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RESUM 

El procés de traducció entre el català i el castellà és un tema d’interès, ja que totes 

dues llengües es parlen a Catalunya i estan en contacte constantment. Tot i això, no hi ha 

gaire recerca sobre aquest tema i sovint es defensa que no cal traduir les obres escrites en 

castellà, perquè tots els catalanoparlants les poden entendre. L’objectiu d’aquest treball 

és defensar la traducció en català, ja que és un recurs per normalitzar una llengua 

minoritària. Per tant, es proposa una traducció del castellà al català de la novel·la 

Luciérnagas, d’Ana María Matute. Matute (1925-2014) és considerada un dels millors 

escriptors en llengua castellana, i Luciérnagas, a més de ser una obra meravellosa, és un 

retrat fidel de la Guerra Civil Espanyola. La metodologia ha consistit, en primer lloc, en 

una recerca relativa a l’estil literari de Matute, ja que la seva lírica és una de les principals 

dificultats en la traducció al català. La traducció ha de ser molt precisa i ha d’evitar les 

interferències del castellà. A continuació, es fa una anàlisi dels aspectes lingüístics més 

importants i es justifiquen les tècniques de traducció emprades. Aquest treball aporta una 

traducció única d’una novel·la única, ja que va ser una obra innovadora als anys 50, també 

compara diversos aspectes del català i del castellà, i contribueix a la normalització del 

català.  
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RESUMEN 

El proceso de traducción entre catalán y castellano es un tema de interés, ya que las 

dos lenguas se hablan en Cataluña y están constantemente en contacto. Aun así, no hay 

mucha investigación sobre el tema y a menudo hay quien defiende que no es necesario 

traducir las obras escritas en castellano, pues todos los catalanohablantes las pueden 

entender. El objetivo de este trabajo es defender la traducción en catalán, puesto que es 

un recurso para normalizar una lengua minoritaria. Por lo tanto, se propone una traducción 

del castellano al catalán de la novela Luciérnagas, de Ana María Matute. Matute (1925-

2014) es considerada uno de los mejores escritores en lengua castellana, y Luciérnagas, 

además de ser una obra maravillosa, es un fiel retrato de la Guerra Civil Española. La 

metodología ha consistido, en primer lugar, en una investigación del estilo literario de 

Matute, pues su lírica es una de las principales dificultades en la traducción al catalán. La 

traducción tiene que ser muy precisa y evitar las interferencias del castellano. A 

continuación, se hace un análisis de los aspectos lingüísticos más importantes y se 

justifican las técnicas de traducción utilizadas. Este trabajo aporta una traducción única 

de una novela única, ya que fue una obra innovadora en los años 50, también compara 

varios aspectos del catalán y el castellano, y contribuye a la normalización del catalán. 
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ABSTRACT 

The translation process between Catalan and Spanish is a subject of great interest, as 

both languages are spoken in Catalonia and are constantly in contact. However, there isn’t 

much research focused on this matter and it is often claimed it isn’t necessary to translate 

a work written in Spanish, as all Catalan people can understand it. The aim of this paper 

is to stand for Catalan translation, as it is a way of normalizing a minority language. To 

do so, a translation from Spanish into Catalan of the novel Luciérnagas by Ana María 

Matute is proposed. Matute (1925-2014) is one of the greatest Spanish writers of all time, 

and Luciérnagas is not only a wonderful work but also a true portrait of the Spanish Civil 

War. The methodology has consisted, firstly, of research on Matute’s literary style, as its 

poetry is one of the main difficulties of the translation into Catalan. The translation must 

be very accurate and avoid all Spanish interferences. Afterwards, an analysis of the most 

important linguistic aspects is made, and the chosen translation techniques are justified. 

This paper provides a unique translation of a unique novel, as it was an innovative work 

during the 50s in Spain, it also compares many Spanish and Catalan features, and 

contributes to the normalization of Catalan. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació i objectius del treball 

La justificació principal del treball és aprofundir en una obra d’una escriptora 

catalana de gran prestigi en la literatura espanyola: Ana María Matute. L’obra en concret, 

Luciérnagas, conté l’estil característic de Matute i també és rellevant pel contingut 

històric, ja que és una descripció fidel de la Guerra Civil Espanyola. També és un repte 

personal, ja que, per diverses circumstàncies, durant el grau no he escollit cap optativa de 

traducció literària i ha estat una oportunitat per ampliar els meus coneixements sobre 

aquesta temàtica. 

El treball també vol reivindicar la traducció entre el castellà i el català, ja que és un 

camp d’estudi amb poca recerca perquè sovint s’ha considerat innecessària al·legant que 

els catalanoparlants ja saben castellà i que, per tant, poden llegir l’original, que superarà 

sempre en qualitat a una traducció. Es vol demostrar que una bona traducció no altera el 

valor de l’obra literària i, a part, que totes les llengües mereixen tenir traduïdes les grans 

obres. Com exposa Cristina García de Toro (2004), la traducció entre castellà i català és 

«un poderós instrument de normalització de la llengua catalana».  

L’objectiu principal és fer una proposta de traducció en català d’un fragment de 

Luciérnagas. Aquesta proposta ha de respectar el significat i les expressions originals, 

però alhora adaptar-los a les expressions genuïnes en català. El més important és 

aconseguir respectar al màxim possible l’estil de Matute, que, en general, es caracteritza 

per ser molt líric i introspectiu. Per exemple, s’han de detectar i conservar totes les figures 

retòriques, i també mantenir els trets col·loquials d’alguns personatges. L’altra finalitat 

del treball és analitzar les característiques lingüístiques i literàries de la versió original, 

comparar-les amb la proposta en català i explicar-ne les diferències principals: el procés 

de traducció i la justificació de les solucions per les quals s’ha optat. 

1.2. Metodologia 

Després de llegir la novel·la, es van marcar el lèxic o les estructures que podien 

suposar una dificultat a l’hora de traduir. També es va buscar informació sobre l’autora, 

la seva obra i les característiques concretes de Luciérnagas. A partir d’aquí, es van escollir 

dos capítols que podien ser interessants i se’n va fer la traducció. Posteriorment, es van 

analitzar les diferències més significatives entre la versió en castellà i la proposta en 

català, tenint en compte els problemes freqüents entre aquestes dues llengües i les 

dificultats d’aquesta obra en concret. Tant en la traducció com en l’anàlisi, les obres de 
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referència han estat de gran utilitat, tant per la presa de decisions a l’hora de traduir com 

per aprofundir en diversos temes.  

1.3. Estructura 

El treball es divideix bàsicament en tres apartats. En primer lloc, una breu 

contextualització de l’autora i l’obra, ja que són aspectes essencials per comprendre el 

treball. A continuació, la meva proposta de traducció, que pretén conservar al màxim 

l’estil de l’autora però alhora adaptar-lo als trets propis del català. Per últim, un apartat 

d’anàlisi en el qual he intentat incloure tots els aspectes lingüístics rellevants i que han 

suposat dificultats a l’hora de fer la traducció. Al final del treball es resumeixen les 

conclusions que se n’han extret i se’n fa una valoració.  

  



3 
 

2. CONTEXTUALITZACIÓ 

2.1. L’autora: Ana María Matute 

Ana María Matute va néixer el 26 de juliol de 1925 a Barcelona en el si d’una família 

acomodada. Es va escolaritzar en un col·legi religiós de Madrid i escrivia contes ja des 

que era una nena. Quan tenia onze anys va esclatar la Guerra Civil, un fet que la va marcar 

per sempre i que va influenciar les seves obres, ja que hi trobem una gran abundància de 

dades autobiogràfiques. Als disset anys va escriure la seva primera novel·la, Pequeño 

teatro, tot i que no es va publicar fins onze anys més tard, al 1954, quan va rebre el Premi 

Planeta. Es va casar amb l’escriptor Ramón Eugenio de Goicoechea, amb qui va tenir un 

fill i de qui es va separar al cap d’uns deu anys.  

La seva obra literària inclou novel·les, relats curts i contes infantils. Va ser 

guardonada amb els premis més importants de la literatura espanyola, com, per exemple, 

el Premi Nacional de de les Lletres Espanyoles (2007) i el Premi Miguel de Cervantes 

(2010). També va ser nominada al Premi Nobel de Literatura al 1976 i l’any 1998 va 

esdevenir membre de la Real Academia Española. A més, va treballar en diverses 

universitats d’Estats Units i Europa. Va morir el 25 de juny de 2014, també a Barcelona. 

Matute és considerada una gran autora de literatura infantil i juvenil espanyola i és 

una dels millors novel·listes de la postguerra espanyola. Els seus llibres s’han traduït a 

vint-i-tres idiomes: l’anglès, el lituà, el polonès, el francès i el japonès, entre d’altres. 

Escrivia exclusivament en castellà, tot i ser catalana i haver viscut a Barcelona gairebé 

tota la seva vida; un cas que forma part de la situació sociolingüística de Catalunya, on el 

català i el castellà coexisteixen com a llengües de creació literària. 

 

2.2. L’obra: Luciérnagas 

Matute va publicar la primera versió de Luciérnagas l’any 1955, però les autoritats 

franquistes la van censurar i es va publicar amb el nom En esta tierra, ja que la novel·la 

rebutjava el discurs oficial i no presentava els franquistes com a salvadors, sinó que es 

limitava a descriure una realitat complexa amb una voluntat de crítica social i sense 

posicionar-se a favor de cap bàndol. La versió amb el títol i el contingut originals no es 

va poder publicar fins al 1993, un cop acabada la dictadura.  

2.2.1. Argument 

Luciérnagas narra la història de la Sol, una jove de família acomodada que veu com 

la seva vida canvia bruscament amb l’esclat de la Guerra Civil Espanyola. Maten el seu 
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pare, ja que és un empresari influent, el seu germà marxa de casa i la seva mare queda 

profundament afligida; a més, una família republicana de Madrid ocupa casa seva. La Sol 

es veu obligada a madurar de cop perquè el món pel qual l’havien educada desapareix i 

ha de conviure amb el panorama desolador que produeix la guerra. Tot i aquesta tragèdia, 

coneix en Cristián i descobreix l’amor, que la lliga a la vida enmig de totes les morts, i, 

tal com vol transmetre el títol, lluiten junts per sobreviure com dues cuques de llum enmig 

de la nit. Es tracta d’una novel·la molt psicològica i existencial, que pretén fer una crítica 

social.  

2.2.2. Importància de l’obra 

Quan Luciérnagas es va publicar, s’havien escrit moltes obres de crítica a la Guerra 

Civil, però totes es posicionaven a favor del bàndol nacional o del republicà. Matute, en 

canvi, fa un retrat de les dues realitats enfrontades, condemna tots dos bàndols i encara la 

crítica social a la guerra en si: l’objectiu de l’obra és evidenciar la misèria i les 

conseqüències del conflicte per a la gent corrent. A més, les altres obres del mateix estil 

estaven escrites des del punt de vista dels soldats, mentre que Luciérnagas està narrada 

des de la perspectiva d’una nena per donar veu a la generació de l’autora: els «nens de la 

guerra». Per últim, també es tracta d’una obra rellevant per l’estil concret de l’autora, que 

és molt líric i introspectiu, i aconsegueix submergir el lector en la història.  
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3. TRADUCCIÓ 

S’han escollit dos capítols: el número V de la primera part, que correspon a les 

pàgines 109-120, i el número I de la segona part, que trobem a les pàgines 139-147. 

 

V 

Arribà la nit. La Sol recolzà la mà sobre l’espatlla inclinada de l’Eduardo. 

—Es morirà —digué ell—. Estic segur que es morirà. 

—Entenc que la seva mort et dolgui. 

—Doldre’m?... Bah, no és pas això. És una mala raça, la seva. Però em fa falta. En 

Chano tenia raó: és llest. Més del que podia suposar. Sense ell anirem malament. Al 

principi, si més no... 

La Sol el mirà. S’hi sentia més a prop, després del seu llarg relat, el comprenia d’una 

manera que mai abans no s’havia produït. Allò, que els apropà enmig del carrer, se li 

congelà a l’interior. Insensiblement, abans de sentir-lo parlar del seu pare, del món passat, 

una sensació càlida l’envoltà com una onada de records insospitadament vius. Encara no 

podia discriminar si allò que deia l’Eduard era just o no. És més, no li importava si tenia 

raó o no. L’única cosa certa era que, quan evocava aquell temps, aquell home que parlava 

de princeses i d’antigues ciutats que feien olor de caoba, que demanava continuïtat als 

seus fills, no se’l podia deixar sol, penjat en un temps perdut, la pols del qual crema, 

apaga, buida. «Si m’hagués portat amb ell, si m’hagués dit les mateixes coses que a 

l’Eduardo, jo no l’hauria deixat morir sol. M’hauria abraçat al seu cos fins a l’últim 

instant.» Tanmateix, en Luis només li parlava de coses puerils, sense descobrir-li mai els 

seus sentiments, els seus desitjos. Pel que semblava, ni tan sols volia saber-ne res, d’ella, 

després del primer ball dels divuit anys que ja mai no podria veure. 

L’Eduardo s’aixecà per revifar la flama dèbil del llum d’oli. Els cabells se li 

arraïmaven a les temples en anelles grans i sedoses de color or viu. Tot i les mans 

endurides, les ulleres i la vestimenta malmesa, se’n desprenia un hàlit indeterminable, 

diferent. Com l’àvia, era un d’aquells éssers que la naturalesa crea gairebé perfectes, alts, 

freds, amb una pell i una sang diferents, diríem. Odiosos en la seva bellesa, a vegades, en 

la seva immutabilitat, en el seu profund egoisme, que fa que comencin i acabin en ells 

mateixos. 

