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RESUM 

Aquest treball es compon d’una traducció de l’anglès al català del relat 

“Recitatif”, escrit per Toni Morrison. Aquesta traducció està escrita en el mateix 

gènere lingüístic (per tant en forma de relat) i va  dirigida al mateix tipus de lector 

que el text original en anglès; és a dir, un públic general adult. Es pretén, en la 

mesura del possible, que la traducció tingui el mateix efecte en el lector català que 

en el lector de parla anglesa. En aquest sentit, s’han fet servir unes tècniques de 

traducció o unes altres, en funció de les diferències culturals existents entre els 

EUA i Catalunya. Finalment, aquest treball es compon, també, d’una anàlisi 

literària i traductològica que pretén posar de manifest el valor del text de partida, 

per tal de justificar-ne la traducció. En tant que treball de traducció, es tracta amb 

més deteniment aquesta part traductològica i, concretament, com els elements 

culturals, l’oralitat fingida, el punt de vista i els jocs de paraules són les qüestions 

que han suposat un repte més gran per al traductor, i com i per què, aquest els 

ha decidit resoldre.   

Paraules clau: traducció, elements culturals, oralitat fingida, punt de vista, jocs 

de paraules, literatura afroamericana, ambigüitat racial. 

 

ABSTRACT 

This dissertation consists of a translation, from English into Catalan, of Toni 

Morrison’s "Recitatif". The text has been written in the same linguistic genre (that 

is, a short story) and is directed to the same type of reader as the original text is; 

that is, a general adult audience. As far as it is possible, it is intended for the 

translation to have the same effect on the Catalan-speaking readership as on the 

English-speaking readership. And that is why cultural differences between the 

USA and Catalonia have been considered when having to decide among 

translation techniques. This work is also composed of a literary and translational 

analysis that aims to show the value of the source text, in order to justify its 

translation. Given that it is a translation work, there is a closer examination of 

this translational part, and specifically, of how cultural elements, fabricated 

orality, point of view and puns are the issues that have posed a greater challenge 

for the translator. Ultimately, there is an exposition of how and why they have 

been solved the way they have. 

Key words: translation, cultural elements, fabricated orality, point of view, puns, 

African American literature, racial ambiguity.  
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1. Introducció 

1.1 Objectius i motivació 

El meu objectiu amb aquest treball és realitzar una traducció al català de 

“Recitatif” de Toni Morrison, d’acord amb l’encàrrec d’una editorial catalana 

especialitzada en la publicació d’autores americanes del segle vint. D’entrada, 

aquesta opció m’ha interessat perquè volia que el text que escollís no s’hagués 

traduït mai al català, com en el cas de “Recitatif”. A banda, aquest és un text que 

em permet aplicar alguns dels coneixements apresos durant el màster, així com 

fer una anàlisi literària en què pugui plasmar, també, la meva formació filològica. 

També degut a la seva extensió, aquest és un text que s’adiu o es presta 

perfectament a fer un treball de tipus acadèmic com aquest. He volgut en tot 

moment que la traducció funcionés independentment del text original i que, per 

tant, no és llegís com a traducció, sinó com un text que podria haver estat escrit 

en català. Veurem, finalment, en quina mesura ho he aconseguit o no. 

1.2 Estructura 

En primer lloc, i per fer conèixer a trets generals l’objecte d’anàlisi, presentaré 

l’autora i el text. Un cop fetes les presentacions, exposaré la traducció del text, 

que anirà seguida d’un comentari que n’analitzarà la vàlua com a text literari. 

Finalment, conclouré el treball amb una anàlisi de la traducció per se, en què 

analitzaré els temes que m’han semblat més rellevants per comentar, com són: els 

elements culturals, l’oralitat fingida, el punt de vista i els jocs de paraules. El 

motiu pel qual m’han semblat més importants ve determinat pel fet que aquests 

són els que m’han causat més problemes a l’hora d’haver-los de traduir. 

Cadascun d’aquests temes ve precedit d’una breu introducció que els defineix, 

explica per què poden suposar un repte per al traductor, de quina manera s’han 

intentat solucionar i per què s’han intentat solucionar com s’ha fet.  

1.3. Metodologia 

La metodologia a l’hora de traduir el text ha estat la d’anar resolent conflictes a 

mesura que anaven sorgint (amb l’ajuda de tot tipus de recursos pràctics i teòrics) 
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i és finalment com a conseqüència de sumar o agrupar els diferents problemes o 

reptes de traducció  que s’ha acabat definint l’estructura del treball. 

2. Contextualització 

Toni Morrison, pseudònim de Chloe Ardelia Wofford (Lorain, EUA, 1931), és una 

escriptora afroamericana guardonada amb el Premi Nobel de Literatura l’any 

1993. Reconeguda sobretot per la seva carrera com a novel·lista, Morrison ha 

explorat també altres gèneres, tant de ficció com de no-ficció, com el conte, el 

teatre i, fins i tot, l’òpera. Hi ha, però, un fil conductor que es manté en totes les 

seves històries i és el fet que els seus protagonistes siguin negres. La raça és un 

factor decisiu que condiciona en tot moment les relacions dels seus personatges. 

L’esclavitud històrica que la comunitat negra va patir en el passat és un element 

que afecta la personalitat dels personatges, la manera com es relacionen entre ells 

i la manera com es projecten en el futur. Un dels temes recurrents en l’obra de 

Toni Morrison és el de la relació entre mares i filles, que és sovint una relació 

interrompuda; com de fet ja passava durant els anys d’esclavitud, en què les filles 

de les dones esclaves no eren sinó una propietat més dels esclavistes. Un altre tret 

característic present en les seves obres és la utilització d’un llenguatge que alguns 

han anomenat literary jazz (Berret, 1989: 267): un black style amb què la mateixa 

Morrison diu que intenta escriure (Wilson, 1981: 133), i que es caracteritza per ser 

molt expressiu, rítmic, espontani i íntim ─talment com el jazz─, i per preferir els 

finals oberts (Carmean, 1993: 9). 

