders d'un cert estil 

yannickià. És una manera de reivindicar-te com a traductor? 

Molt bona pregunta. Et diré que el meu treball de final de carrera va anar sobre el mateix, però amb 

les traduccions que va fer Monzó de Capote. Com a parlant del català occidental em vaig sublevar 

quan vaig veure que havia traduït el llibre de Truman Capote com a Música per camaleons, sense la 

a. Això em va fer plantejar tot un treball: fins a quin punt li haurien permès que el títol d’una 

novel·la tan coneguda trenqués la normativa d’aquella manera si en comptes de ser Quim Monzó 

hagués estat Pepet Capdestotes. És una traducció magnífica, recordo que era un llibre que rajava, 

em feia feliç, molt ben traduït, molt natural i diferent de la major part de traduccions, parlava d’un 

senyor que tenia una querida. Hi havia molts casos que sobtaven i que et feien com saltar de la 

pàgina perquè un autor català o qualsevol altre traductor no ho hauria fet servir. Opcions 

estilístiques, per/per a… tot això. Jugava amb la llengua i em va fer pensar si a l’original també li 

passava. La conclusió va ser que no: en anglès era molt més normatiu dins el sistema anglès que no 

pas el català de Monzó en les seves traduccions. Per tant, jo creia que allà hi havia un punt de 

cullerada d’autor —tots hi fiquem cullerada—, tenia signatura, estil Monzó. El que tu intentes dir 

aquí amb mi jo crec que en aquest cas era evident perquè el text original no ho reclamava. A mi em 

sembla, dins el meu humil criteri, que les traduccions són conjunts de feines que fas durant un 

temps molt enfocat i a la vida et passen altres coses i comets errors i relliscades, però aquestes tries 

que a tu et pot semblar que són d’estil, segurament no ho són. Ho vaig fer pensant en estratègies de 

compensació. Quan tens un llibre tan poc estàndard has de compensar, és a dir, potser resulta que 

“ventar un carxot” s’allunya més de la norma que “fer una bufetada” o “fer una galtada” com seria 

“to slap”, però a la frase anterior de l’original potser hi havia un gir tan estirabot que en català no 

teníem prou recursos i s’havia de quedar amb una de molt més plana. M’ho invento. És una forma 

de compensar, allunyar-te de la norma amb altres formulacions que estan a prop, sempre que el 

resultat final sigui molt semblant al de l’original. Tot és discutible, em pots donar la raó o no, però 

no és tant un estil personal meu que us heu de menjar perquè porta el meu nom, sinó que és més el 

llibre que ho demana perquè té una intenció al darrere. Quins recursos tindria en George Saunders 

en català si fos capaç d’escriure-ho en català de la mateixa manera que té tots els recursos de la 

llengua anglesa si vol provocar el que vol provocar en cada relat, encara que no hi hagi una 

equivalència d’un a un? Trobarem mil casos en què diràs “mira, aquí t’has passat” o “aquí t’has 
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quedat curt”. Hi ha casos on veus que es redueix a la mínima expressió una llengua que pot ser molt 

més rica. Què passa? Que molts traductors moderns —no pas actuals— han treballat sempre per les 

mateixes editorials i durant anys els criteris de l’imperi editorial han estat molt clars: arribar a un 

públic lector com més ampli millor que fa que no s’allunyin de la fórmula estàndard perquè perden 

lectors. No perquè no creguin que literàriament és una opció, sinó perquè hi ha tot un criteri 

editorial al darrere de buscar una llengua  que tothom pugui entendre. Ha estat la prioritat durant 

molts anys, però ara com que el panorama editorial està canviant i la gent arrisca molt més (perquè 

sap que rica tampoc no s’hi farà), que busquen crear productes amb cara i ulls que siguin un pelet 

diferents del que s’ha fet fins ara. I això permet que nosaltres també ens arrisquem i ho vulguem fer 

d’una altra manera. En aquest cas, molt del que apareix al llibre ho ha comprat l’editora i la 

correctora, però moltes d’altres s’han quedat pel camí.  