La Sol recordà l’època en què creia en un món perillós, però no el temia, com ara, 

amb les ciutats destrossades, brutes, famolenques, amb innumerables éssers inclinats a 
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terra per recollir deixalles. A Saint-Paul, els perills que aguaitaven les ànimes eren suaus, 

dolços. Fins i tot semblava fàcil menysprear-los.  

—Sembla que culpes el pare del que ha passat —digué la Sol. 

—Culpar-lo?... Bé. No és exactament això. Ni en té culpa ni en deixa de tenir. Ell, 

com tots els que eren com ell. Mira, et diré una cosa: les revolucions no es fan «per res». 

Jo no sé qui té raó en aquest cas, ni tampoc m’importa. Però ja he deixat de sentir-me’n 

víctima. Prefereixo considerar-me’n una de les conseqüències. Va arribar el que havia 

d’arribar. No he nascut per continuar-li el món a ningú. El meu món em comença i acaba 

a la pell.  

—Parles com si no fossis fill de ningú.  

—El pare no va escollir el color dels meus cabells. No va escollir el meu sexe. El bé 

i el mal eren dins meu abans de néixer, sense que ell hi tingués res a veure. Per què havia 

d’elegir ell la meva professió, la meva vida, gairebé? Potser em desitjà molt diferent. No. 

Jo no tinc pares, tu ho has dit. Ningú no en té.  

—Llavors, creus que ets un petit déu? Si no ets fill de ningú, et deus creure que ets 

el principi de tot... Només t’importes a tu mateix, però no penses en la soledat enorme 

que t’espera, sense que ningú no cregui en tu, sense que no li importis mai a ningú? 

—No; no necessito res de ningú, en particular. Tots són el mateix. No hi ha qui no 

pugui substituir un altre al meu costat. Es tracta de ser més llest que els altres. De veure 

qui serveix i qui no. I de saber utilitzar-ne l’energia, l’entusiasme, la fe. O la tristesa, el 

fàstic. Si en Daniel es mor, no m’hauré de quedar parat. No m’espantaré com un ocellet, 

per descomptat. Hi ha molts Daniels esperant que jo els cridi pel seu nom. A mi, tant me 

fa aquest que aquell. No crec en l’amistat, crec en la utilitat. 

—Però Déu diu... 

L’Eduardo la tallà amb un gest d’enuig. 

—Déu no diu res. Jo no l’he sentit mai. 

—Tampoc creus en Déu? 

—T’ho diré... La vida té sentit des del moment en què es prescindeix de Déu. Si no 

pensem que hi ha algú que valora les nostres accions, viure té un gust diferent, més 

complet... L’únic pecat en què jo crec és trair aquesta vida. Per què he d’acceptar les idees 

dels meus pares? Només perquè ells les van acceptar abans?... Bah! Viu tots els minuts 

abans que sigui tard. I, sobretot, no pensis mai en el demà. No existeix una edat concreta 

i definitiva a la qual s’ha d’arribar. No existeix la felicitat als vint, als trenta o als 

cinquanta anys. Totes les edats passen, fugen sense aturar-se... No, no. El demà és una 
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altra mentida. Ni tan sols saps si viuràs aquesta nit... —i assenyalà el sostre de la barraca, 

amenaçada pel foc dels bombardeigs—. Només conec una cosa, estimo una cosa: el cos. 

Aquest cos d’home que tinc, que és una cosa certa, demostrada. Mira’t, acosta’t una mà 

als ulls i digue’m si és una mentida! Sé que m’he de consumir, que el cos durarà un 

nombre limitat d’anys. Però m’és igual. Si hi ha alguna cosa després, no estic impacient 

per conèixer-la. I si no n’hi ha, millor... Mira: a vegades contemplo la gent que viu a camp 

ras, amuntegada en coves. No ho passen bé, per descomptat. Però ningú no es recrea amb 

el record i el lament dels béns perduts, com la mare... Tampoc no esperen res. I 

t’adverteixo que ja no creuen en la revolució, si és que alguna vegada l’han entès. Però 

es beuen els minuts, no en deixen escapar ni un. Perquè han vist que la vida camina i no 

s’atura... I no ha tornat cap dels seus morts, Sol.  

La Sol el mirava en silenci, amb les mans creuades. De cop, alguna cosa es despertà 

en ella. No sabia ben bé què era. Digué: 

—No recordo quan vaig començar a ser jo mateixa i voldria continuar així, quan ja 

no sàpiga el meu nom.  

La veu li tremolava i tancà els ulls. A la part alta, no podia precisar on, se li obria una 

ferida dolça i confortant. I es veia sumida en ella mateixa amb una nova llum. Petita, 

passant, passant. Com un tros de riu per un paisatge constant que procurava al seu pas 

una inalterabilitat recíproca. Ella hi era des d’abans i fins després. Ella passava, però 

s’anava quedant. Ella arribava, però es reconeixia. Ni ella ni res limitava. Tot hi era, tot 

continuava. La llera, el riu, l’ombra. Tot s’allargava, avançava, dolç i cruel. Vivia entre 

les coses, estimava, pensava, podia cridar, cridar fins que se li trenqués la veu; podia 

cridar noms i estava sola, íntegrament sola. Com si l’última soledat se li hagués anticipat. 

Però en aquesta soledat de més enllà, de després del final que l’Eduardo volia donar a la 

vida.  

La veu de l’Eduardo trencà aquell instant.  

—És molt tard. Anem cap a casa. 

La Sol es posà dempeus. El seu germà li entregà un paquet petit, i suposà que seria 

una porció dels seus «tresors». Li havia d’agrair aquell gest i el besà a la galta.  

L’Eduardo apagà el llum d’oli. Sortiren i tancà la porta amb un passador de ferro. La 

humitat del sòl i el fred de la nit la feren estremir. L’Eduardo li passà el braç per les 

espatlles i, novament, junts, descendiren. Ell tragué la llanterna de butxaca per il·luminar 

el camí.  
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Era fosc quan de nou trepitjaren l’asfalt. El carrer de Muntaner, llarg i negre, amb la 

doble filera de fanals apagats, es perdia en el pendent cap al mar, que no es podia veure.  

A casa, l’Elena estava inquieta per la tardança. S’estranyà i, al mateix temps, tingué 

certa alegria quan veié els dos germans junts.  

—M’ha portat al cine —digué la Sol. No la volia veure intranquil·la i li semblà millor 

no explicar-li res referent al noi.  

Els dies següents, l’Eduardo s’absentà. La Sol preferia no veure’l, ni escoltar-ne la 

veu. Creia recordar coses que mai no havia conegut i s’apropava a la seva mare amb un 

amor nou, gairebé pueril, ja que era un descobriment. 

La situació econòmica es tornava insostenible. Els vells amics, el seu món, el que fou 

la seva vida, desapareixien, es diluïen lentament i inexorablement dins d’una ombra 

ampla. Els pocs que, com ells, no havien mort o fugit, es freqüentaven i s’ajudaven en la 

mesura del possible. Però l’ajuda ja no era suficient, deixant a part que l’ajuda mútua 

s’estancava en un cercle viciós. La Sol advertia l’aïllament de la seva mare. Vivia 

apartada, fins i tot de les escasses amistats que li quedaven. Silenci al seu voltant, només 

silenci en els records, quan avançava la mà en cerca d’una ombra. I només veus noves, 

cruels i gelades, que naixien al seu voltant. Veus que no tenien res a dir-li. Per a la seva 

mare s’acabaren els amics, els germans. La Sol la veia cada vegada més enfonsada en el 

passat. Temia que visqués sempre així, cauteritzada al dolor, en la distància del record, 

sense consciència de les hores de cada dia i sense ganes de futur. Ella no es volia 

embadalir en el temps present, com la seva mare, aïllar-s’hi. Alguna cosa, dins seu, la feia 

reaccionar, defensar-se d’aquella amenaça de laxitud, de resignació. Hauria volgut 

comunicar la força a aquella dona que íntimament reconeixia dèbil en la seva fortalesa 

aparent. 

Un dia, quan sentí que la Cloti tornava de la feina, anà a la seva habitació. La noia 

cridà alegrement: 

—Entra! Deixa’t estar de melindros, dona! 

La Cloti era al llit, descalça. Respirava fort i movia els peus enlaire. 

—Hola, mossa! —li digué—. Asseu-te allà. Estic rebentada! 

La Sol s’hi apropà amb certa timidesa. La veu li sonà estranyament suau: 

—Cloti, et volia parlar d’una cosa que és important per a mi. 

La Cloti la mirà vivament. 

—Doncs buida el pap. 

La Sol s’hi acostà més i s’empassà saliva. 
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—Cloti... Jo necessito treballar. Encara que sigui, per exemple, a la fàbrica mateixa 

on tu vas deixar la feina. A mi no em fan por els avions.  

La Cloti s’incorporà i es quedà un instant pensativa. La Sol, amb certa inquietud, veié 

com arrufava lleugerament les celles. 

—Doncs no és gens fàcil —digué bruscament—. Si com a mínim pertanyessis a les 

Joventuts! 

—I això... no es podria arreglar? —insistí tímidament. 

Amb aquella pregunta, la Cloti semblà ofendre’s: 

—Ah, mira la nena!... Haver-ho pensat quan era jo qui passava els mals tràngols! 

La Sol sortí silenciosament de l’habitació. Al seu quarto, asseguda en el llit petit, 

blanc i absurdament agradable en aquell món amarg que la rodejava, repassà amb desànim 

les possibilitats que tenia. No havia treballat mai. És més, per què enganyar-se?, no li 

agradava la feina, no li agradaria mai. Però l’havia de pidolar ara, perquè, si no, era 

evident, no es podia viure. Amb una mandra defallida, laxa, s’ajagué sobre els llençols. 

«Massa complicada, la vida.» Però devia ser important, perquè s’hi lluités tan 

desesperadament. Ningú no semblava saber aquestes coses, a Saint-Paul. A quin tipus de 

món se les destinava?, pensà. De ben segur, no al que fou enviada per voluntat de Déu.  

Una nit, quan tornava del taller mecànic, la Cloti la cridà: 

—Ep, escolta —li digué, gairebé sense mirar-la, com si s’avergonyís d’alguna cosa—

. Hai pensat que t’hai d’ajudar. Ets bona noia... Ho ets molt més que totes les de la teva 

mena. Vals més que la teva mare mateix... Però no serviries per treballar en una fàbrica. 

Mira’t les mans, criatura! Mans de mantega que no serveixen per a res! 

Portava un cubell d’aigua calenta i el deixà a terra. Hi afegí aigua freda i allà mateix 

es tragué les botes i començà a refregar-se els peus amb satisfacció viva. Al cap d’un 

instant, continuà: 

—No et creguis els que diuen que és bo treballar. No ho és. No ho serà mai... 

Bestieses! Com s’enganyen els homes els uns als altres!... No et refiïs de ningú. Tothom 

voldrà enganyar-te sempre; ho saps, xata? 

La veu de la Cloti tenia una tendresa estranya. Parlava baix, amb un deix sentenciós 

i trist, que sorprengué la Sol. 

—Per què em parles d’aquesta manera? 

De cop, la Cloti adquirí un aire melancòlic, tan profundament desencantat, que 

semblava vella. 
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—Ningú no ajuda ningú —digué—. Que et penses que jo ho hai de fer amb tu? Per 

què? Per què hai de ser bona persona jo? 

La Sol no respongué. La Cloti alçà el cap i rigué de nou. Un riure amb un punt forçat 

que no passà inadvertit a la Sol.  

—Au va, no posis cara d’ocellet espantat. Adona-te’n d’una vegada: t’hai trobat una 

cosa. Mira: a l’Escola on vai jo a la nit fan falta mestres. Com saps, tots se’n van al front. 

Falten homes... Vols ensenyar a escriure a gent com jo?... Coi!, ara no em vindràs amb 

melindros, no? No et pensis que m’ha estat fàcil aconseguir-t’ho! 

La Sol la mirà, perplexa. 

—Però jo no soc mestra... No tinc cap títol... 

—Nosaltres te’l donem, el títol! Què hi fa, pàmfila? —I afegí—: El director és amic 

meu. 

Reflectia amb la veu una ironia amarga.  

—A més —digué—, m’aposto el que vulguis que tu hi mostres més interès que tots 

ells. Tens bona voluntat. Això és ben cert. Cadascú té unes qualitats. 

Recordava com, alguna vegada, la Sol l’havia ajudat a repassar els quaderns.  

—No guanyaràs gaire. Però et donaran un carnet i uns vals perquè vagis gratis a un 

menjador.  

—No sabia que eres amiga del director... Ni tan sols que allà hi hagués un director 

—digué la Sol sense pensar, per dir alguna cosa, entre desconcertada i alegre. La notícia 

la satisfeia i, alhora, l’omplia d’un temor vague.  

—D’alguna manera s’ha de dir —digué. Arronsà els llavis amb un cert menyspreu—

. És un mutilat de la guerra.  

—Quan començaré? 

—M’ha dit que anem a veure’l la setmana que ve. 

Els dies restants, la Cloti estigué preocupada, meditabunda. Empal·lidí, per manca 

de son, i parlava asprament, amb monosíl·labs. 

Una nit, després de diverses d’espera, havent sopat, cridà la Sol: 

—Vine —li digué—. Ens espera el director.  

—Ara mateix? 

—Sí. Espavila’t, no estic per perdre el temps.  

La Sol anà a dir-ho a la seva mare. L’Elena estava preocupada pel pas que feia la 

seva filla i del qual ja estava assabentada. S’hi acostà i li acaricià els cabells, les galtes, 

com quan era petita.  
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—Ves amb compte, Sol —li digué—. Et barreges amb gent indesitjable. Pensa bé 

què fas, abans de decidir-te.  

—Bah, no tinguis por —la volgué tranquil·litzar, afogant els seus propis temors—. 

No se’m menjarà pas ningú, i això ens pot ajudar molt. Ja gairebé tinc divuit anys. No 

puc estar-me de braços plegats. Ho has d’entendre, mare. Els temps han canviat.  