A “Recitatif” (1983), que és el primer dels dos únics contes que a dia d’avui ha 

escrit Toni Morrison, es poden identificar perfectament els temes que acabem 

d’esmentar. Ja de bon començament, cal dir pel que fa al nom del conte que 

récitatif és el mot francès per referir-se a un recitat o recitatiu, que és un estil de 

declamació musical que es mou entre la cançó i la parla quotidiana. Aquest estil 

és freqüent en els interludis narratius i els diàlegs que trobem en les òperes i els 

discursos d’oratòria. El títol, doncs, ja avança el caràcter episòdic del relat, segons 

el qual els cinc moments en què es troben les dues protagonistes es produeixen 

en un registre que és diferent del de les seves vides. Per tant, ja de bon 
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començament s’al·ludeix a la naturalesa musical i rítmica de què parlàvem. Com 

dèiem, “Recitatif” són cinc captures de moments de trobada que les protagonistes 

viuen al llarg de la seva vida, a l’estat de Nova York durant la segona meitat del 

segle vint aproximadament. La primera part se centra en el moment en què es 

coneixen a l’orfenat i en el temps que passen juntes, la segona passa uns anys més 

tard al restaurant d’un motel, la tercera té lloc en un supermercat, la quarta en 

una manifestació i la cinquena i última en una cafeteria. A través d’aquests 

encontres, s’explora com la qüestió racial, la relació amb la mare i un fet del passat 

que comparteixen les afectarà significativament durant la seva vida adulta.  

 

3. Traducció literària al català de “Recitatif” 

Recitatiu 

La meva mare es passava les nits ballant i la de la Roberta estava malalta. És per 

això que ens van portar al St. Bonny. La gent et vol abraçar quan els dius que vas 

estar en un hospici, però la veritat és que no n’hi havia per tant. No hi havia cap 

sala enorme amb centenars de llits com a Bellevue. N’hi havia quatre a cada 

habitació, i quan la Roberta i jo vam arribar faltaven nens tutelats, de manera que 

a la 406 només hi érem nosaltres dues, i podíem anar canviant de llit tant com ens 

vingués de gust. I ens venia molt de gust. Vam anar canviant de llit cada nit i en 

els quatre mesos que vam ser allà, no en vam arribar a escollir cap com a nostre.   

Però no vam començar així. Quan la Tros de Soca ens va presentar només arribar, 

em van venir ganes de vomitar. Una cosa era que et traguessin del llit ben d’hora 

al matí, i una de molt diferent que et deixessin en un lloc desconegut amb una 

nena d’una raça completament diferent. A més a més, la Mary, la meva mare, 

tenia raó. De tant en tant deixava de ballar prou temps per dir-me alguna cosa 

important, i una de les coses que m’havia dit era que ells mai es rentaven els 

cabells i que feien una olor estranya. La Roberta sí que la feia. Una olor estranya, 

vull dir. Així que quan la Tros de Soca (mai ningú no li deia senyoreta Itkin, de 

la mateixa manera que mai ningú deia St. Bonaventure), quan va dir: «Twyla, et 
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presento la Roberta. Roberta, et presento la Twyla. Sigueu bones l’una amb 

l’altra», vaig replicar amb un: «a ma mare no li farà gràcia que em fiqueu aquí!». 

─Molt bé ─va dir la Soca─. Llavors potser vindrà i se t’endurà a casa. 

Es pot ser més cruel? Si en aquell moment la  Roberta hagués rigut l’hauria matat, 

però no ho va fer. Només va apropar-se a la finestra i ens va donar l’esquena.  

─Va, gira’t ─va dir la Soca─. No siguis mal educada. Pareu atenció totes dues. 

Quan sentiu un timbre fort, que és l’avís per nar a sopar, baixeu fins a la planta 

baixa. Si us baralleu, no hi ha pel·lícula. ─I llavors, perquè entenguéssim el que 

ens perdríem si ho fèiem va dir:  

─El mag d’Oz. 

Segur que la Roberta es va pensar que el que li molestaria a la meva mare era que 

em tinguessin en un hospici, i no que em fiquessin amb ella a la mateixa habitació, 

perquè tan bon punt la Soca va ser fora, va venir cap a mi i em va preguntar: 

«també està malalta, la teva mare?». 

─No ─vaig dir─. Només és que li agrada ballar tota la nit. 

─Ah ─va dir─. I va assentir amb el cap i a mi em va agradar que entengués les 

coses tan ràpidament. Així que de moment no m’importava que ens 

assembléssim com un ou a una castanya, com de fet ens deien de vegades els 

nens. Teníem vuit anys i ho suspeníem tot. Jo perquè no era capaç de recordar ni 

el que havia llegit ni el que havia dit la mestra. I la Roberta perquè no sabia llegir 

ni una mica i ni tan sols escoltava la mestra. No se li donava bé res que no fossin 

les taves, però en aquest joc era una fora de sèrie: llença recull llença recull llença 

recull. 

Tampoc és que al començament ens agradéssim gaire, però ningú més volia jugar 

amb nosaltres perquè no érem òrfenes de veritat amb uns pares meravellosos 

morts i al cel. Fins i tot els porto-riquenys de la ciutat de Nova York i els indis de 

la perifèria ens ignoraven. Allà hi havia tota mena de nens: nens negres, blancs, 

fins i tot dos coreans hi havia. El menjar, però, era bo. O això em pensava jo. La 
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Roberta, en canvi, no el suportava i deixava trossos sencers al plat: carn de porc 

en conserva, filet de Salisbury, fins i tot una gelatina amb una macedònia de 

fruites a l’interior, però a la Roberta tan li feia si em menjava el que ella no volia. 

Per la Mary un sopar estava fet de crispetes i un batut de xocolata Yoo-Hoo. De 

manera que per mi, un puré de patates ben calent amb un parell de salsitxes era 

ben bé com si fos el Dia d’Acció de Gràcies.   

No era tan horrible, el St. Bonny. Les noies del primer pis, més grans que 

nosaltres, ens donaven empentes de tant en tant. Però això era tot. Es posaven 

pintallavis i llapis de celles, i es fregaven els genolls quan miraven la tele. Tenien 

uns quinze anys, algunes fins i tot setze. Eren noies emprenyades; la majoria 

fugitives atemorides. Pobres noies que havien de treure’s l’oncle del damunt, 

però que a nosaltres ens semblaven dures i dolentes. Oi tant si ho semblaven, de 

dolentes. Els treballadors dels centre miraven de separar-les de les nenes més 

petites, però de vegades elles ens enxampaven mirant-les quan eren al pomerar, 

on engegaven la ràdio i es posaven a ballar. Llavors ens perseguien per estirar-

nos els cabells o retorçar-nos els braços. Els teníem por, la Roberta i jo, però cap 

volia que l’altre se n’adonés. Així que ens vam inventar una llarga llista de noms 

gens fins per dir-los quan fugíem d’elles, tot travessant el pomerar. Somiava 

contínuament, jo, i aquell pomerar hi era gairebé sempre, en els meus somnis. 

Dues acres, potser quatre, plenes d’aquelles pomeres. N’hi havia centenars. 