11. A la majoria de ressenyes de Pastoràlia publicades a mitjans de comunicació catalans fan 

referència a la teva bona traducció: què creus que necessita una traducció perquè se la 

qualifiqui de "bona"? 

Segurament en cada cas serà diferent. La teoria diu que una traducció és bona quan no t’adones que 

és una traducció; passa desapercebuda i compleix la missió que tenia prevista i res més. Però no és 

veritat. De vegades ens enlluernem amb traduccions pensant que deuen haver estat dificilíssimes 

perquè tenen un punt de virtuosisme o d’excentricitat i resulta que no eren tan complicades. Hi ha 

llibres que tenen un estil molt més pla i que són més complicats de traduir per mil històries: o bé 

perquè estan mal escrits i pateixes salvant aquell text o bé perquè no et cauen bé, té un estil llunyà 

al teu i no hi connectes. Hi ha estils que semblen complicats perquè són molt personals, però si tu 

des del principi hi tens una relació directa i no has d’estar creant des de zero a cada pàgina resulten 

més senzills. Jo, per exemple, amb aquest autor [Saunders] hi he connectat des del principi, no m’ha 

costat tant com altres. Ara, dit això, els mitjans en els últims anys veig com cada cop més es 

recorden dels traductors, com a mínim hi ha una menció. Però, sincerament, crec que no hi ha prou 

cultura per saber valorar si les traduccions són bones o no. S’ha posat de moda dir a tot arreu “molt 

bona de traducció de no sé qui” i les poques vegades que es comenta la traducció en negatiu o se li 

posa algun “però”, no sé fins a quin punt és culpa de la traducció. Fa poc, amb un llibre que va tenir 

molt d’èxit comercial, un llibreter em va dir que la traducció era molt dolenta; en canvi, vaig llegir 

el llibre traduït i la traducció estava bé, el problema era que el llibre originalment no era bo. 

Llavors, fins a quin punt el traductor ha de fer un salt mortal per a salvar els papers de l’autor que 

no ha escrit bé. Per això et dic que, tot i ser veritat que entre els periodistes cada cop més se senten 

com obligats a esmentar la traducció, encara falta una mica de cultura per saber què és difícil i què 
"88



no. Jo encantat que es reconegui la feina del traductor, no estic dient el contrari, però en alguns 

casos no sé si s’entén el que implica. Potser no cal que s’entengui i només ha d’agradar.  

12. Quines semblances remarques entre l’ofici de traductor i el d’escriptor: mètodes, recursos, 

troballes, atzars. 

Treballes amb la mateixa matèria. Evidentment, tots els traductors han escrit o tenen ganes 

d’escriure. Una altra cosa és que s’hi llancin i ho facin bé, però la intenció i no només l’amor per la 

literatura, sinó les ganes de traduir-ne hi és sempre. Ara bé, tot depèn de si t’omple prou agafar 

idees dels altres i dir-les en paraules teves o bé necessites aportar noves idees. I això no tothom ho 

té clar. O sigui, jo hi ha anys que tradueixo tres, quatre, cinc llibres i em sento molt ple perquè ja he 

treballat molt: no tinc ganes de posar-me a crear una història nova, no tinc res a dir. Ja hi ha  prou 

sobreexplotació editorial (cada setmana arriben milers de novetats) com per a aportar llibres que no 

diuen res. En canvi, hi ha moments que aquelles veus que jo vaig creant d’altra gent no em diuen 

prou o em deixen una mica insatisfet i llavors tinc alguna història o personatge que m’interessi i tinc 

ganes d’investigar-lo. Són oficis cosins i crec que els traductors són autors, sens dubte, molt més del 

que ens pensem. Però passes per èpoques si, com en el meu cas, tens ganes de fer les dues coses. 

Atzars… potser en tens més en la traducció perquè l’escriptura té aquesta por, aquest enfrontament 

a la pàgina en blanc. Disposes de tots els temes i personatges del món, pots escriure del que vulguis. 