L’Elena li besà la galta. Semblava que l’acomiadés com quan arribava el primer dia 

de curs i se n’anava al col·legi.  

La Cloti, tot i tenir pressa, encara era asseguda al llit, pensativa. Aixecà el cap i mirà 

la Sol amb ulls brillants. Al seu costat, sobre una cadira, hi havia una ampolla i un got, 

dels quals havia estat bevent. Desconcertada, la Sol esperà en silenci.  

—Espera un moment... —digué la Cloti amb veu tremolosa.  

I començà a plorar amb forts sanglots ofegats. La Sol s’hi acostà i li posà una mà 

sobre l’espatlla. 

—Què et passa? 

La Cloti li agafà amb força el canell. Tenia les galtes enceses i un sanglot fort li 

contreia el coll.  

—Jo no ho volia, això..., jo no ho volia, això... —digué—. El meu germà era boig... 

Tothom enganya. El meu germà estava enganyat i jo també... Jo no ho volia, això, ho 

juro..., ho juro... 

—Què és el que no vols? —preguntà la Sol. De nou, se sentia envaïda per aquella 

melancolia que a vegades li inspirava la Cloti.  

Les paraules de la Cloti brotaren confuses, ronques. Tenia por, molta por. Dels morts 

a trets, de les esglésies cremades, dels obusos, dels enderrocs, dels crits d’alegria, de la 

pluja que queia als solars, sobre les cares ensangonades dels morts. Tenia por de la 

venjança, era una pobra víctima de la venjança. En tenia dels homes i les dones, dels ulls 

dels nens, dels udols dels gossos. La vida era una mentida immensa, monstruosa. Ningú 

no ajuda ningú, ningú no lluita per ningú. Tenia les mans nues i soles, eternament 

desposseïdes. Tenia por, i ja no podia creure en res... 

—Ai, xata! No et refiïs de ningú, fes-me cas. 

S’apropà a la finestra, i la Sol la seguí. Des de darrere el vidre contemplaren en silenci 

la silueta borrosa de la ciutat, la brillantor pressentida del mar, la negror opaca dels 

carrers... I aquella massa nebulosa que apareixia sobre les teulades i els terrats, 

esfilagarsant-se, negra blavosa.  
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—No soc més que una infeliç —digué la Cloti, empassant-se els mocs—. Una 

idiota..., una pobra noia enmig de tot, enmig de tots... 

Acostà el dit al baf tènue dels vidres i començà a dibuixar-hi estrelles, distretament. 

—Que pobra que soc, que pobra que soc! —repetia—. Sempre seré pobra, sempre. 

Bruscament, canvià de to. Es tirà enrere els cabells, es girà cap a la Sol i digué, 

gairebé amb feresa: 

—Saps què em passa? 

—No. Com ho he de saber? 

La veu de la Cloti creixé, indignada. Serrà els punys i les dents. 

—El molt verro!... El molt verro!... Com va poguer fer-me això?... 

La Sol ho endevinà. Sentí una vergonya estranya, inexplicable, tot i que allò no 

tingués res a veure amb ella. Atansar-se a l’ànima dels altres, escoltar confessions, li 

produïa sempre una sensació torbadora, un pudor estrany que, íntimament, la feia recular 

en si mateixa i desitjar esdevenir sorda, cega, ignorant. 

—Doncs sí, és això: un marrec. Fastigós!... Com va poguer, el porc?... S’ha buidat 

dins meu com un gos! No té perdó! Jo he de treballar... Jo no puc... I ell es fa el longuis, 

diu que és cosa meva, que m’espavili com pugui.  

—Què faràs? Ja no té remei. 

A la Cloti li canvià la cara. Adquirí un to terrós. 

—Me n’ha parlat una companya de la feina... Diu que coneix una vella... 

Però la Cloti tenia por. Aquella vella podia ser tan inexperta com la mala bruixa que 

destrossà la Lidia, una noia de Las Ventas, anomenada la Negrita, que morí enmig d’un 

bassal de sang, mentre cridava. La Cloti ho ben sabia.  

—Cloti —digué la Sol estrenyent-li la mà amb angoixa—. Digue’m, no podries..., 

no podries estimar el nen? 

—No el puc estimar —digué amb veu desesperada, baixa—. No puc, m’és 

impossible. 

Abaixà els ulls, que de nou se li ompliren de llàgrimes. Intentà esborrar-les, amb 

ràbia, prement-se les parpelles amb el puny. La Sol sentia el cor empetitit, encongit. Un 

gust amarg li envaïa la boca. Després, la Cloti afegí amb una veu estranyament humil que 

omplí la Sol de fred: 

—No te n’adones, dona? Puc clacar tant com calgui, que les grans coses, les coses 

bones, no poden ser per a mi. Jo sempre seré dels de baix. Abans, ara i sempre. 
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La Sol tancà els ulls. Una frase fosca, trista, li vagava pels pensaments. «Nosaltres 

no vam ser desitjats. Nosaltres no hem nascut de l’amor...» 

La Cloti s’apartà de la finestra i s’eixugà les galtes. 

—Apa, no perdem temps. Aquell s’està esperant.  

Es rentà la cara en un tres i no res, s’empolvorà les galtes i es posà l’abric de vellut 

vermell, en el qual ja ningú no es preocupava de reconèixer les cortines de la sala d’estar. 

Al seu costat, amb l’antic abric blau de col·legiala, allargat el màxim possible i raspallat 

cent vegades, la Sol tenia un aire entre monacal i infantil. La Cloti, quan la veié així, amb 

el rostre blanc, fi, els ulls allargats i quiets, el cos prim, pensà vagament que se’n desprenia 

una puresa perversa, exasperant. 

Sortiren. El fred les rodejà, era gairebé agradable. Els talons alts de la Cloti 

ressonaven a la vorera. L’agafà pel braç. 

—Et donarà, segurament, un carnet sindical —digué—. Ell té facilitat per a aquestes 

coses. Va ser voluntari al front i hi va perdre les cames. Però això li ha arreglat la vida: té 

una bona posició i no li falta de res. És viu, es fa valer i treu el que necessita d’on sigui.  

L’Escola Roja era a prop del carrer de Muntaner, ubicada en un antic xalet particular. 

La Cloti hi acudia, juntament amb altres obrers, de deu a onze de la nit.  

—És jove? —preguntà la Sol. 

—No, què va! En Ramon Boloix té més de quaranta anys.  
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I 

A en Pablo, en Cristián i en Daniel Borrero, quan encara eren petits, la mare els 

abandonà per seguir cert viatjant d’una fàbrica de perfums. En realitat, la seva absència 

només es notà pel silenci insòlit que omplia la casa. Un silenci que semblava un enorme 

badall d’alleujament, que rebotava suaument contra els murs, sobre l’estora vella i 

malmesa. A la finestra posterior, on el sol tocava fins molt tard, un test de geranis s’anà 

morint davant la mirada indiferent dels nens.  

En Pablo llavors tenia tretze anys. Era un noi alt i pàl·lid amb els ulls blau fosc i les 

espatlles estretes. Cresqué empès per la cantarella monòtona d’una veu incessant. La veu 

insistent de la seva mare, farcida de queixes amargues i insultants. En Pablo era dòcil, 

tímid, bondadós. La seva mare l’enviava a la botiga de queviures, a buscar el diari, a la 

merceria, on ell, enrojolat, demanava el preu de les agulles i el fil de cosir.  

L’estiu, la primavera o el fred trucaven a les finestres de les golfes amb mans d’infant, 

amb pressa impacient i potser alegre. La cabellera roja dels mesos que moren sacsejava 

al vidre mil reflexos, amb una dringadera de pluges impalpables. En Pablo estudiava a la 

taula vella del menjador, sota la bombeta groguenca, a l’esquena una porta que s’obria 

cap al passadís fosc. Quina nit més tèbia que li arribava a vegades! Allà on neixen els 

somriures càndids, els somnis que no tenen fi ni raó. Quines nits, a vegades, tan dolçament 

negres.  

En Cristián era un minyó inquiet, que irradiava vida, que a la sortida de l’acadèmia 

donava coces a una pilota pels carrers, amb els rínxols desordenats i la gola ronca de tant 

cridar. Una vegada arribà a casa tremolant, perquè deixà per jugar l’abric abandonat sobre 

la vorera, juntament amb els llibres, i algú l’hi robà. La seva mare li plantà una bufetada 

i aprofità l’ocasió —un cop més— per lamentar-se de la mísera existència que portaven. 

En Pablo no sentia amor per la seva mare. En contemplava les flàccides galtes 

blanques, les parpelles blaves i els cabells tenyits d’un negre enganxifós. S’aixecava tard, 

deia que estava cansada de ser la criada de la família i parlava dels homes amb qui, segons 

ella, s’hauria pogut casar i gaudir d’una llar decent, si no hagués estat «una criatura 

somiadora i romàntica». La vida l’havia tractada malament, assegurava. I esclafia a plorar 

darrere la porta de la cuina, on el seu mal humor omplia d’abonyegadures els minsos pots 

d’alumini. En aquella casa, ningú no la comprenia. Regava el seu test taral·lejant un antic 

cuplet i amagava a l’interior d’una vella tetera un paquet de cigarretes. En Pablo recordava 

el collaret de grans perles falses que mai no es treia, ni tan sols per dormir. I, també, 

aquells manyocs de cabells morts que li quedaven entre les pues de la pinta.  
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El petit Daniel sempre anava amb els genolls bruts. Els pantalons excessivament curts 

deixaven al descobert unes cames magres i plenes de blaus. Baixava a jugar amb els nens 

del carrer i no volia estudiar, encara que a l’acadèmia, on el seu pare feia classe, tingués 

la matrícula gratuïta. Quan tenia set anys, era un murri lladregot i maliciós. En Pablo patia 

contemplant-lo, sense saber exactament per què, ja que tampoc li tenia afecte. Inútilment 

intentava ensenyar-lo a llegir. La seva mare l’hi arrancava de les mans amb un amarg 

somriure. 

—El vols convertir en un pou de ciència, com el teu pare? —deia—. Doncs jo me’n 

fumo, de tota la seva saviesa. Per al que serveix! Perquè ens morim de fàstic en aquest 

cau de mala mort... 

I es perdia en un reguitzell de laments. Deia que preferia veure el seu fill convertit en 

un analfabet, amb la seguretat que es guanyaria més bé la vida aprenent a robar amb la 

mà esquerra que a escriure amb la dreta. Posava d’exemple coneguts seus, llestos i astuts, 

que sense saber llegir, com aquell qui diu, amassaren una fortuna. En Daniel, quan 

escoltava això, reia i estirava la faldilla de la seva mare. Necessitava ulleres, però ningú 

no se n’ocupava.  

En Pablo s’aixecava molt aviat. Encara amb els ulls tancats, saltava del llit i es 

quedava un instant assegut, fregant-se les parpelles. La primera imatge amb què topava 

la seva mirada era la dels seus propis peus tremolant sobre els mosaics del terra. Després 

despertava en Cristián, que dormia al seu costat, amb els cabells brillants enredats, la boca 

entreoberta i els braços confiadament en creu. En Pablo després entrava a l’habitació dels 

seus pares. La mare descansava en la mandra blavosa de la seva carn, d’un blanc pastós, 

dens, amb plecs tous. Les perles falses semblaven nascudes de la mateixa pell, com si 

fossin foses en aquella tebior malaltissa. Dominant un estrany ofec en Pablo despertava 

el seu pare. Ells mateixos encenien el fogó d’alcohol i es preparaven l’esmorzar. A en 

Pablo se li encongia el cor quan contemplava el seu pare, que friccionava maldestrament 

els llumins i deixava bullir el cafè. Després, sota la pluja, el sol o la llum grisosa del matí, 

corrien cap a l’acadèmia. Sempre corrien, com si fossin perseguits eternament pel temps, 

per la vida mateixa. En Pablo sentia una immensa compassió pel seu pare, nascuda 

d’infinites escenes de família, de burles escolars, de totes les converses amistoses, gairebé 

fraternes, que mantingué amb ell. En Pablo creia que el seu pare vivia en un món diferent 

del dels altres éssers. Semblava entregat a altres segles, vorejava la vida com un 

somnàmbul. Els vidres gruixuts de les ulleres li empetitien els ulls. A vegades, en Pablo 

parlava amb ell del demà. 
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Un dia, en Pablo descobrí que el seu pare havia robat un llibre d’una biblioteca. Sentí 

els ulls humits de ràbia, una ràbia plena de pietat i de dolor, i es prometé: «Algun dia li 

folraré de llibres una habitació sencera». 

El vell Borrero anava a fer classe amb les espatlles esquitxades de caspa i un barret 

abonyegat al cap. A força de pòlisses, instàncies i temps, aconseguí que l’Estat bequés la 

carrera a un dels seus tres fills. Pensà en en Pablo. Des que nasqué, havia somiat per a ell 

aquella beca, perquè el succeís a les aules. Fins i tot forjaren plans junts. Però quan en 

Pablo tingué l’edat no la hi concediren. En aquella època, a més, l’existència es feu més 

penosa cada dia. L’ancià patí forts atacs de reuma i hagué d’abandonar les classes. Els 

nois creixien, creixien. En Pablo tingué la necessitat de buscar-se una feina amb què 

ajudar la família i quan, per fi, la beca arribà, cedí la seva oportunitat a en Cristián, un noi 

d’ulls grans i astorats.  

En Pablo trobà feina a l’oficina de l’escorxador. Durant les estones lliures, a la nit, 

estudiava, ja que només pensava a ser mestre. En Cristián estudiava Medicina, encara que 

per a ell la carrera semblava tenir menys importància que altres coses. La beca que el seu 

germà li havia cedit li pesava, a vegades, tot i que no ho deia.  