Despullades i torçades com pòtoles quan vaig arribar al St. Bonny, però plenes 

de flors quan me’n vaig anar. No sé per què hi somiava tant, amb aquell pomerar. 

No hi va passar mai res, en realitat. Vull dir, res d’important. Només les noies 

que ballaven i posaven la ràdio; la Roberta i jo que ens ho miràvem tot; la  vegada 

que la Maggie, la dona de la cuina amb les cames com parèntesis, va caure a terra. 

Les noies van riure’s tant, d’ella. L’hauríem d’haver ajudat a posar-se dreta, ho 

sé, però aquelles noies amb pintallavis i llapis de celles ens feien molta por. La 

Maggie no parlava. Els nens deien que li havien tallat la llengua, però jo crec que 

simplement va néixer així: muda. Era vella i d’un color sorrenc i treballava a la 

cuina. No sé si era una persona agradable o no. Només me’n recordo de les seves 

cames, que semblaven uns parèntesis, i del seu balanceig quan caminava. 
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Treballava des de ben d’hora al matí fins les dues en punt i, si feia tard perquè 

havia de netejar moltes coses i no podia sortir fins un quart de tres, llavors 

atallava pel pomerar per no perdre el bus i haver-se d’esperar una hora més. Al 

cap hi duia un barret molt ridícul, un de nen amb orelleres, i no era gaire més alta 

que nosaltres. Però és que mira que n’era de lleig, el barret. Fins i tot per una 

muda, era estúpid vestir-se com una nena petita i no dir mai res de res. 

─I si algú provés de matar-la, què? ─sovint em feia aquesta pregunta─. I si vol 

plorar? Pot plorar? 

─I és clar que sí ─va dir la Roberta ─. Però no se sentiria res. Hi hauria llàgrimes 

i prou. 

─No pot cridar? 

─No. No gens. 

─I hi sent? 

─Suposo. 

─Diguem-li alguna cosa, va ─vaig proposar. I ho vam fer. 

─Ximpleta! Ximpleta! ─però ella no es va girar. 

─Garrella! Camatorta! ─Res. Va seguir endavant amb aquelles cintes per lligar-

se el barret a la barbeta que li penjaven dels costats. Crec que anàvem mal fixades. 

Crec que ens sentia i que senzillament no en va fer cas. Fins i tot avui dia em fa 

vergonya pensar que, al cap i a la fi, allà dins hi havia algú que sentia com li 

dèiem aquells noms i que no hauria pogut dir-ho a ningú encara que hagués 

volgut. 

Ens enteníem bé, la Roberta i jo. Canviàvem de llit cada nit i trèiem insuficients a 

ètica, comunicació i educació física. La Soca se sentia decebuda, ens va dir. Dels 

130 nens tutelats, 90 teníem menys de dotze anys. La majoria eren orfes de debò 

amb pares meravellosos que havien mort i estaven al cel. Nosaltres érem les 

úniques d’allà a qui havien abandonat i les úniques amb insuficients a tres classes 
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inclosa la gimnàstica. I com que la Roberta deixava molt de menjar al plat i li 

semblava bé no fer gaires preguntes, es podria dir que ens aveníem força. 

Crec que va ser el dia abans que la Maggie caigués que ens van dir que les nostres 

mares vindrien a veure’ns el mateix diumenge. Feia vint-i-vuit dies que érem allà, 

a l’hospici (la Roberta vint-i-vuit i mig) i era el primer cop que ens venien a veure. 

Havien d’arribar a les deu en punt, just a temps pel servei religiós. Després 

aniríem a dinar a la sala de professors. Vaig pensar que si la ballaruga de ma 

mare coneixia la mare malaltissa de la Roberta li podria fer algun bé. I la Roberta 

va pensar que la seva mare podria passar una bona estona amb una altra de 

ballaruga. Estàvem tan emocionades que ens vam arrissar els cabells l’una a 

l’altra. Després d’esmorzar vam seure al llit amb la mirada posada sobre la 

carretera que veiem per la finestra. Les sabates de la Roberta encara eren molles. 

Les havia rentades la nit passada i les havia deixades sobre el radiador perquè 

s’assequessin. No s’havien assecat, però se les va calçar igualment perquè tenien 

uns adorns de color rosa ben bonics. Tant ella com jo portàvem cadascuna un 

cistell lila fet amb cartolina que havíem fet a la classe de manualitats. El meu tenia 

dibuixat un conill de color groc i el de la Roberta uns ous amb línies de colors 

ondulades. A dins hi havia herba feta amb cel·lofana i només hi quedaven els 

caramels perquè m’havia menjat els dos marshmallows que ens havien donat. La 

Tros de Soca en persona ens va venir a buscar i, amb un somriure, ens va dir que 

anàvem molt maques i que ja podíem baixar. Ens va sorprendre tant aquell 

somriure que no havíem vist mai, que cap de les dues es va moure. 

─Que no voleu veure les vostres mamàs? 

Em vaig posar dreta la primera i els caramels van anar a parar a terra. El somriure 

de la Soca va desaparèixer mentre, de quatre grapes, ens afanyàvem a recollir les 

llaminadures per tornar-les a ficar al cistell. 

Ens va acompanyar fins a baix de tot, on les altres noies s’anaven col·locant en 

fila índia per passar cap a la capella. Una colla de grans s’ho mirava des d’un 

costat: velles carraques cercant criades i marietes que volien companyia i miraven 

si hi havia nens per adoptar. De tant en tant també hi havia una àvia. Però gairebé 
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mai algú jove o algú amb una cara que no provoqués esglai si te la trobaves de 

nit. Perquè si cap dels orfes de debò tinguessin parents joves llavors no serien 

orfes de debò. Vaig veure la Mary de seguida. Duia aquells pantalons verds que 

jo odiava tant i que ara mateix odiava encara més perquè, que no sabia que 

anàvem a l’església? I aquella jaqueta de pell amb el forro de les butxaques tan 

estripat que les mans se li enredaven quan les volia treure. Però la seva cara era 

tan bufona com sempre, i em mirava i em saludava com si fos ella la nena petita, 

i no jo. 

Jo caminava a poc a poc,  mirant de no tirar el caramels i esperant que l’ansa de 

paper aguantés. Vaig haver de fer servir el meu últim xiclet perquè quan vaig 

acabar de tallar-ho tot ja no quedava cola. Soc esquerrana i les estisores mai no 

m’han anat bé. Però tant era. De fet em podria haver estalviat el xiclet, perquè la 

Mary es va posar de genolls i em va estrènyer amb tanta força que el cistell, els 

caramels i l’herba van quedar tots ben enfonsats dins la seva jaqueta de pell. 

─Twyla, vida meva. Twyla, videta! 