Començar és molt més difícil. En la traducció ja et diuen qui parla, cap a on va, hi ha un camí. Per 

això és tan bona escola: et demostra fins a quin punt tens eines o no. Que les apliquis en la teva 

creació ja és el teu risc.  

13. Et canvia l’estat d’ànim segons el que tradueixis? 

Sí, sobretot en casos extrems. L’any passat vaig traduir un llibre que em va semblar horrorós i el 

vaig estar allargant molt. Fins i tot vaig haver de demanar una extensió de termini, cosa que no 

havia fet mai. No el suportava, em posava malalt físicament. Era molt dolent, no m’interessava… 

em va afectar molt. No vaig ser capaç de separar-ho mentalment i pensar que només era feina i que 

ho havia de fer i punt. I al revés: hi ha llibres que m’han emocionat, que m’han tocat i m’he 

descobert traduint i plorant o traduint i rient. Hi ha una via que al principi sembla molt tècnica —

quan estàs amb la paraula, la frase, el gir— i sembla que no tinguis l’emoció present que té el lector 

que no es fixa amb aquests detalls. Hi ha llibres que són prou potents com per a fer-te sortir disparat 

de la feina que estàs fent i tornis a ser lector. 

14. A Pastoràlia hi surten moltes paraulotes. Què en penses de l'argot català? Tens esperança 

que un dia acabem dient "la mar salada" en comptes de "joder"? 

Al meu poble tothom diu “la mar salada”, no cal esperar un futur. El que passa és que hi ha una 
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visió tan urbana de la llengua que ens costa veure els recursos que hi ha. De tota manera, tampoc 

n’estem tan lluny. Si no ens sona tan estrany és perquè en algun moment s’ha hagut de dir. A un 

adolescent urbà li pot semblar cursi, però no li sonarà a llengua estrangera, com a molt al que deia 

l’àvia del poble o el cosinet de no sé on. Hi ha una realitat lingüística catalana que no podem deixar 

de banda perquè és la que ens salvarà que la cosa quedi totalment diluïda. I en els registres més 

orals tampoc té sentit agafar opcions que ja hem descartat en l’ús i que ja ningú diu enlloc. N’hi ha 

moltíssimes que estan molt vives, passa que no ho estan a tot arreu i algú les ha de començar a 

posar en valor. Fa quinze anys ningú deia xalar més enllà de Lleida cap avall i en algun moment 

Joan Solà i altra gent van començar a fer articles on deien que si la gent es queixaven tant del 

disfrutar i del gaudir perquè no començàvem a dir xalar. Hi ha un moment en  què hi ha solucions 

que entren en valor perquè algú les defensa públicament i la gent comença a fer-les servir encara 

que no formin part del seu dialecte. No és tant una moda com un emplenar un espai buit: xalar va 

començar a funcionar perquè teníem un problema. Gaudir era un cultisme i disfrutar era un 

castellanisme, però no deixava de ser un concepte que havíem d’expressar de manera quotidiana i 

per això s’ha començat a fer servir una mica a TV3, s’ha començat a acceptar en algunes 

traduccions… Si fos només variació (al·lot, nin, xiquet) no ho necessitaríem perquè cadascú té la 

seva versió i no necessita dir-ho d’una altra manera.  

Les traduccions no són eines de normalització, tot i que acaben sent-ho. Si tu tradueixes un llibre 

pensant que fas un favor a la llengua, pots fer un flac favor a l’obra. Si l’obra no vol que cridis 

l’atenció sobre aquella paraula no l’hauries de canviar gaire si vols respectar l’autor. Si vols 

aprofitar el llibre perquè se sàpiga aquella paraula estàs posant els teus objectius per sobre. Jo 

intento mirar-m’hi una mica. Monzó creia que era una manera de normalitzar el que ell considerava 

que havia de fer servir tothom i em sembla que era posar per sobre aquesta intenció que no era a 

l’original. 
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