El dia que l’ancià Borrero comprengué que no podria tornar a fer classe a l’acadèmia, 

en Pablo no es mogué del seu costat. L’ancià es begué el cafè lentament. Després, anà a 

mirar-se al mirall, amb curiositat. En Pablo sabé en aquell moment que el seu pare era 

verdaderament vell. Gairebé com un mort que li penjava del braç, que es recolzava en la 

seva vida. I una gran angoixa s’apoderà d’ell. Aquell ancià era l’únic ésser que havia 

estimat i que estimaria mai. 

Però, ni d’això ni de tot el que ocorregué després, no en sabia res, l’Eduardo, quan 

parlava a la seva germana d’en Daniel.  

La primera vegada que l’Eduardo i en Daniel enraonaren, aquest últim era una 

criatura raquítica, amb ulls guenyos i uns cabells negres, llargs i llardosos que li poblaven 

el clatell. Cresqué dèbil i astut, amb un llarg somriure entre els llavis, que transmetia una 

satisfacció eterna, fins en els moments en què rebia cops i insults.   

En Daniel recordava ara, ajagut al llit, el seu primer encontre amb l’Eduardo. Alguna 

cosa freda, feixuga, li engarrotava el pit i, tanmateix, conservava el seu somriure de 

sempre, com si fos un constant arronsar d’espatlles. Mai no estimà ningú, ni tan sols en 

Chano, i l’Eduardo no n’era una excepció. Deia la paraula «amic», però per a ell aquella 

paraula tenia una acidesa irremeiable. La mateixa sensació gelada, seca, que envoltava 

tots els seus actes. «No pateixo», pensava, envanit de la seva distància, de no acceptar 
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mai cap compromís. No tenia temps per a aquelles coses. Ni creia en el altres, només en 

si mateix. Se li escapà una mitja rialla aguda, entre dents, mentre ho pensava. 

Per a en Daniel, la tarda entrava plena d’un fred moll, destil·lant taques marronoses 

a les parets. Escopia sang. Surt car trampejar amb la misèria any rere any i permetre’s de 

tant en tant mossegades desmesurades a la vida. «Però té gràcia viure —es digué—. Té 

gràcia viure.» Sempre pensà que havia d’aprendre a esprémer les coses petites, ínfimes, i 

a arrancar-ne una gota de profit. 

Una llum blanca ballava com una rialla a la paret. En Daniel amagava totes dues 

mans entre els cabells per escalfar-se-les amb la pròpia febre. Des del llit, allargant la mà, 

podia arribar a tocar el vidre de la finestra. Estava entelat i el fregà amb els dits, com si 

busqués un tros de cel. «De totes maneres, jo tinc sort. Sempre he tingut molta sort», es 

repetí. Començava a pesar-li el cap, les idees se li engarrotaven al cervell. Sentí de cop 

una espècie d’impuls, alguna cosa semblant a un anhel fons i desconegut. Procurà 

coordinar els seus pensaments, aferrar-se a una idea. Recordava alguna cosa, però, 

immediatament, una altra imatge s’hi interposà, canviant el curs de les seves idees. En 

algun racó de si mateix, al cor potser, persistia un petit dolor, incomprensible. El desig 

que el dominava era trist i estranyament dolç. Per què es recordava d’en Chano? Per què 

es recordava de la Lola, de la Marina, de l’Eduardo, del seu atac de tos? Alguna cosa que 

descobria en si mateix, alguna cosa íntima, recòndita, tremolava. Que estrany que era tot! 

Procurà somriure. Procurava notar, d’una manera física, el seu somriure, fixar-lo a les 

galtes. Un estrany pudor, com si temés que, d’un moment a l’altre, el pit se li obrís de bat 

a bat i tots poguessin veure el seu dolor inexplicable, aquell dolor que també ell 

contemplava confusament, l’envaí. «De què?, de què?», es repetí en veu alta. Tancà els 

ulls. Li feia mal tot el pit, li feia mal el coll, el fons dels ulls, els canells... Tenia els dits 

freds i, quan se’ls apropava al cap, els sentia com si fossin d’algú altre, gelats, entre 

l’embull dels cabells suats. 

«Perquè, això sí —i respirà fondo, tant com pogué—, jo tinc molts amics.» De nou 

girà el cap cap al vidre gris i entelat, en què no hi havia ni una mica de cel. «De què?, de 

què?», es repetí. D’algun lloc procedia, sens dubte, aquell dolor però no sabia què era. 

Que maldestre que s’estava tornant per moments! Això li suscità una por sobtada, 

desconeguda, que l’obligà a tancar els ulls. No els volia tancar. Només tenia por de 

quedar-se a les fosques dins d’ell mateix.  

De tant en tant sentia les passes d’en Cristián, que entrava a l’habitació i s’apropava 

al llit, mentre el mirava. En Cristián tenia els ulls enfonsats. No sortia de casa, perquè hi 
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havia patrulles pels carrers que enrolaven homes per al front. Però no tenia més remei que 

estar-se allà, a les golfes, presoner de la impotència, de la por. Morint-se una mica més 

cada minut, inútilment.  

—Com estàs? —preguntà en Cristián, per mil·lèsima vegada. 

En Daniel ja estava cansat de sentir la mateixa pregunta des de feia dues setmanes. 

No es podia aixecar, no tenia forces. Tan sols en Cristián s’hi acostava, a vegades, li 

agafava la mà. «Com estàs?...» 

—Ja passarà —digué dèbilment. 

No podia durar gaire. Sempre, al cap i a la fi, passava. Després, un bon dia, es vestia 

i sortia al carrer. Tenia moltes coses en què pensar.  

Sonà un cop de porta a l’extrem del passadís. El vent entrava per les escletxes, com 

un mal amic. «Hi ha portes que es tanquen soles, de cop», pensà en Daniel. De nou, notà 

alguna cosa, una espècie d’aleteig fred. Mirà en Cristián. El seu germà seguia dempeus, 

al costat del llit. El veia de baix cap a dalt i, d’improvís, li semblava que tenia les cames 

enormes i el cap llunyà, com si se li estigués a punt d’esclafar contra el sostre. «És el meu 

germà», es digué. Hi havia alguna cosa estranya en aquella paraula. D’alguna manera, 

pensà, ell i en Cristián se sentien units contra en Pablo. A tots dos els humiliava la 

generositat del germà gran, exclusivament reservada per a l’ancià. Medicaments i 

queviures, llibres, roba, diners... En Daniel li robava, a vegades. Si en Pablo se 

n’assabentava, el buscava per apallissar-lo. La brutalitat d’en Pablo era freda, sense 

còlera. L’agafava pel coll i li omplia l’esquena de cops, sense commoure’s amb els ossos 

que li sobresortien de la columna vertebral sota la pell pàl·lida. «No em peguis —deia en 

Daniel llavors, amb una veu molt imploradora—. No em peguis, estic malalt... Em 

mataràs, estic malalt.» En Pablo no l’escoltava. «Per donar-te a la mala vida no n’estàs, 

de malalt», deia. Si en Pablo odiava alguna cosa, era la resignació, la covardia. «Sou 

joves. Procureu-vos una manera de viure.» 

En Cristián s’apartà del llit i en Daniel el veié allunyar-se de nou. «No tancaré els 

ulls —es digué. Estava amarat de suor freda. Agafà la vora del llençol amb les mans—. 

És fonamental que no tanqui els ulls...» 

Sobtadament, desitjà tenir a prop en Cristián. Amb esforç, girà el cap cap a la porta. 

Però en Cristián ja no hi era.  

En Daniel es quedà quiet, mirant les taques del sostre. Li feia vergonya cridar-lo. 

Tampoc tenia forces ni tan sols per alçar la veu i dir: 

—Cristián, apropa’t... 
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En Cristián avançà pel passadís fosc. Al fons, hi havia el menjador amb els mobles 

rascats, les cadires de tapisseria bruta, l’estora gastada d’ocells i flors trenades. El pati 

apareixia verdós darrere el vidre. «S’està acabant. D’aquesta no se’n sortirà», pensà. Una 

espècie de fum gris i transparent flotava entre les parets del pati. En Cristián se sentia 

aixafat, enfonsat. Deambulava per la casa, mal afaitat, sense ni una maleïda cigarreta per 

encendre. Tenia gana. Notava com el cos se li debilitava, alhora que ho feia el cor. Se 

sentia un presoner entre les vides dels seus dos germans, l’obsessionaven. «S’acaba. Se li 

han acabat les rampinyes, les petites astúcies, el somriure burleta. D’aquesta no se’n 

sortirà...» Pensava en ell, ja, amb tant dolor com nostàlgia.  

S’apartà de la finestra i anà a asseure’s, amb el cap entre les mans. 

«Potser en Pablo arribarà a veure’l. I, si el veu, què pot pensar?...» 

Sabia que en Pablo vivia en una torre petita, als afores de la ciutat. La casa pertanyé 

a un coronel. En Pablo duia una vida a part, totalment aliena a la seva, enigmàtic i 

silenciós. «És egoista i roí. Aprofita els avantatges del càrrec i eludeix les obligacions...» 

Que estava ben situat, era indubtable. Gaudia d’una certa aurèola admirativa i temorosa, 

a parts iguals. «Ell sol, quan era un pobre mestre, en una escola de suburbi, va alliberar 

dotze presidiaris...», deien d’ell. «Bé, i què? Altres van fer el mateix. Altres van fer molt 

més...» Però també hi hagué qui no feu res. «Jo no he fet res. Soc un covard, jo?... Què 

soc, jo?» En poc temps, quantes coses es desferen com l’escuma dins seu! Quantes coses 

no podien tornar mai més, ja no s’esperaven, passés el que passés! 

Sense saber com, li semblà sentir, llunyana i terriblement present al mateix temps, la 

inconfusible veu d’en Pablo, al·lucinada, delirant. Quan en Pablo parlava, deia més amb 

la veu que amb les paraules. Allò que no deia, el que no explicava, es filtrava en l’accent 

baix, profund, a través de la pell. La veu era com una droga, que guanyava el cansament 

dels homes. «En Pablo ho sap. Sempre ho ha sabut...» 

En Cristián sentí les petjades maldestres del seu pare a l’habitació contigua. Un 

somriure irònic li naixé, involuntari. En Pablo venia sovint, a la nit, per conversar 

plàcidament, gairebé ingènuament, amb el pobre ancià. Hi havia alguna cosa, potser 

l’espectre d’una infància frustrada, d’infància pansida i arnada, en tot allò. En Cristián 

sentia admiració per l’amor d’en Pablo pel seu pare vell i mig guillat. A vegades, els 

sentia parlar a l’habitació immediata. Ressonaven les mateixes inflexions darrere l’envà 

que quan, molts anys enrere, parlaven del futur d’en Pablo. A en Cristián li passava pel 

cap que el seu pare i el seu germà, en aquelles converses, estaven enterrant un nen mort, 

o a una d’aquelles joguines oblidades, rígides i descolorides. A vegades, a mig diàleg, en 
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Pablo llegia en veu alta arengues estranyes plenes de citacions bíbliques. En Cristián 

l’escoltava com si aquella veu fos música més que paraules.  

Entrà la nit i s’aixecà de nou per acudir a la vora d’en Daniel.  

Devien ser cap a les dotze, quan algú trucà a la porta. En Cristián s’avançà a obrir. 

Al llindar aparegueren l’Eduardo i una noia. «Vaja! Si és l’amic marieta d’en Daniel! No 

sé si sabrà que...» 

—I en Daniel?... Com es troba? —L’Eduardo parlà amb certa vacil·lació. A la 

claredat nocturna, potser daurada, que es filtrava per la claraboia, les coses adquirien 

davant els ulls enlluernats d’en Cristián un to bonic, irreal. 

—S’està morint —respongué bruscament. I els donà l’esquena.  
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4. ANÀLISI 

A continuació, s’exposen les dificultats principals de la traducció de Luciérnagas al 

català. L’anàlisi es basa en exemples i s’estructura en diversos apartats, que inclouen des 

d’aspectes estilístics a qüestions gramaticals. L’últim se centra en la informalitat de la 

parla d’un dels personatges, la Cloti. 

 

4.1. Estil de l’autora 

Per poder comentar els aspectes estilístics de la traducció, cal introduir l’estil de 

l’autora. Tal com explica Néstor Bórquez (2011), la literatura de Matute és molt diferent 

de la dels altres escriptors de la seva generació, sobretot durant els anys 50 i 60, l’època 

en què va escriure Luciérnagas. A més, incorpora tècniques literàries molt diferents; és 

per això que, segons José Luis Giménez-Frontín (1996), els experts coincideixen en el fet 

que no se la pot situar en cap tendència concreta. 

La seva obra és molt lírica, existencialista i simbòlica. Crea personatges i dimensions 

molt diferents, però també s’observa una repetició de temes i de personatges. També és 

recurrent l’emplaçament de l’acció: són obres molt cosmopolites. Aquestes repeticions 

estan relacionades amb el fet que la seva obra sovint és autobiogràfica, ja que basa moltes 

de les novel·les i els contes en la seva pròpia experiència. Hi ha molts aspectes polítics, 

socials i morals relacionats amb la postguerra a Espanya, i el pessimisme n’és un factor 

principal, que contribueix en el realisme de les obres (Giménez-Frontín, 1996). 