La volia matar. Era com si ja pogués sentir com les noies grans del pomerar em 

deien: «Twyla, videta!» Però no podia empipar-me amb la Mary gaire estona 

mentre em somreia i m’abraçava, i feia aquella olor de maquillatge en pols Lady 

Esther. M’hauria quedat enfonsada en aquell abric tot el dia.  

Per ser sincera, la veritat és que em vaig oblidar de la Roberta. La Mary i jo ens 

vam posar a la fila, preparades per l’excursió a l’església, i jo em sentia orgullosa 

perquè fins i tot amb aquells pantalons verds horribles que li marcaven el cul 

estava tan guapa. I una mare guapa a la terra era millor que una de guapa al cel, 

encara que et deixés sola per anar-se’n a ballar. 

Vaig notar uns copets a l’espatlla i, en girar-me, vaig veure la Roberta que em 

somreia. Li vaig tornar el somriure, però no massa, no fos cas que algú es pensés 

que aquella visita era el millor que m’havia passat a la vida. Llavors la Roberta 

va dir: «Mare, vull que coneguis la meva companya d’habitació, la Twyla. I 

aquesta és la seva mare». 
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Vaig mirar cap amunt pel que em va semblar una eternitat. Era enorme. Més gran 

que qualsevol home i, al pit, li penjava la creu més grossa que havia vist mai. 

Estic segura que feia uns quinze centímetres per cada banda. I al replec del braç 

hi tenia la Bíblia més gran que s’hagi fet mai. 

La Mary, tan burra com sempre, va somriure i va mirar de treure la mà de la 

butxaca amb el forro estripat, suposo que per donar-li la mà. La mare de la 

Roberta va abaixar la vista per mirar-me primer a mi i després a la Mary. No va 

dir res, només va agafar la Roberta amb la mà amb què no sostenia cap Bíblia, i 

es va apartar de la fila per marxar ben de pressa cap a la part de darrera. La Mary 

encara va somriure uns instants més perquè no era massa ràpida alhora 

d’entendre les coses. Però llavors se li va encendre la bombeta i va deixar anar: 

«la mala puta!», ben alt i nosaltres que gairebé érem a dins l’església amb l’orgue 

que sonava i els preciosos Àngels del St. Bonny que cantaven dolçament. Totes 

les persones del món es van girar a mirar. I la Mary hagués seguit; ella hagués 

continuat insultant-la si jo no li hagués agafat de la mà tan fort com vaig poder. 

Això la va calmar una mica, però ella va seguir retorçant-se i creuant i descreuant 

les cames tot el temps que va durar el servei. Fins i tot va gemegar un parell de 

cops. Què m’havia fet pensar que era possible que anés allà i es comportés de 

manera normal? Pantalons ajustats en comptes de barrets com els que portaven 

les àvies o els tafaners, i sense parar de xisclar. Quan ens vam posar drets per 

cantar l’himne no va obrir la boca. Ni tan sols es va mirar les paraules del llibre. 

De fet, el que sí va fer va ser remenar dins la seva bossa de mà per agafar un 

mirallet i un pintallavis. I jo no podia pensar en res més que no fos que algú 

l’havia de matar. El sermó es va allargar un any sencer i jo vaig saber que els orfes 

de debò tornaven a estar contents.  

Se suposava que havíem de dinar a la sala de professors, però la Mary no m’havia 

portat res, així que vam desenganxar els caramels aixafats a l’abric i a l’herba de 

cel·lofana, i ens els vam cruspir. L’hauria morta. Vaig mirar la Roberta de reüll. 

La seva mare havia portat cuixes de pollastre, entrepans de pernil, taronges i una 
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capsa sencera de galetes integrals cobertes de xocolata. Ara la Roberta bevia llet 

d’un termo mentre la seva mare li llegia la Bíblia. 

Les coses no són com haurien de ser i el menjar equivocat sempre acaba en mans 

equivocades. Potser per això vaig acabar fent-me cambrera; per fer coincidir la 

gent adequada amb el menjar adequat. La Roberta no va tocar les cuixes de 

pollastre, que es van quedar allà, però sí que em va portar un bon grapat de 

galetes quan es va acabar la visita. Crec que li sabia greu que la seva mare no li 

hagués donat la mà a la meva. I allò em va agradar, com també em va agradar 

que no digués ni piu sobre el fet que ma mare s’hagués passat tot el servei fent 

sorollets i no m’hagués portat el dinar. 

La Roberta se’n va anar al maig, quan les pomeres anaven plenes i vestien de 

blanc. L’últim dia vam anar fins al pomerar per mirar com les noies grans 

fumaven i ballaven al costat de la ràdio. Tant em feia que cridessin: «Twyla, 

videta». Vam seure a terra i vam inspirar: Lady Esther i flors de pomera. Encara 

m’estovo quan sento l’olor d’un o altre. La Roberta se n’anava a casa. Aquella 

creu i aquella Bíblia enormes havien vingut per endur-se-la i a ella se la veia mig 

contenta, mig no. Creia que em moriria en aquella cambra de quatre llits si ella 

no hi era, i sabia que la Soca tenia planejat posar-hi un altre nen abandonat. La 

Roberta em va prometre que m’escriuria cada dia, la qual cosa era adorable per 

part seva perquè no sabia llegir ni una mica o sigui que com havia d’escriure-li 

res a ningú? Jo li hauria enviat dibuixos però no em va arribar a donar la seva 

adreça. De mica en mica va anar difuminant-se, i l’únic que em venia al cap quan 

intentava recordar-me’n eren les seves sabates molles amb els adorns de color 

rosa i els seus ulls grans i seriosos. 

Ara treballava de cambrera al Howard Johnson de l’autopista, que hi havia just 

abans de la sortida a Kingston. No era una mala feina. Em quedava una mica 

lluny de Newburgh, però un cop hi era tot anava rodat. El meu era el segon torn 

de nit, d’onze a set. Molt tranquil fins que els autobusos de Greyhound paraven 

a esmorzar cap allà dos quarts de set. A aquella hora el sol despuntava sobre les 

muntanyes de darrera el restaurant. El lloc feia millor fila de nit, més com un 
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refugi, però a mi m’encantava quan hi entrava el sol, encara que llavors es 

veiessin les esquerdes del vinil i el terra es veiés tot tacat, fes el que fes el noi de 

la neteja.  

Érem a l’agost i un grup de gent tot just sortia d’un autobús. Van estar-se de peu 

una bona estona: anant al vàter, mirant màquines de regals i trastos en venta, 

evitant seure tan aviat, o fins i tot menjar. Jo estava a mig omplir les cafeteres per 

col·locar-les a sobre dels fogons quan la vaig veure. Seia en una taula i fumava 

una cigarreta amb dos nois que eren tot cabells i pèls a la cara. També ella era un 

embolic de cabells assalvatjats tan enorme que amb prou feines li veia la cara. 

Però aquells ulls. Aquells ulls els reconeixeria on fos. Duia un top i uns shorts de 

color blau cel i unes arracades de la mida de braçalets. I pel que fa al pintallavis i 

el llapis de celles, bé, podríem dir que al seu costat les noies grans semblaven 

monges. Jo no podia deixar la barra fins les set en punt, però no vaig deixar de 

mirar la taula per si marxaven abans. El meu relleu va arribar puntual per fer el 

canvi, de manera que vaig comptar i apilar els meus guanys tan ràpid com vaig 

poder i vaig fitxar. Vaig apropar-me a les taules, somrient i preguntant-me si se’n 

recordaria de mi. O si tan sols se’n voldria recordar. Potser no li agradava que li 

recordessin el St. Bonny o que algú arribés a saber que hi havia estat tan sols. Jo 

mateixa no li havia dit mai a ningú.  

Em vaig ficar les mans a la butxaca del davantal i vaig plantar-me davant d’ells, 

recolzada en l’espatllera del seient.  

─Roberta? Roberta Fisk? 

Va alçar la mirada.  

─Sí? 

─Twyla. 

Va aclucar els ulls un moment i llavors va fer: «Ostres». 

─Te’n recordes de mi? 

─I tant. Ei. Ostres. 
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─Fa bastant temps ─vaig dir, i vaig somriure als dos nois peluts.  

─Sí. Ostres. Eh, treballes aquí? 

─Sí ─vaig dir─. Visc  a Newburgh. 

─Newburgh? En serio?  

I llavors va deixar anar una riallada que era com una mena de broma privada que 

només incloïa els dos nois i prou. I ells també van riure. Què podia fer jo sinó 

riure amb ells i preguntar-me què coi hi feia allà dreta ensenyant els genolls que 

l’uniforme no aconseguia tapar. Sense haver-me de mirar, podia veure el triangle 

blanc i blau que duia al cap, la cabellera diforme sota la malla, els turmells inflats 

dins les sabates blanques i les mitges no podien ser més transparents. Es va fer 

un silenci just després que jo rigués. Ara li tocava a ella trencar aquell silenci, per 

exemple, presentant-me els seus acompanyants o convidant-me a seure amb ells 

per prendre una Coca Cola. Però en comptes de fer això, va encendre una 

cigarreta amb la que s’havia acabat de fumar i va dir: «Nem camí de la costa. Té 

una cita amb en Hendrix». 

I, desganada, va fer un gest cap al noi del seu costat.  

─Oh, és genial la Hendrix ─vaig dir─. Fantàstica. Què està fent ara? 

La Roberta va estossegar la cigarreta i els nois van posar els ull en blanc. 

─Hendrix. Jimi Hendrix, estúpida. Si només és el més gran...bah, és igual. Deixa-

ho córrer.  

Em va despatxar sense dir ni adeu, així que vaig decidir fer-ho per ella.  

─Com està la teva mare? ─vaig preguntar─. Una ganyota li va creuar tota la cara 

i va empassar saliva. ─Bé ─va dir─. La teva? 

─De postal ─vaig dir i me’n vaig anar. Em suaven les sofrages. La veritat és que 

amb el sol, el Howard Johnson era una bona merda. 

En James és tan còmode com unes sabatilles d’estar per casa. Li agradava el meu 

menjar i a mi m’agradava com de gran i sorollosa era la seva família. Havien 
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viscut a Newburgh tota la vida i en parlaven de la manera en què només ho feia 

la gent que sempre havia conegut una llar. La seva àvia era més vella que 

Matusalem i quan parlava amb el seu fill de carrers, avingudes i edificis, els hi 

deien per uns noms que ja no tenien. Al A&P encara li diuen Cal Rico, perquè 

havia estat un petit negoci familiar propietat del senyor Rico. I al nou centre d’FP 

li diuen l’ajuntament, perquè ho havia estat. A dia d’avui la meitat de la població 

de Newburgh viu de les ajudes socials, però per la família del meu marit allò 

encara era una mena de paradís del nord de temps avantpassats.  Un temps de 

cambres frigorífiques i carrets de verdures, forns de llenya i nens que treien les 

males herbes del jardí. Quan va néixer el nostre fill, la meva sogra em va regalar 

la flassada que havia estat d’ella.  

Però el poble que recordaven havia canviat. S’hi respirava una sensació de canvi 

a l’ambient. S’estaven comprant i renovant immenses cases antigues, que de tan 

atrotinades com estaven s’havien convertit en refugi pels ocupes, i que ara corrien 

el risc de no poder-se fer servir com a lloguer mai més. Espavilats d’IBM estaven 

marxant dels suburbis i tornant a les ciutats on apujaven les persianes i es feien 

posar horts als patis de darrera. A la bústia hi van deixar un anunci on parlaven 

de la inauguració d’un Food Emporium. Productes d’alimentació gourmet, hi 

deia, i hi afegien una llista dels esmentats productes que la munió de rics d’IBM 

voldrien comprar. Estava en un centre comercial nou que hi havia als afores del 

poble i un dia m’hi vaig apropar en cotxe, només per fer-hi una ullada. 

Va ser a finals de juny, quan les tulipes ja havien passat i les roses Queen 

Elisabeth s’obrien per tot. Vaig empènyer el carret de la compra pel passadís i 

vaig agafar ostres fumades, la salsa del Robert i tot un seguit de coses que sabia 

que es quedarien a l’armari durant anys. Només després de trobar unes barretes 

de gelat Klondike vaig sentir-me menys culpable per gastar tan alegrement el sou 

de bomber d’en James. El meu sogre se les va cruspir amb la mateixa felicitat que 

el petit Joseph. 

De cop i volta, quan ja estava a la cua de la caixa vaig sentir una veu que cridava: 

«Twyla!». 
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La música clàssica que sonava pels passadissos m’havia afectat i la dona que 

venia cap a mi duia una roba que matava. Diamants a la mà i un vestit d’estiu 

blanc molt elegant.  

─Soc la senyora Benson ─li vaig dir. 

─La, la. La Tros de Soca ─va cantar. 

Per un segon no vaig entendre de què m’estava parlant. Duia un grapat 

d’espàrrecs i dues ampolles d’aigua mineral de la cara. 

─Roberta! 

─Exacte. 

─Mare de Déu. Roberta. 