Luciérnagas compleix tots aquests trets característics de Matute. És una novel·la 

cosmopolita i lírica i introspectiva, l’acció avança lentament i l’autora s’atura en detalls i 

els descriu per tal d’expressar les vivències i les emocions dels personatges. El 

pessimisme i la crítica social són evidents, i es vol traslladar al lector la realitat de la 

Guerra Civil des del punt de vista d’una generació jove; una realitat que la mateixa Matute 

va viure quan era una nena. El fragment següent ho exemplifica: 

1 Tenía miedo, mucho miedo. De los muertos a balazos, de las iglesias quemadas, 

de los obuses, de los escombros, de los gritos de alegría, de la lluvia que caía en 

los solares, sobre las caras ensangrentadas de los muertos. Tenía miedo de lo 

vengado, era una pobre víctima de lo vengado. Tenía de los hombres y de las 

mujeres, de los ojos de los niños, de los aullidos de los perros. La vida era una 

mentira inmensa, monstruosa. Nadie ayuda a nadie, nadie lucha por nadie. Sus 
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manos estaban desnudas y solas, eternamente despojadas. Tenía miedo, y ya no 

podía creer en nada… (Pàg. 117) 

  

4.1.1. Recursos estilístics 

Les figures retòriques són la mostra més evident de la lírica de l’obra. Tot i que sovint 

s’associen aquest tipus de recursos estilístics als poemes, la prosa també en pot contenir. 

En el cas de Luciérnagas, són molt abundants, sobretot en els fragments del narrador que 

són estàtics i no descriuen cap acció.  

Primer de tot, cal destacar que el recurs estilístic més obvi a primera vista és la gran 

quantitat de punts suspensius que hi ha en l’obra; en més quantitat en els diàlegs, però 

també en les parts narratives. Tot i que es podria arribar a pensar que Matute en fa un 

abús, és un recurs buscat i amb la finalitat d’afegir suspens a l’acció. En alguns casos, 

aquests signes de puntuació es poden associar a la figura retòrica de l’aposiopesi, definida 

pel Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) com una 

«figura de dicció, usada com a llicència poètica, en què l’orador o l’escriptor s’interromp 

sobtadament donant a entendre que, per prudència, cavallerositat, etc., no vol dir el que 

té en el pensament». Com que es tracta d’un signe de puntuació, es pot mantenir 

perfectament en la traducció al català. Els fragments següents en són exemples: 

 Original Traducció 

2 —Yo no quería esto..., yo no quería 

esto... —dijo—. Mi hermano estaba 

loco... Todo el mundo engaña. Mi 

hermano estaba engañado y yo 

también... yo no quería esto, lo juro..., lo 

juro... (Pàg. 117) 

—Jo no ho volia, això..., jo no ho volia, 

això... —digué—. El meu germà era 

boig... Tothom enganya. El meu germà 

estava enganyat i jo també... Jo no ho 

volia, això, ho juro..., ho juro... 

3 Sus manos estaban desnudas y solas, 

eternamente despojadas. Tenía miedo, y 

ya no podía creer en nada... (Pàg. 117) 

Tenia les mans nues i soles, eternament 

desposseïdes. Tenia por, i ja no podia 

creure en res... 

En alguns casos, en un mateix fragment s’hi troben moltes figures retòriques. Per 

il·lustrar-ho, a continuació s’analitza un paràgraf d’un dels capítols que s’han traduït, 

juntament amb la traducció corresponent en català: 

 Original Traducció 
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4 Su voz temblaba y cerró los ojos. En lo 

alto, no podía precisar dónde, se le abría 

una herida dulce y confortante. Y se veía 

sumida en ella misma con una nueva 

luz. Pequeña, pasando, pasando. Como 

un trozo de río por un paisaje constante 

que daba a su paso recíproca 

inalterabilidad. Ella estaba allí desde 

antes y hasta después. Ella pasaba, pero 

iba quedándose. Ella llegaba, pero se 

reconocía. Ni ella ni nada limitaba. 

Todo estaba, todo continuaba. El cauce, 

el río, la sombra. Todo se alargaba, 

avanzaba, dulce y cruel. Vivía entre las 

cosas, amaba, pensaba, podía gritar, 

gritar hasta que se le rompiera la voz; 

podía llamar nombres y estaba sola, 

íntegramente sola. Como si la última 

soledad se le hubiera anticipado. Pero en 

esta soledad de más allá, de después de 

ese final que Eduardo quería dar a la 

vida. (Pàg. 112) 

La veu li tremolava i tancà els ulls. A la 

part alta, no podia precisar on, se li obria 

una ferida dolça i confortant. I es veia 

sumida en ella mateixa amb una nova 

llum. Petita, passant, passant. Com un 

tros de riu per un paisatge constant que 

procurava al seu pas una inalterabilitat 

recíproca. Ella hi era des d’abans i fins 

després. Ella passava, però s’anava 

quedant. Ella arribava, però es 

reconeixia. Ni ella ni res limitava. Tot hi 

era, tot continuava. La llera, el riu, 

l’ombra. Tot s’allargava, avançava, dolç 

i cruel. Vivia entre les coses, estimava, 

pensava, podia cridar, cridar fins que se 

li trenqués la veu; podia cridar noms i 

estava sola, íntegrament sola. Com si 

l’última soledat se li hagués anticipat. 

Però en aquesta soledat del més enllà, de 

després del final que l’Eduardo volia 

donar a la vida.  

✓ La primera figura del fragment és l’oxímoron, una «figura retòrica, variant de 

l’antítesi, que consisteix a posar de costat mots o unitats sintàctiques de sentit oposat» 

(DIEC2). Una ferida és una lesió, una cosa dolorosa; per tant, en tot cas s’associaria amb 

l’amargura i el desànim, i no amb la dolçor ni el confort. 

✓ La frase «Pequeña, pasando, pasando» es tracta d’una al·literació, ja que 

«consisteix a repetir un mateix so en dos o més mots consecutius o situats a intervals 

curts» (DIEC2). En aquest cas, el so que es repeteix és el de /p/. 

✓ A continuació, per tal de descriure com se sent el personatge se’n compara la 

situació amb un riu i un paisatge. La comparació és una «figura retòrica per la qual un 

objecte és comparat a un altre que hom suposa més conegut, per fer més sensible aquell 

o una propietat d’aquell» (DIEC2).  
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✓ En les quatre frases que segueixen la comparació hi trobem un paral·lelisme, que, 

tal com explica el DIEC2, «consisteix en la repetició literal, parcial o completa, de 

diversos grups de mots o unitats sintàctiques, o en la coordinació d’elements de funció 

idèntica o semblant». No només es repeteixen els mots ella i todo al principi (o gairebé 

al principi) de cada frase o constituent, sinó que les oracions tenen estructures similars. 

✓ Dins una de les frases que constitueixen el paral·lelisme, els mots antes i después 

formen una antítesi, una «figura consistent a oposar, en una mateixa frase, dos mots, 

pensaments, expressions, etc, de sentit contrari» (Gran enciclopèdia catalana). 

✓ A continuació, hi ha diverses enumeracions; segons el DIEC, una «figura retòrica 

que consisteix en l’agrupació de mots o de grups de mots disposats successivament, i 

units mitjançant alguna forma de coordinació, que exposen diversos aspectes d’un tema» 

(DIEC2). Aquestes enumeracions inclouen diverses asíndetons, una figura retòrica molt 

que consisteix en «l’absència de les còpules o dels elements d’unió que podrien ésser 

nexe, o que caldria que ho fossin, entre dos termes o més» (DIEC2). Les enumeracions 

asindètiques són molt freqüents al llarg de la novel·la.  

✓ La repetició del verb gritar forma una anadiplosi, una «figura retòrica consistent 

en la repetició del mot final d’una proposició o d’un vers al començament del següent» 

(Gran enciclopèdia catalana). 

✓ L’última figura retòrica del fragment és el políptoton, que, segons el Diccionario 

de la lengua española de la Real Academia Española (DRAE), és un tipus de derivació 

en la qual s’utilitzen paraules amb la mateixa arrel però amb morfemes flexius diferents. 

És el cas de les paraules sola i soledad. 

És molt important fixar-se en els recursos estilístics del text per tal de mantenir-los 

en la traducció, ja que, si no es detecten, pot ser que no es mantinguin i que, per tant, 

s’estigui alterant l’estil de l’autora. Respectar l’estil del text original és un dels requisits 

indispensables d’una bona traducció, sobretot en una obra literària de gran importància 

com és Luciérnagas; així doncs, s’ha procurat mantenir totes les figures retòriques en la 

proposta en català.  

 

4.1.2. Tipologia textual 

En la novel·la hi ha diverses tipologies textuals, que també es poden relacionar amb 

l’estil de l’autora, ja que la prosa de Matute és lleugerament diferent en funció del tipus 

de text de la novel·la. Bàsicament, distingim narració i diàleg. 
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D’una banda, el text del narrador és molt més líric i s’hi pot observar clarament l’estil 

de l’autora, ja que, en general, hi ha un grau més alt de riquesa lèxica i hi freqüenten les 

figures retòriques. El narrador és omniscient, ja que coneix tant els fets presents com els 

passats i, a més, descriu amb tot detall els sentiments de tots els personatges. Dins del text 

del narrador, hi ha parts més narratives i d’altres més descriptives. La narració és més 

dinàmica, perquè explica els fets i les accions que protagonitzen els personatges i que 

configuren la història en si, mentre que la descripció en general és més estàtica, ja que 

l’autora s’atura en certs aspectes per tal de donar-hi valor i aprofundir-hi, segurament per 

generar emocions en el lector i fer que empatitzi amb els personatges. En la descripció hi 

sol haver més figures retòriques.  

D’altra banda, el diàleg és molt menys líric. Tot i això, en general l’estil de Matute 

segueix sent formal, ja que els personatges principals són de classe alta i se’n vol 

transmetre l’educació. El registre canvia sobretot en el personatge de la Cloti, que 

s’analitzarà més endavant.  

És habitual que les tipologies textuals es barregin i, sobretot pel que fa a la narració 

i la descripció, sovint sigui difícil diferenciar-les. Tot i això, per tal d’exemplificar-les, a 

continuació es mostra un fragment que les conté totes tres, una a cada frase del paràgraf: 

5 —¿Y Daniel?... ¿Cómo se encuentra? [diàleg]—Eduardo habló con cierta 

vacilación [narració]. A la claridad nocturna, quizá dorada, que se filtraba por la 

claraboya, las cosas adquirían ante los ojos deslumbrados de Cristián un algo 

hermoso, irreal [descripció]. (Pàg. 147) 

 

4.2. Substantius 

A Luciérnagas hi ha una gran quantitat de substantius i cal destacar que n’hi ha molts 

d’abstractes, un fet que concorda amb l’existencialisme de l’obra. Si els analitzem es 

poden relacionar amb la temàtica de la novel·la per mitjà dels camps semàntics principals. 

En els fragments traduïts, podem dir que el més important és el del patiment o el dolor, 

però també n’hi ha d’altres com el de la religió, el de la guerra o el de la feina. Menys el 

de la feina, també són representatius de la novel·la en la seva globalitat. Alguns exemples: 

6 Patiment  Ausencia, dolor, burlas, sangre, soledad, herida, aislamiento, silencio, 

resignación, malos tragos, desesperadamente, lamentaciones, 

compasión, piedad, rabia, angustia, fiebre, miedo, etc.  

Religió Pecado, Dios, hálito, principio, fe, vida, luz, etc.  
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Guerra Revoluciones, víctima, muertos, ayuda, balazos, escombros, etc. 

Feina Fábrica, taller, empleo, botas, viajante, oficina, academia, etc. 

Amb relació als substantius, cal comentar algunes de les dificultats que n’ha suposat 

la traducció. El mot marica (exemple 7), per exemple, avui en dia es fa servir en català 

col·loquial amb aquesta mateixa forma. Altres alternatives són maricó o, fins i tot, 

mariconàs. Tot i això, cap d’aquestes paraules està acceptada al DIEC2 que, per contra, 

sí que recull marieta, la traducció per la qual s’ha optat. Malgrat que es tracta d’una 

paraula que no s’utilitza gaire en l’actualitat, en el context de la novel·la segurament es 

feia servir més i, per tant, no estranyarà el lector. En els fragments traduïts també hi ha 

un anglicisme: es fa servir el mot líving (ex. 8), inclòs al DRAE, per parlar d’un menjador 

o una sala d’estar. No s’ha mantingut en la traducció perquè ni es fa servir en català ni 

està recollit al DIEC2. A continuació, es mostra el context ampliat d’aquestes paraules i 

s’hi afegeixen un parell d’exemples de substantius relacionats amb els furts, que també 

ha estat una temàtica que ha suposat algun problema de traducció: 

 

4.2.1. Referències històriques 

Alguns substantius són referències històriques o culturals. En general, per poder 

entendre la novel·la, el lector ha de tenir coneixements bàsics de la història espanyola i, 

sobretot, de la Guerra Civil, però, a més, en alguns moments també s’han de conèixer 

elements més concrets. Com que l’objectiu d’aquest treball és traduir l’obra al català, això 

no suposa una dificultat de traducció, ja que els catalanoparlants comparteixen els 

esdeveniments d’aquesta etapa històrica i, a part, l’obra transcorre a Barcelona, però 

s’hauria d’anar molt en compte si es volgués traduir Luciérnagas a una altra llengua. En 

 Original Traducció 

7 ¡Vaya! ¡Conque es ese marica amigo de 

Daniel! No sé si sabrá que… (Pàg. 147) 

Vaja! Si és l’amic marieta d’en Daniel! 

No sé si sabrà que... 

8 [...] en el que nadie se preocupaba ya de 

reconocer las cortinas del living. (Pàg. 

119) 

[...] en el qual ja ningú no es preocupava 

de reconèixer les cortines de la sala 

d’estar. 

9 Concluyeron sus raterías, sus pequeñas 

astucias, su sonrisa burlona. (Pàg. 146) 

Se li han acabat les rampinyes, les 

petites astúcies, el somriure burleta. 

10 A los siete años, era un golfillo ladrón y 

malicioso. (Pàg. 140) 

Quan tenia set anys, era un murri 

lladregot i maliciós. 
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els capítols traduïts hi ha alguns exemples, com ara Juventudes, que es refereix a les 

Joventuts Socialistes Unificades, o Escuela Roja, que fa referència a una de les escoles 

del bàndol republicà. 

 

4.2.2. Sufixos nominals 

Una de les dificultats que s’han observat a l’hora de fer la traducció ha estat intentar 

cercar un equivalent genuí en català a alguns sufixos nominals castellans. Es tracta dels 

sufixos apreciatius, que, tal com exposa la Nueva gramática de la lengua española 

(NGLE, 2009, vol. I., § 9.1a), són els que s’afegeixen per expressar una valoració afectiva 

que es fa d’una persona o una cosa. En concret, dins els sufixos apreciatius, gairebé tots 

els casos que hi ha en els fragments traduïts de Luciérnagas són sufixos diminutius, ja 

que acaben en -ito/-ita o bé en -illo/-illa. Tot i que no en la mateixa abundància que els 

diminutius, també s’han trobat altres sufixos nominals a la novel·la, com és el cas de la 

paraula techumbre. La taula següent recull alguns exemples de la proposta de traducció 

juntament amb d’altres del capítol número II de la tercera part (pàg. 291-294): 

  

 Original Traducció 

11 —Pues no es nada fácil —dijo 

bruscamente—. ¡Si por lo menos 

pertenecieses a las Juventudes! (Pàg. 

114) 

—Doncs no és gens fàcil —digué 

bruscament—. Si com a mínim 

pertanyessis a les Joventuts! 

12 La Escuela Roja estaba cerca de la calle 

de Muntaner, en lo que antes fue un 

chalet particular. (Pàg. 119) 

L’Escola Roja era a prop del carrer de 

Muntaner, ubicada en un antic xalet 

particular. 

 Original Traducció 

13 Ni siquiera sabes si vivirás esta noche… 

—y señaló la techumbre de la barraca, 

[…]. (Pàg. 111) 

Ni tan sols saps si viuràs aquesta nit... —

i assenyalà el sostre de la barraca, [...]. 

14 Él solo, cuando era un pobre maestrillo, 

en una escuela de suburbio, libertó a 

doce presidiarios… (Pàg. 146) 

Ell sol, quan era un pobre mestre, en 

una escola de suburbi, alliberà dotze 

presidiaris... 

15 A los siete años, era un golfillo ladrón y 

malicioso. (Pàg. 140) 

Quan tenia set anys, era un murri 

lladregot i maliciós. 
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Pel que fa a la traducció d’aquests sufixos, en català sovint és complicat trobar-hi un 

equivalent perquè són molt menys freqüents. El castellà els fa servir per expressar tot 

tipus de significats, mentre que en català aquests matisos sovint no s’expressen o bé es 

fan servir altres recursos per fer-ho. Bàsicament, s’ha optat per tres tipus de solucions a 

l’hora de fer les traduccions: 

a) Mantenir el sufix en català, perquè és genuí com en castellà. És el cas dels exemples 

16, 17 i 18. En aquests casos, el sufix que funciona amb el context és -et/-eta. 

b) No mantenir el sufix però traslladar el significat d’una altra manera. El cas més 

clar és el de golfillo (ex. 15), ja que murri trasllada el significat de l’original, perquè 

fa referència a algú desvergonyit, però no manté el sufix. Tot i això, es compensa 

afegint el sufix augmentatiu -ot a l’adjectiu que acompanya aquest substantiu 

(lladregot), que en castellà no en portava. En aquest cas, un sufix augmentatiu 

funciona per substituir-ne un de diminutiu perquè el diminutiu no tenia valor afectiu, 

sinó més aviat despectiu. Així doncs, murri lladregot acaba transmetent els mateixos 

matisos que gofillo ladrón. 

c) Eliminar el sufix. En molts casos, els sufixos que en castellà eren genuïns en català 

no funcionen. N’és un exemple el mot chiquillos, que en català funciona més bé sense 

el diminutiu (ex. 19). En l’exemple 13, directament no existeix un sinònim de sostre 

amb el mateix valor que techumbre. Finalment, hi ha casos com el de maestrillo (ex. 

14) en què no es perd gens d’informació quan s’elimina el sufix, ja que l’adjectiu 

pobre ja en transmet el valor.  

 

16 […] sintió una angustia profunda por 

aquellos ojillos semiciegos, […]. (Pàg. 

292) 

[...] sentí una angoixa profunda per 

aquells ullets mig cecs, [...].  

17 Una jovencita de brazos anémicos 

llevaba un pañuelo lleno de arroz, que 

desparramaba tras sus pasos. (Pàg. 292) 

Una joveneta de braços anèmics 

portava un mocador ple d’arròs, que 

escampava a mesura que caminava.  

18 Parecía Pulgarcito marcando su camino 

con piedrecillas blancas. (Pàg. 292) 

Semblava en Patufet marcant-se el camí 

amb pedretes blanques.  

19 Sol vio un grupo de chiquillos 

descalzos, astrosos y renegridos, 

provistos de largos ganchos. (Pàg. 293) 

La Sol veié un grup de nens descalços, 

deixats i ennegrits, proveïts de ganxos 

llargs.  
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4.2.3. Altres aspectes 

Un aspecte interessant relacionat amb els substantius de l’obra és el fet que Matute 

utilitza els gal·licismes carnet i chalet en lloc de les formes adaptades al castellà carné i 

chalé.  

Actualment, aquest tipus de gal·licismes ja són vàlids, ja que al 2014 es van 

incorporar al DRAE. La gramàtica espanyola també assigna a aquest tipus de mots «dos 

opciones para el singular» (NGLE, 2009, vol. I, § 3.4r). Tot i això, Matute va escriure 

Luciérnagas l’any 1955, quan es prioritzava la recomanació tradicional de mantenir les 

adaptacions. Probablement, Matute optava pels gal·licismes per influència directa del 

francès, ja que vivia a Catalunya, una zona sempre ben comunicada amb França, o bé per 

influència indirecta del català.  

 

4.3. Fraseologia  

Tot i que el català i el castellà són llengües que, en general, no presenten tantes 

dificultats a l’hora de traduir com és el cas d’altres combinacions, també hi ha expressions 

que no tenen equivalents exactes entre els dos idiomes. Per tal de buscar-hi una 

alternativa, sovint és inevitable que es produeixin canvis, com ara prescindir d’elements 

de l’oració, afegir-ne o, fins i tot, fer variacions de significat, ja que en molts casos el més 

important és conservar la idea principal del text. N’és un exemple la traducció de dar de 

cachetes per plantar una bufetada (ex.30), perquè, tot i que el lector visualitza una imatge 

diferent, la idea és la mateixa. Passa el mateix en l’exemple 24, la traducció de por ahí 

per a camp ras; en un altre context estaríem canviat totalment el sentit de les paraules, 

però en aquest cas funciona. A més, algunes frases fetes també són diferents entre 

llengües; per exemple, l’expressió castellana de manos cruzadas (ex. 27) en català és 

semblant però amb una altra part del cos: de braços plegats. A la taula següent es mostra 

el context d’aquests exemples, juntament amb d’altres: 

 Original Traducció 

22 Al principio, cuando menos… (Pàg. 

109) 

Al principi, si més no... 

20 —No ganarás mucho. Pero te darán un carnet y unos vales para que vayas a un 

comedor gratis. (Pàg. 116) 

21 La Escuela Roja estaba cerca de la calle de Muntaner, en lo que antes fue un chalet 

particular. (Pàg. 119) 
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23 […] antes de oírle hablar de su padre, 

del mundo huido, […]. (Pàg. 109) 

[...] abans de sentir-lo parlar del seu 

pare, del món passat, [...]. 

24 Mira: a veces contemplo a esa gente que 

vive por ahí, amontonada en cuevas. 

(Pàg. 111) 

Mira: a vegades contemplo la gent que 

viu a camp ras, amuntegada en coves. 

25 Desde luego, no al que Dios tuvo a bien 

enviarla. (Pàg. 114) 

De ben segur, no al que fou enviada per 

voluntat de Déu. 

26 —No soy más que una infeliz —dijo 

Cloti, dando pequeños sorbetones con 

la nariz—. (Pàg. 118) 

—No soc més que una infeliç —digué la 

Cloti, empassant-se els mocs—. 

27 —[…] Ya tengo casi dieciocho años. No 

puedo estar de manos cruzadas. (Pàg. 

116) 

—[...] Ja gairebé tinc divuit anys. No 

puc estar-me de braços plegats. 

28 Se lavó la cara en un santiamén, se 

empolvó las mejillas y se puso el abrigo 

de terciopelo rojo […]. (Pàg. 119) 

Es rentà la cara en un tres i no res, 

s’empolvorà les galtes i es posà l’abric 

de vellut vermell [...]. 

29 Una noche, después de varias de espera, 

al concluir de cenar, llamó a Sol. (Pàg. 

116) 

Una nit, després de diverses d’espera, 

havent sopat, cridà la Sol.  

30 Su madre le dio de cachetes y 

aprovechó la ocasión —una vez más— 

para quejarse […]. (Pàg. 140) 

La seva mare li plantà una bufetada i 

aprofità l’ocasió —un cop més— per 

lamentar-se [...]. 

31 «No estás enfermo para golfear», decía. 

(Pàg. 145) 

«Per donar-te a la mala vida no 

n’estàs, de malalt», deia. 

32 Deambulaba por la casa, mal afeitado, 

sin un mal pitillo que encender (Pàg. 

146) 

Deambulava per la casa, mal afaitat, 

sense ni una maleïda cigarreta per 

encendre. 

33 Tienes buena voluntad. Eso es bien 

cierto. A cada cual, lo suyo. (Pàg. 116) 

Tens bona voluntat. Això és ben cert. 

Cadascú té unes qualitats.  

 

4.4. Posició dels adjectius qualificatius 

Els adjectius qualificatius expressen qualitats d’una entitat concreta o abstracta i són 

una part molt important de Luciérnagas, ja que permeten aturar l’acció i descriure’n els 
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detalls, i gràcies a això es pot arribar a la introspecció que caracteritza la novel·la. En la 

versió original, els adjectius sovint apareixen anteposats i, a l’hora de fer la traducció, 

calia valorar si aquesta posició es mantenia o es canviava.  

Abans que res, cal destacar que tant la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut 

d’Estudis Catalans (GIEC) com la NGLE estableixen en les primeres línies dels apartats 

referents a la posició d’aquest tipus d’adjectius que la posposició és la posició no 

marcada; per tant, en casos dubtosos ha optat per posposar els adjectius. 

«Els adjectius qualificatius generalment van posposats al nom que modifiquen i n’hi ha 

que només admeten aquesta posició (el tamboret rodó, una carpeta blava). N’hi ha d’altres, 

però, que poden aparèixer o bé anteposats (l’antiga muralla) o bé posposats (la muralla 

antiga).» (GIEC, 2016, § 15.3.2) 

Els adjectius qualificatius poden ser objectius o subjectius. Les gramàtiques oficials 

castellana i catalana defineixen la posició dels subjectius de la manera següent: 

«Gran número de adjetivos de sentido valorativo o afectivo aparecen antepuestos o 

pospuestos con igual naturalidad en cualquier registro, si bien la posición antepuesta (un 

peligroso delincuente) se suele asociar en la conciencia de los hablantes con los registros 

más formales, mientras que la pospuesta (un delincuente peligroso) no está marcada en este 

sentido.» (NGLE, 2009, vol. I, § 13.14e) 

«Els adjectius que tenen un contingut essencialment afectiu o subjectiu [...] poden anar 

anteposats o posposats sense diferència apreciable de contingut, bé que l’anteposició 

accentuï la funció subjectiva o valorativa. Comparem aquella escandalosa declaració i 

aquella declaració escandalosa, el teu inefable cosí i el teu cosí inefable o el lamentable 

incendi de l’altre dia i l’incendi lamentable de l’altre dia. L’anteposició s’usa sovint com a 

recurs estilístic.» (GIEC, 2016, § 15.3.2f) 

En resum, en castellà els adjectius qualificatius amb sentit valoratiu es poden 

col·locar tant anteposats com posposats al nom, i la posició anteposada fins i tot es 

considera més formal. En català, també es poden situar en totes dues posicions, però 

l’anteposició accentua la funció subjectiva i sovint és un recurs estilístic. Aquest tipus 

d’adjectius a la novel·la apareixen anteposats, però en la traducció s’ha escollit posposar-

los, perquè, tenint en compte el que estableix cadascuna de les gramàtiques, s’ha 

considerat que era el millor criteri per ser fidel al text original, ja que mantenir-los davant 

del nom comportaria accentuar-ne la funció subjectiva. Per exemple: 

 Original Traducció 
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34 Sintió una rara vergüenza, 

inexplicable, aunque aquello nada 

tuviese que ver con ella. (Pàg. 118) 

Sentí una vergonya estranya, 

inexplicable, tot i que allò no tingués res 

a veure amb ella. 

Pel que fa als adjectius qualificatius objectius, tant la GIEC (2016, § 15.3.2a-b) com 

la NGLE (2009, § 13.2a-c) exposen que els adjectius posposats són modificadors 

restrictius o especificatius, ja que limiten el grup d’elements als quals fa referència el 

nom, mentre que els anteposats són no restrictius i tenen una funció explicativa o 

valorativa, perquè proporcionen una informació addicional o emfatitzen algun aspecte ja 

conegut o inherent del nom (adjectiu epítet). La GIEC ho exemplifica amb adjectius amb 

contingut descriptiu: «En els exemples [...] següents, els adjectius són valoratius quan 

s’anteposen al nom i restrictius quan s’hi posposen. Anteposat: Aquell jove públic 

sintonitzava amb els actors. / Posposat: El públic jove no va aplaudir. [...]» Així doncs, 

com que la postura de les gramàtiques respecte als adjectius qualificatius objectius és 

semblant, en general la traducció n’ha respectat la posició original. 