─Estàs estupenda ─va dir. 

─Tu també. On pares? Vius aquí, a Newburgh? 

─Sí. A Annandale. 

A mig obrir la boca per mirar de seguir amb la conversa, la caixera, que tenia la 

cua buida, va començar a atendre’m. 

─T’espero fora ─i amb el dit va apuntar cap a la cua ràpida. 

Vaig col·locar les verdures i em vaig guardar de mirar si la Roberta ja havia 

acabat. Recordava l’incident al Howard Johnson i com em va rebre amb un 

“ostres” ben esquerp quan vaig intentar parlar-hi. Però ara m’estava esperant i el 

garbuix de cabells d’abans era llis ara, i li queia suaument sobre un caparró ben 

format. Les sabates, el vestit, tot era preciós, estiuenc i feia olor de diners. Em 

moria de ganes de saber què li havia passat, com havia passat del Jimi Hendrix a 

Annandale, un barri ple de doctors i executius d’IBM. Fàcil, vaig pensar. Tot és 

tan fàcil per ells. Es pensen que el món és seu. 

─Quant fa ─li vaig preguntar─. Quant fa que hi vius, aquí? 
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─Un any. Em vaig casar amb un home que viu aquí. I tu, tu també estàs casada, 

oi? Has dit Benson. 

─Sí. James Benson. 

─I és bo amb tu? 

─Que si és bo? 

─I doncs, ho és o no?  

Amb la mirada fixa semblava com si realment li importés i volgués una resposta. 

─És meravellós, Roberta. Meravellós. 

─Ets feliç, doncs.  

─Molt. 

─Això és bo ─va dir mentre assentia amb el cap─. Sempre he pensat que ho 

series. Fills? Sé que tens fills. 

─Un. Un noi. I tu? 

─Quatre. 

─Quatre? 

Va riure.  

─Fillastres. És vidu, ell. 

─Ah. 

─Tens un minut? Nem a fer un cafè.  

Vaig pensar en el gelat i en la problemàtica d’haver d’anar fins al cotxe per deixar 

les bosses al maleter. M’estava bé per haver comprar una pila de coses que no 

necessitava. La Roberta anava davant meu. 

─Fica-ho al meu cotxe. És aquí mateix. 

I llavors vaig veure la limusina de color blau marí. 
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─T’ha casat amb un txinu? 

─No ─va riure─. És el conductor. 

─Ostres, tu. Si et veiés la Tros de Soca.  

Ens va agafar el riure. Ben fort. De cop i volta, en un obrir i tancar d’ulls, van 

desaparèixer els últims vint anys i tot ens va tornar. Les noies grans, a qui 

nosaltres dèiem gràngoles, (paraula per referir-se als rostres de pedra malvats 

descrits a la classe d’ètica, que la Roberta no havia agafat bé) ballant al pomerar, 

el puré de patates aigualós, el parell de salsitxes, la carn de porc en conserva amb 

pinya. Vam entrar al cafè recolzant-nos l’una en l’altra, pensant per què aquest 

cop sí que ens alegràvem de veure’ns. Aquella vegada fa dotze anys vam fer com 

si no ens coneguéssim de res. Una noia negra i una blanca que es van trobar en 

un Howard Johnson de la carretera i que no tenien res a dir-se. L’una que portava 

un barret de cambrera, l’altra camí de trobar-se amb en Hendrix. Ara ens 

comportàvem com si fóssim germanes que feia massa temps que no es veien. 

Aquells quatre mesos no eren res en el temps. Potser era la cosa en si mateixa. El 

fet d’haver estat allà, juntes. Dues noietes que sabien el que ningú més al món 

sabia: com no fer preguntes. Com creure en allò en què s’havia de creure. Hi havia 

una educació en aquell no preguntar i també generositat. També està malalta la 

teva mare? No, però balla de nit. Ah, i un gest d’assentiment. 

Vam seure en una taula vora la finestra i ens vam abandonar al record, com els 

veterans de guerra. 

─Al final vas aprendre a llegir? 

─Mira ─va agafar el menú─. Especialitat del dia: crema de blat de moro. Entrants: 

dos punts i una línia sinuosa. Quiche. Amanida del xef, vieires... 

Jo no podia parar de riure i d’aplaudir. I llavors va arribar la cambrera. 

─Te’n recordes dels cistells de Pasqua? 

─I de com els vam intentar colar? 

─I la teva mare amb aquella creu com dos pals telegràfics. 
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─I la teva amb aquells pantalons ajustats. 

Rèiem tan alt que la gent es girava a mirar, la qual cosa feia que encara fos més 

difícil parar. 

─Què va passar al final amb la trobada amb el Jimi Hendrix? 

La Roberta va fer petar els llavis. 

─Quan va morir vaig pensar en tu. 

─Que en vas sentir a parlar, d’ell, al final?  

─Al final? Va, dona. Que jo només era una cambrera de poble. 

─I jo era una marginada de poble. Que n’érem de salvatges, senyor. Encara no 

me’n sé avenir que pogués sortir d’allà amb vida. 

─Però ho vas fer. 

─Ho vaig fer. I tant si ho vaig fer. I ara soc la Sra. Kenneth Norton. 

─Sona a molta pasta. 

─Molta. 

─Amb criats i tot? 

La Roberta va aixecar dos dits. 

─Mare meva! De què treballa? 

─Jo què sé. Ordinadors i tal. 

─No recordo massa coses d’aquell temps, però senyor, el St. Bonny és tan clar 

com la llum del dia. Te’n recordes de la Maggie? El dia aquell en què va caure i 

les gràngoles se’n en van riure?  

La Roberta va aixecar els ulls de l’amanida i em va mirar fixament. La Maggie no 

va caure ─va dir. 

─I tant que va caure. Que no te’n recordes? 
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─No, Twyla. La van tirar a terra. Aquelles noies la van empentar fins que va caure 

i li van arrencar la roba. Al pomerar. 

─No me’n...això no és el que va passar. 

─Que sí, coi. Al pomerar. Recordes la por que els hi teníem? 

─Un moment. No recordo res d’això. 

─I van acomiadar la Soca. 

─ Què dius. Estava allà quan me’n vaig anar. Tu ja te n’havies anat. 

─Però hi vaig tornar. Tu ja no hi eres quan la van fer fora. 

─Com? 

─Dos cops. Un durant un any, quan tenia uns deu anys, i l’altre uns dos mesos, 

quan en tenia catorze. Va ser llavors que em vaig escapar. 

─Et vas escapar del St. Bonny? 

─Ho havia de fer. Què esperaves, que em quedés ballant al pomerar? 

─N’estàs segura, d’això de la Maggie? 