«Adjectius com gran, vell, pobre o trist canvien poc o molt de significat segons que 

vagin anteposats o posposats i segons el tipus de nom afectat [...].» (GIEC, 2016, § 

15.3.2d) És important mantenir aquests adjectius en la posició original, ja que canviar-la 

n’alteraria el significat. Per exemple: 

 Original Traducció 

35 Él solo, cuando era un pobre 

maestrillo, en una escuela de suburbio, 

libertó a doce presidiarios… (Pàg. 146) 

Ell sol, quan era un pobre mestre, en 

una escola de suburbi, alliberà dotze 

presidiaris... 

 

4.5. Verbs 

4.5.1. Passat d’indicatiu 

El criteri de traducció més rellevant a Luciérnagas respecte als verbs és la utilització 

del passat simple en lloc del perifràstic. Tot i que el perifràstic està molt més estès i és el 

que es fa servir més tant en llenguatge oral com escrit, el passat simple s’adiu més a les 

característiques de l’obra perquè té un ús més literari, tal com s’explica al fragment 

següent: 

«La forma perifràstica és la d’ús més general, mentre que la forma simple es manté 

oralment en el parlar de l’Horta de València i, d’una manera més residual, en els parlars 

d’Elx i d’Eivissa. Però en els registres formals, i especialment en l’escriptura, la forma simple 

manté un ús important, excepte en la primera persona, que és percebuda com a antiga o 
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dialectal pels parlants que no l’usen oralment. En els registres esmentats, a més, no és estrany 

que les formes simples i les perifràstiques presentin una certa variació estilística, sobretot en 

obres narratives: El pintor va néixer a París, però als divuit anys es traslladà a Lió, on visqué 

fins als vint-i-cinc.» (GIEC, 2016, § 24.4.2) 

Tot i que estrictament no es produeix cap variació estilística, ja que aquestes dues 

formes verbals mai no coincideixen en una mateixa oració, sí que s’alternen en funció de 

la tipologia textual: en la narració es fa servir sempre el passat simple i en els diàlegs el 

passat perifràstic. El motiu d’aquesta distinció és, com explica la GIEC, que la forma 

simple en general no és pròpia del llenguatge oral, tret de en algunes zones concretes del 

territori. La primera persona del passat simple, que en general es considera arcaica, no 

s’utilitza en l’obra, ja que, com s’ha comentat, la forma simple només es fa servir en la 

narració, i el narrador no parla mai en primera persona.  

 

4.5.2. Altres aspectes 

Una decisió de traducció rellevant relacionada amb els verbs ha estat substituir la 

forma normativa d’imperatiu digues-me, que apareixia en dues ocasions, per la forma 

digue’m. Aquest canvi generalment es produeix en la llengua oral i es deu a una alteració 

fonètica en la forma verbal: «És específica de les formes velaritzades de la segona persona 

del singular d’imperatiu (digues, estigues, sàpigues, tingues, vulgues) l’elisió regular de 

la sibilant final, amb els canvis que això pot provocar en la forma dels pronoms [...].» 

(GIEC, 2016, § 8.5.1b) Malgrat que la GIEC recomana evitar aquest fenomen en registres 

formals, s’ha optat per fer-lo servir perquè apareix en intervencions dels personatges i, 

per tant, l’objectiu és reflectir-ne la manera de parlar. 

 Original Traducció 

36 ¡Mírate, acerca una mano a tus ojos y 

dime si es una mentira! (Pàg. 111) 

Mira’t, acosta’t una mà als ulls i 

digue’m si és una mentida! 

37 —[...] Dime, ¿no podrías..., no podrías 

querer al niño? (Pàg. 119) 

Digue’m, no podries..., no podries 

estimar el nen? 

Finalment, en algunes traduccions s’han canviat els substantius del text original per 

verbs, ja que el català és una llengua més verbal que el castellà i aquesta solució és més 

genuïna. Per exemple: 

 Original Traducció 
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38 Sentía por él, tras su largo relato, un 

acercamiento, una comprensión que 

antes nunca se había producido. (Pàg. 

109) 

S’hi sentia més a prop, després del seu 

llarg relat, el comprenia d’una manera 

que mai abans no s’havia produït. 

 

4.6. Possessius 

També cal fer èmfasi en la traducció dels possessius, ja que en català «en determinats 

contextos són prescindibles, mentre que en d’altres no hi són acceptats» (GIEC, 2016, § 

16.5.3); unes restriccions que no té el castellà. Per tant, alguns possessius s’han eliminat, 

d’altres s’han substituït per altres formes i alguns s’han mantingut: 

En primer lloc, la proposta de traducció ha mantingut pocs possessius, entre els quals 

els noms de parentiu, com pare, mare o germà, ja que només «s’usen sense possessiu en 

l’àmbit familiar» (GIEC, 2016, § 16.5.3c). Per tant, això s’ha mantingut com en la versió 

original: quan la Sol i el seu germà parlen de la seva mare, per exemple, ho fan sense 

possessiu, però quan el narrador hi fa referència sí que el fa servir. Per exemple: 

 Original Traducció 

39 Sol fue a decírselo a su madre. (Pàg. 

116) 

La Sol anà a dir-ho a la seva mare. 

Una gran quantitat dels possessius del text original s’han substituït per pronoms 

febles en la versió en català. En general, per pronoms personals febles (ex. 40), pel 

pronom de datiu li (ex. 42-43) o pel pronom en (ex. 41). 

 Original Traducció 

40 ¡Mírate, acerca una mano a tus ojos y 

dime si es una mentira! (Pàg. 111) 

Mira’t, acosta’t una mà als  ulls i 

digue’m si és una mentida! 

41 Sol prefería no verle, ni oír su voz. (Pàg. 

113) 

La Sol preferia no veure’l, ni escoltar-ne 

la veu. 

42 Cloti se cogió con fuerza a su muñeca. 

(Pàg. 117) 

La Cloti li agafà amb força el canell. 

43 Concluyeron sus raterías, sus pequeñas 

astucias, su sonrisa burlona. (Pàg. 146) 

Se li han acabat les rampinyes, les 

petites astúcies, el somriure burleta. 

Finalment, també hi ha casos en què «la relació de possessió queda sobreentesa [...], 

parlem d’anàfora el·líptica o anàfora zero» (GIEC, 2016, § 16.5.3). Per tant, en aquests 

casos prescindim del possessiu perquè ja hi ha una relació que se sobreentén: 
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 Original Traducció 

44 Sol, cierta inquietud, vio su ceño 

levemente fruncido. (Pàg. 114) 

La Sol, amb certa inquietud, veié com 

arrufava lleugerament les [∅] celles. 

45 En casa, Elena estaba inquieta por su 

tardanza. (Pàg. 113) 

A casa, l’Elena estava inquieta per la [∅] 

tardança. 

 

4.7. Negació 

A l’hora de traduir, també s’ha optat per reforçar la negació. Per exemple, en els 

termes de polaritat negativa, que, principalment, «són els quantificadors negatius (ningú, 

cap, res, gens, gaire, mai i enlloc)» (GIEC, 2016, § 35.4): 

 Original Traducció 

46 Creía recordar cosas que jamás conoció 

[…]. (Pàg. 113) 

Creia recordar coses que mai no havia 

conegut [...]. 

47 Nadie parecía saber de estas cosas en 

Saint-Paul. (Pàg. 114) 

Ningú no semblava saber aquestes 

coses, a Saint-Paul. 

A més, en algun cas també s’hi ha afegit l’adverbi pas, que «aporta a l’oració negativa 

determinats matisos semàntics i pragmàtics» i que «és molt usual en parlars del Principat 

de Catalunya» (GIEC, 2016, § 35.4.2.2). Per exemple: 

 Original Traducció 

48 —¿Dolerme?... Bah, no es eso. (Pàg. 

109) 

—Doldre’m?... Bah, no és pas això. 

49 Nadie me va a comer, y esto nos puede 

ayudar mucho. (Pàg. 116) 

No se’m menjarà pas ningú, i això ens 

pot ajudar molt. 

 

4.8. L’article neutre lo 

L’article neutre castellà lo és un altre dels aspectes més complicats a l’hora de traduir 

cap al català. Tot i que en el llenguatge oral català es fa servir aquest article, no és 

normatiu i s’ha de substituir per altres formes, com s’explica a continuació: 

«A més de l’article el, en la parla hi trobem la forma col·loquial lo com a article amb 

valor individualitzador: Sempre em diu lo que he de fer. Els registres formals empren l’article 

el com a determinant individualitzador o fan servir altres recursos: Sempre em diu el que he 

de fer (o allò que he de fer, les coses que he de fer).» (GIEC, 2016, § 16.3.1.4) 

En molts casos, es pot emprar l’article el i a vegades es pot optar per un pronom 

demostratiu (açò, això o allò), però en ocasions cal buscar una construcció diferent. La 
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taula següent ho exemplifica per mitjà d’alguns dels fragments traduïts, i hi podem 

observar com una mateixa frase (en lo posible) en contexts diferents pot donar lloc a 

solucions diferents: 

 Original Traducció Solució 

50 En lo alto, no podía 

precisar dónde, se le abría 

una herida dulce y 

confortante. (Pàg. 112) 

A la part alta, no podia 

precisar on, se li obria una 

ferida dolça i confortant. 

S’ha optat per una 

construcció de preposició 

+ N + adjectiu. 

51 Algo, en lo más 

profundo, la hacía 

reaccionar, […]. (Pàg. 

113) 

Alguna cosa, dins seu, la 

feia reaccionar, [...]. 

S’ha fet servir una 

expressió totalment 

diferent, composta de 

preposició + adjectiu. 

52 […] se frecuentaban y 

ayudaban en lo posible. 

(Pàg. 113) 

[...] es freqüentaven i 

s’ajudaven en la mesura 

del possible. 

S’ha optat per una 

expressió lleugerament 

diferent per raons de 

genuïnitat, que fa servir 

l’article el. 

53 A su lado, con el antiguo 

abrigo azul de colegiala, 

alargado en lo posible y 

cien veces cepillado, […]. 

(Pàg. 119) 

Al seu costat, amb l’antic 

abric blau de col·legiala, 

allargat el màxim possible 

i raspallat cent vegades, 

[...]. 

S’ha optat per un sintagma 

de N + adjectiu, una 

solució diferent respecte a 

l’anterior per motius de 

context.  

 

4.9. Personatge de la Cloti 

El personatge que es desvia més del caràcter formal de la majoria del text és el de la 

Cloti, una jove que ha tingut una vida dura, ja que és de classe baixa i ha hagut de treballar 

sempre per sobreviure, fins al punt de prostituir-se. És de Madrid, però és a Barcelona 

perquè forma part del bàndol republicà, i la Sol i la seva família l’han d’acollir a ella i la 

seva mare a casa. El seu llenguatge té, d’una banda, trets col·loquials i, de l’altra, trets de 

la varietat dialectal de Madrid, fet que implica dificultats en la traducció.  
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4.9.1. Comparació amb els altres personatges 

Per tal d’exemplificar la diferència entre el registre de la Cloti i el de la resta de 

personatges, a continuació es comparen situacions paral·leles. La primera intervenció és 

de la Cloti i la segona de l’Eduardo, i tant l’una com l’altre es dirigeixen a la Sol i parlen 

del mateix tema en situacions semblants: 

 Cloti 

 Original Traducció 

54 —Toma, hija —dijo—. Come, criatura. 

¡Pobre chavala, qué pena me das, con 

esa cara de pájaro hambriento! Anda, y 

come. Yo te tengo que espabilar a ti, 

muchacha. (Pàg. 61) 

—Té, filleta —digué—. Menja, criatura. 

Pobra xavala, quina pena que em fas, 

amb aquesta cara d’ocellet afamat! Au 

va, i menja. Jo t’he d’espavilar a tu, xata. 

 Eduardo 

 Original Traducció 

55 —Es que tienes hambre —dijo él, 

entonces—. Por eso cualquier cosa te 

pone medio enferma. (Pàg. 72) […] 

—Anda, no llores. Ven conmigo. Te 

llevaré a un sitio donde podré darte algo 

de comer. (Pàg. 74) 

—Això és que tens gana —digué ell, 

llavors—. Per això qualsevol cosa et fa 

estar mig malalta. 

—Au va, no ploris. Vine amb mi. Et 

portaré a un lloc on podré donar-te 

alguna cosa per menjar.  

La comparació anterior mostra com afronten una situació similar dos personatges 

molt diferents, i ens en permet conèixer el caràcter a través del llenguatge. Tot i que tots 

dos ofereixen menjar a la Sol, queda clar que venen de mons diferents. La Cloti és molt 

més efusiva i li deixa clar a la Sol que s’ha d’espavilar, ja que això és el que ella considera 

més important, tenint en compte l’entorn d’on prové. L’Eduardo, en canvi, és més pacient 

i es limita a consolar i animar la seva germana.  

 

4.9.2. Anàlisi dels trets col·loquials i dialectals  

En un dels capítols escollits per traduir, hi ha un diàleg força llarg entre la Cloti i la 

Sol. Per tal d’analitzar en profunditat les formes col·loquials i les variacions dialectals del 

personatge en qüestió, s’han analitzat els mots o expressions col·loquials i les variacions 

dialectals de les seves intervencions i s’ha proposat una traducció en català que conserva 
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els trets de l’original. Per tal d’exemplificar a la perfecció les variacions dialectals, també 

s’han tingut en compte dues intervencions d’un altre capítol (Pàg. 59 i 61).  

Les característiques col·loquials del llenguatge de la Cloti es fan paleses per mitjà 

del vocabulari, algunes expressions i alguns verbs. A l’hora de traduir-les, l’objectiu ha 

estat mantenir el registre informal i traslladar-lo al català, fent servir paraules i 

expressions genuïnes. A continuació, es mostren les intervencions en qüestió i les 

traduccions respectives: 

 Original Traducció 

56 —¡Hala! —dijo, con su voz dura, 

fresca—. ¡Pa que no gruñan!... (Pàg. 

59) 

—Òndia! —digué, amb veu dura, 

fresca—. Perquè no rondinin!... 

57 —Eres maja, chica —le dijo Cloti, con 

la boca llena—. (Pàg. 61) 

—Ets ben parida, noia —li digué la 

Cloti, amb la boca plena—. 

58 —¡Hola, chicuza! —le dijo—. Siéntate 

ahí. ¡Estoy reventada! (Pàg. 114) 

—Hola, mossa! —li digué—. Asseu-te 

allà. Estic rebentada! 

59 —Pues desembucha. (Pàg. 114) —Doncs buida el pap. 

60 —¡Ah, miren la niña!... ¡Haberlo 

pensado cuando era yo la que pasaba los 

malos tragos! (Pàg. 114) 

—Ah, mira la nena!... Haver-ho pensat 

quan era jo qui passava els mals 

tràngols! 

61 —Oye, tú —le dijo, […]— Eres buena 

chica… Mucho mejor que todas las de 

tu ralea. Vales más que tu misma 

madre. Pero tú no servirías para trabajar 

en una fábrica. ¡Mírate esas manos, 

criatura! ¡Manos de mantequilla que 

no sirven para nada! (Pàg. 115) 

—Ep, escolta —li digué, [...]— Ets 

bona noia... ho ets molt més que totes les 

de la teva mena. Vals més que la teva 

mare mateix... Però no serviries per 

treballar en una fàbrica. Mira’t les mans, 

criatura! Mans de mantega que no 

serveixen per a res! 

62 —No creas a los que dicen que es bueno 

el trabajo. No lo es. No lo será nunca… 

¡Pamemas! ¡Cómo se engañan los 

hombres unos a otros!... No te fíes de 

nadie. Todo el mundo querrá siempre 

engañarte, ¿sabes, chavalita? (Pàg. 

115) 

—No et creguis els que diuen que és bo 

treballar. No ho és. No ho serà mai... 

Bestieses! Com s’enganyen els homes 

els uns als altres!... No et refiïs de ningú. 

Tothom voldrà enganyar-te sempre; ho 

saps, xata? 
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63 ¡Bueno!, ¿no me vendrás ahora con 

melindres? ¡No vayas a creerte que no 

me ha costado conseguírtelo! (Pàg. 115) 

Coi!, ara no em vindràs amb melindros, 

no? No et pensis que m’ha estat fàcil 

aconseguir-t’ho! 

64 —¡Nosotros te damos ese título! ¿Qué 

más da, pazguata? —Y añadió—: El 

director es amigo mío. (Pàg. 115) 

—Nosaltres te’l donem, el títol! Què hi 

fa, pàmfila? —I afegí—: El director és 

amic meu. 

65 —¡Ay, chavala! No te fíes de nadie, te 

lo digo yo. (Pàg. 117) 

—Ai, xata! No et refiïs de ningú, fes-me 

cas. 

66 —¡El muy puerco!... ¡El muy puerco!... 

(Pàg. 118) 

—El molt verro!... El molt verro!... 

67 —Pues sí, eso es: un crío. ¡Asqueroso!... 

¿Cómo pudo, el cerdo?... ¡Se ha vaciado 

en mí como un perro! ¡No tiene perdón! 

Yo tengo que trabajar… Yo no puedo… 

Y él, haciéndose el longuis, dice que es 

cosa mía, que me las apañe como 

pueda. (Pàg. 118) 

—Doncs sí, és això: un marrec. 

Fastigós!... Com va poguer, el porc?... 

S’ha buidat dins meu com un gos! No té 

perdó! Jo he de treballar... Jo no puc... I 

ell es fa el longuis, diu que és cosa 

meva, que m’espavili com pugui.  

68 —¿No te das cuenta, mujer? A pesar de 

todo lo que yo grazne, lo bueno, lo 

grande, no puede ser para mí. (Pàg. 119) 

—No te n’adones, dona? Puc clacar 

tant com calgui, que les grans coses, les 

coses bones, no poden ser per a mi.  

Algunes de les expressions castellanes tenen equivalents literals; per exemple, 

melindros, mans de mantega o fer-se el longuis són expressions que també funcionen en 

català. Hi ha casos que no tenen una traducció tan literal i cal buscar altres paraules: per 

exemple, el verb desembuchar no té un verb equivalent en català, però sí que hi ha una 

expressió amb aquest significat: buidar el pap.  

Per contra, hi ha expressions que presenten dificultats de traducció. Per exemple, els 

noms amb què la Cloti es refereix a la Sol, chicuza i chavalita, tenen la mateixa 

problemàtica que s’ha comentat anteriorment en l’apartat de sufixos, ja que aquest tipus 

d’afixos, en aquest cas pejoratius (-uza) i diminutius (-ita), no s’empren gaire en català. 

Per tant, s’ha descartat la traducció, per exemple, per noiota o xavaleta, perquè no són 

expressions gaire genuïnes. S’ha optat per traduir chicuza per mossa i chavalita per xata 

perquè, tot i que no mantenen els sufixos, conserven la col·loquialitat i s’adiuen al context 

de l’acció. Cal dir que s’ha  descartat el mot xavala perquè no és normatiu en català i, a 
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més, no és versemblant, tenint en compte l’època en què se situa la novel·la i que és una 

paraula força contemporània. També cal comentar que en l’original s’utilitzen les 

paraules puerco i cerdo amb la funció d’insult i que, per tant, en català també calia emprar 

dues paraules sinònimes: verro i porc. Tant un mot com l’altre es refereixen a l’animal i 

alhora són insults, tal com succeeix en castellà.  

Finalment, és important esmentar que també s’han intentat reforçar els trets 

col·loquials de la Cloti en algunes expressions. Per exemple, Oye, tú s’ha traduït per Ep, 

escolta, perquè Escolta, tu no acaba de funcionar igual que l’original i l’expressió ep és 

col·loquial i forma una frase molt més genuïna en català. Passa exactament el mateix a 

l’hora de traduir ¡Bueno!, ja que és una paraula que té moltes més accepcions que el mot 

català bé. Així doncs, s’ha tingut en compte el context de la frase i l’expressió Coi! 

trasllada perfectament el significat del castellà i és una paraula que podem associar 

perfectament a la Cloti.  

Com s’ha exposat al principi d’aquest apartat, la Cloti és madrilenya; és per això que 

la novel·la original vol reflectir variacions dialectals en algunes de les seves 

intervencions, que tenen com a objectiu reforçar el registre col·loquial del personatge.  

Per tal d’il·lustrar millor l’anàlisi, a continuació s’exposen exemples d’intervencions que 

en contenen: 

 Original  Traducció 

69 Tú no ties la culpa de ser hija de quien 

eres. Me das pena. (Pàg. 61) 

No és culpa teva ser filla dels teus pares. 

Em fas pena. 

70 ¡Pa que no gruñan!... Es esto lo que 

quería, ¿verdá, usté? Pues ahí tiene. A 

alegrarse. (Pàg. 59) 

Perquè no rondinin!... Això és el que 

volíeu, vritat, oi? Doncs aquí ho teniu. 

A alegrar-vos.  

71 —Nadie ayuda a nadie —dijo—. 

¿Creerás tú que yo debo hacerlo 

contigo? ¿Por qué? ¿Por qué he de ser 

buena yo? (Pàg. 115) 

—Ningú ajuda ningú —digué—. Que et 

penses que jo ho hai de fer amb tu? Per 

què? Per què hai de ser bona persona jo? 

72 —Anda, no pongas cara de pájaro 

asustao. Entérate de una vez: te he 

encontrado algo. Mira: en la Escuela a la 

que voy yo por las noches hacen falta 

maestros. (Pàg. 115) 

—Au va, no posis cara d’ocellet 

espantat. Adona-te’n d’una vegada: 

t’hai trobat una cosa. Mira: a l’Escola 

on vai jo a la nit fan falta mestres. 
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73 ¿Cómo pudo hacerme esto?... (Pàg. 118) Com va poguer fer-me això?... 

74 ¡Asqueroso!... ¿Cómo pudo, el cerdo?... 

(Pàg. 118) 

Fastigós!... Com va poguer, el porc?... 

Els trets dialectals que utilitza l’autora no són propis exclusivament de Madrid, ja 

que també es fan servir aquests recursos en altres llocs castellanoparlants. La pèrdua de 

la -d- intervocàlica en la terminació -ado (asustao per asustado, ex. 72) és un dels trets 

característics de diverses varietats dialectals, entre les quals la madrilenya. Un altre 

fenomen és el canvi de la preposició para per la forma pa (ex. 70), propi dels dialectes 

septentrionals. A més, a molts territoris castellanoparlants també és molt freqüent ometre 

la -d a final de paraula: verdá en lloc de verdad o usté en lloc de usted (ex. 70). Finalment, 

també observem la pèrdua de consonants en formes verbals, ja que en lloc de tienes la 

Cloti diu ties. 

S’ha optat per substituir les formes dialectals del castellà per d’altres del català. A la 

novel·la s’explica clarament que la Cloti és de Madrid i fins i tot es fa referència a llocs 

d’aquesta ciutat; per exemple, en un dels fragments es parla de la plaça de Las Ventas 

(pàg. 118). Malgrat que aquestes referències es mantenen en la traducció, els trets 

dialectals originals s’han substituït per trets dialectals catalans, ja que deixar-ho en 

castellà seria incoherent i tampoc es poden eliminar, perquè estaríem perdent informació. 

Aquesta solució és recurrent en traducció literària, ja que, tot i que podria considerar-se 

il·lògica, el lector ja sap que el propòsit de traduir-ho és traslladar un tipus de parla, 

deixant a part l’origen del personatge. En són un exemple les traduccions de Pau Vidal 

de les obres d’Andrea Camilleri, que s’han tingut com a referent, ja que els personatges 

són sicilians però Vidal en trasllada el parlar a dialectes del català.  

A l’hora de traduir, s’han emprat recursos de compensació, ja que un dialecte del 

castellà no té les mateixes variacions que un del català. Així doncs, hi ha casos en què el 

fragment original té una marca dialectal però el fragment meta no, i casos en què es 

produeix el contrari i només hi ha variació en el text traduït. En els fragments escollits 

per traduir hi ha més dialectalismes en la traducció al català que en la versió original en 

castellà, ja que en els fragments que els fragments que he inclòs en aquest apartat són el 

cas contrari: hi ha més trets dialectals en la versió en castellà.  

Pel que fa als dialectalismes escollits en català, es tracta de fenòmens que, com en 

l’original, no es fan servir a tot el territori però que estan força estesos i no només es fan 

servir a una zona concreta. S’ha optat per l’omissió de vocals, que és un tret oriental, en 

el mot vritat; la conjunció que en la formulació de preguntes, un recurs força estès i que 
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és molt genuí en català; les formes hai i vai en lloc de he o vaig, les primeres persones 

dels verbs haver i anar, i també per poguer en lloc de l’infinitiu poder. Així doncs, 

qualsevol lector sabrà identificar aquests trets i els relacionarà amb el llenguatge oral i la 

variació dialectal.  
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5. CONCLUSIONS 

En primer lloc, cal recordar que Luciérnagas és una obra de gran importància i que, 

per tant, mereix ser objecte d’estudi. D’una banda, es pot considerar un document històric, 

perquè, tot i que la història dels personatges és fictícia, el context de la Guerra Civil 

Espanyola és real i plasma les vivències de l’autora, que la va patir en primera persona. 

D’altra banda, també és una obra rellevant perquè es diferencia de les altres de l’època, 

que, en general, es caracteritzen per l’objectivitat, mentre que Luciérnagas és 

profundament subjectiva perquè busca mostrar el món interior dels personatges. L’únic 

tret que comparteix amb la literatura dels anys 50 és la crítica social, tot i que l’enfoca 

des d’una perspectiva diferent.  

Per tant, Luciérnagas és una obra que mereix ser traduïda, i és per això que l’objectiu 

principal del treball era fer una proposta de traducció en català. Es considera que s’ha 

assolit el repte, ja que s’han respectat al màxim possible les particularitats de l’obra i, a 

part, s’han buscat sempre les expressions més genuïnes en català. També se n’ha fet una 

anàlisi que inclou les diferències més rellevants entre les dues llengües. Si es fes la 

traducció de tota l’obra, segurament sorgirien altres tipus de problemàtiques interessants, 

però el treball ha intentat recollir les més importants, tenint en compte que ja es van 

seleccionar els fragments de la novel·la en funció de les dificultats que es preveien. 

També es tracta d’un treball de contrasts, ja que, d’una banda, s’ha treballat amb un 

registre molt formal degut a l’estil profundament líric i retòric de l’autora i, de l’altra, 

també s’ha estudiat a fons la parla col·loquial i les varietats dialectals, un registre molt 

informal. 

Finalment, en la introducció del treball també es parlava de la reivindicació de la 

traducció entre el castellà i el català. La traducció d’aquesta combinació de llengües 

sovint s’infravalora, ja que es dona per fet que és més senzilla que la de llengües més 

allunyades. Tot i això, després del treball es pot concloure que presenta moltes dificultats 

i que, precisament per la proximitat entre les dues llengües, és més fàcil que es produeixin 

calcs o expressions forçades. Sovint també es qüestionen les traduccions entre el castellà 

i el català, perquè es creu que és preferible llegir la versió original; aquest treball ha 

intentat demostrar que una bona traducció respecta l’estil original i té la mateixa qualitat. 

En definitiva, totes les llengües mereixen tenir traduccions de grans obres com 

Luciérnagas. En el cas de llengües minoritàries com el català, aquestes traduccions, a 

part, fan una funció de normalització de la llengua molt necessària.  
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