─I és clar que sí. Ho has bloquejat, Twyla. Però va passar. Aquelles noies tenien 

problemes de conducta, ja ho saps. 

─Sí que en tenien, oi? Però com és que no me’n recordo, d’això de la Maggie? 

─Creu-me. Va passar. I nosaltres hi érem.  

─Amb qui vas compartir habitació quan vas tornar? ─vaig preguntar com si 

l’hagués pogut conèixer─. La història de la Maggie m’estava preocupant. 

─Rarets. Es tocaven quan es feia de nit. 

De cop i volta em van començar a xiular les orelles i volia anar-me’n a casa. Tot 

això estava molt bé, però no podia ser que s’allisés els cabells, es fes un rentat de 

cara i fes veure que allà no hi havia passat res i que tot eren flors i violes. Després 

del lleig del Howard Johnson. I ni una disculpa. Res.  
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─Anaves col·locada l’últim cop, al Howard Johnson? Volia que la meva veu 

sonés més amigable de com va sonar. 

─Potser una mica. Però no era molt de drogues, jo. Per què? 

─No ho sé, doncs, perquè vas actuar una mica com si no em volguessis conèixer, 

llavors. 

─Va, Twyla, que ja saps com era en aquell temps: blancs i negres. Ja saps com 

anava tot. 

Però de fet no ho sabia. De fet pensava que era tot el contrari. Busos sencers de 

blancs i negres entraven junts al Howard Johnson. Es barrejaven els uns amb els 

altres: estudiants, músics, amants, manifestants. Al Howard Johnson hi veies de 

tot i en aquells dies els negres eren molt amables amb els blancs. Però estant-me 

allà asseguda amb dos tomàquets durs al plat, pensant en els Klondikes que 

s’estarien desfent al cotxe, semblava infantil pensar en el moc que m’havia clavat 

aquella vegada. Vam anar cap al seu cotxe i amb l’ajut del seu xofer vam ficar les 

meves coses a dins el meu. 

 ─Bé, seguim en contacte aquest cop, eh? ─va dir. 

─D’acord ─vaig dir─. Truca’m, doncs. 

─Ho faré ─va dir. I llavors en el moment en què jo posava el cotxe en marxa, va 

acostar-se a la finestra. 

─Per cert. Va deixar mai de ballar, la teva mare? 

Vaig fer que no amb el cap.  

─No, mai. 

La Roberta va assentir. 

─I la teva? Va arribar a posar-se bona? 

Un somriure trist i esquifit se li va dibuixar al rostre. ─No. Mai s’hi va posar. En 

fi, truca’m, d’acord? 
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─D’acord ─vaig dir, però sabia que no ho faria─. D’alguna manera, la Roberta 

havia remogut el meu passat amb aquella història de la Maggie. No era possible 

que m’oblidés d’una cosa com aquella. O sí? 

El Conflicte ens va arribar aquella tardor. Almenys així és com l’anomenaven els 

diaris. El conflicte. El conflicte racial, que era com un ocell, un ocellot cridaner 

del 1.000.000.000 a.C. Batent les ales i grallant. El seu ull sense parpella sempre 

damunt teu. Tot el dia que bramava i a la nit dormia sobre els terrats. Et 

despertava al matí i, des del programa dels matins fins al telenotícies de les onze 

et feia companyia. Era horrible. No ho vaig entendre d’un dia per l’altre. Sabia 

que s’esperava de mi que tot plegat m’afectés força, però no sabia com m’havia 

d’afectar, i en James no era cap ajuda. En Joseph era a la llista de nens que anaven 

a traslladar de l’institut juvenil a un altre de més llunyà, i al començament vaig 

pensar que era una bona notícia, fins que vaig sentir que no ho era. Vull dir que, 

en el fons, no en tenia ni idea. Per mi totes les escoles eren un abocador, i el fet 

que unes fossin més maques que d’altres no tenia gaire importància. Però els 

diaris n’anaven plens i després els nens van començar a inquietar-se. I a l’agost, 

ni més ni menys. Les escoles ni tan sols estaven obertes. Vaig pensar que al Joseph 

potser li faria por anar allà, però no semblava que estigués espantat, així que vaig 

oblidar-me del tema fins el dia en què, quan passava en cotxe davant l’escola de 

Hudson Street que volien convertir en una escola integrada, vaig topar-me amb 

un grup de dones manifestant-se al carrer. I qui us penseu que era allà, gran com 

la vida, sostenint davant d’ella una pancarta encara més enorme que la creu de 

la seva mare? «LES MARES TAMBÉ TENEN DRETS», deia. 

Vaig tirar endavant per marxar però m’hi vaig repensar. Vaig donar la volta a 

l’edifici, vaig reduir la velocitat i vaig fer sonar el clàxon.  

La Roberta va mirar cap a mi i quan em va veure em va saludar. No li vaig tornar 

el gest, però tampoc me’n vaig anar. Li va donar la pancarta a una altra dona i va 

venir fins a on estava aparcada. 

─Ei. 
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─Què fas? 

─Piquets. Tu què creus? 

─I per què? 

─Com que “per què”? Volen emportar-se els meus nens fora del barri? I ells no 

se’n volen anar. 

─I què passa si van a una altra escola? Al meu també el portaran en bus, i m’és 

ben igual. Per què m’hauria de molestar? 

─Això no va de nosaltres, Twyla. De tu i de mi. Va dels nostres fills. 

─Què hi ha de més nostre que ells? 

─Bé, és un país lliure. 

─No encara, però ho serà. 

─I què coi vol dir això? No t’estic fent res jo a tu. 

─Ho creus de debò, això? 

─Ho tinc claríssim. 

─Em pregunto què em va fer pensar que tu eres diferent. 

─Em pregunto què em va fer pensar que tu eres diferent. 

─Mira-les ─vaig dir─. Tu només mira. Qui es pensen que són? Envaint-ho tot 

com si fos d’elles. I ara es pensen que també poden decidir a quina escola va el 

meu fill. Mira-les Roberta. Són com la Tros de Soca. 

La Roberta es va girar per mirar les dones. La majoria estaven d’empeus, 

esperant. Algunes fins i tot s’estaven apropant cap a nosaltres. La Roberta em va 

mirar com des d’un refrigerador de darrera els seus ulls. ─No, no ho són pas. 

Només són mares. 

─I jo què soc? Un tros de formatge? 

─I pensar que t’havia arrissat els cabells. 
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─Odiava que em toquessis els cabells. 

Les dones s’estaven movent. De ben segur que les nostres cares eren les d’algú 

que està molt empipat, però les d’elles eren les d’algú que gairebé no es pot ni 

aguantar per llençar-se damunt d’un cotxe de policia o, millor encara, damunt 

del meu cotxe per arrossegar-me a fora pels turmells. Ara havien envoltat el meu 

cotxe i amb compte, amb molt de compte, van començar a sacsejar-lo. Em movia 

d’un costat a l’altre com si fos un io-io llençat de costat. Automàticament vaig 

buscar la Roberta amb la mà, com quan érem al pomerar i les gràngoles ens 

enxampaven observant-les i havíem de fugir cames ajudeu-me, i si una de les 

dues queia l’altra l’ajudava a aixecar-se, i si ens agafaven a cap de les dues l’altra 

es quedava per colpejar i esgarrapar, i mai cap de les dues abandonava l’altra. 

Vaig treure el braç ràpidament per la finestra, però cap mà no el va rebre. La 

Roberta mirava com em bellugava d’un cantó cap a l’altre del cotxe, la seva cara 

impertèrrita. La meva bossa va caure del seient i va anar a parar sota el quadre 

de comandament. Sembla que els quatre policies del cotxe de davant que havien 

estat bevent unes coles Tab, finalment van captar el  missatge i es van acostar, 

obrint-se pas entre les dones per la força. En veu baixa però ferma van dir: «Molt 

bé, senyores. Cap a la fila de nou o fora del carrer».  

Algunes van marxar pel seu propi peu; d’altres les van haver d’apartar amb el 

capó i les portes del cotxe. La Roberta no es va moure. Em mirava fixament. Jo 

mirava d’engegar el motor a les palpentes, però no me’n sortia perquè la marxa 

encara estava posada. Els seients eren un desastre perquè amb tota aquella 

bellugadissa, els cupons de la compra havien acabat escampats per tot arreu 

juntament amb la bossa, el contingut de la qual es trobava disseminat per terra. 

─Potser ara soc diferent de com era abans, Twyla. Però tu no. Tu ets exactament 

aquella mateixa nena tutelada que va colpejar una dona gran negra quan ja era a 

terra. Vas pegar una negra i tens la barra de dir-me intolerant. 

Els cupons eren per tot arreu i el contingut de la meva bossa s’havia apilat sota 

el comandament de canvis. Què coi deia ara? Negra? La Maggie no era negra. 
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─No era negra ─vaig dir. 

─I una merda que no, i li vas pegar. Totes dues ho vam fer. Vas pegar una negra 

que ni tan sols podia cridar. 

─Mentidera! 

─Tu sí que menteixes! Per què no te’n vas a casa d’una vegada i ens deixes en 

pau, eh? 

I llavors ella va marxar i jo me’n vaig anar, derrapant a la vorera. 

Al matí següent vaig entrar al garatge i vaig tallar el lateral de la caixa de cartró 

en què ens havia arribat el televisor portable. No era ni de bon tros prou gran, 

però al cap d’una estona vaig aconseguir fer una pancarta decent: sobre un fons 

blanc, unes lletres pintades amb esprai vermell deien: I ELS NENS TAMBÉ****. 

Només tenia intenció d’anar fins l’escola i enganxar-lo en algun lloc perquè 

aquelles burres del piquet ho veiessin des de l’altre banda del carrer, però quan 

hi vaig arribar ja s’hi havien congregat unes deu persones més o menys, per 

protestar contra les burres de l’altra banda del carrer. Amb el permís de la policia 

i tota la pesca. Vaig ficar-m’hi a dins i vam començar a desfilar orgulloses mentre 

el grup de la Roberta feia el mateix a l’altra banda. Aquell primer dia tots vam 

carregar-nos de dignitat, fent veure que l’altra part no existia. El segon dia que hi 

vam anar ens vam insultar i ens vam fer gestos grollers. Però no va passar d’aquí. 

La gent canviava els missatges de tant en tant, però la Roberta no ho va fer mai, 

i jo tampoc. De fet, el meu cartell no tenia sentit sense el d’ella. «I els nens també 

què?», m’havia preguntat una de les dones del meu bàndol. Tenen drets, vaig dir, 

com si fos la cosa més obvia del món. 

La Roberta no em va mirar en cap moment i vaig arribar a pensar que potser no 

se n’havia adonat que jo hi era. Vaig començar a empènyer la gent un minut i a 

quedar-me enrere el següent, per tal que la Roberta i jo arribéssim al final de les 

nostres marxes alhora, de manera que hi hagués un moment en què ens trobéssim 

cara a cara. Tot i així, no podia saber amb certesa si m’havia vist o si sabia que el 

meu cartell anava per ella. El dia següent vaig anar-hi abans de l’hora en què ens 
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havíem de trobar. Vaig esperar-me a que hi arribés per exposar la meva nova 

creació. Tan aviat com va alçar el seu LES MARES TAMBÉ TENEN DRETS vaig 

començar a brandar el meu nou cartell que deia I TU QUÈ N’HAS DE SABER? 

Sé que aquest sí que el va veure, però ara li havia agafat el gust a això de fer 

cartells. Els meus cada dia eren més esbojarrats, i les dones del meu bàndol van 

acabar decidint que estava grillada. No hi havia manera que traguessin l’entrellat 

dels meus pòsters brillants i cridaners. 

Vaig portar un cartell d’un color vermell majestuós amb unes lletres negres 

enormes que deien: ESTÀ BÉ LA TEVA MARE? La Roberta va marxar en el 

descans de dinar i no va tornar en tot el dia, ni cap altre dia, de fet. Dos dies 

desprès, jo mateixa vaig deixar d’anar-hi i no és que algú m’hagués pogut trobar 

a faltar perquè al cap i a la fi ningú els entenia, els meus cartells. 

Van ser unes sis setmanes desagradables. Es van cancel·lar les classes i el Joseph 

no va anar a l’escola de ningú fins l’octubre. Els nens ─els de tothom─ aviat es 

van començar a avorrir amb aquelles vacances extres que pensaven que serien 

tan genials. Es quedaven mirant la tele fins que se’ls hi aplanaven els ulls. Vaig 

passar dos matins sencers intentant fer-li classe al meu fill, com les altres mares 

havien suggerit que féssim. Dos cops vaig obrir un treball de l’any anterior que 

ni tan sols havia entregat i dos cops que em va badallar als morros. També hi 

havia mares que organitzaven sessions conjuntes a la sala d’estar, per mirar que 

els nens no es quedessin enrere. Però cap dels nens era capaç de concentrar-se i 

al final allò va degenerar fins a convertint-se en una mena d’El preu just o La tribu 

dels Brady. Quan finalment es van reprendre les classes, va haver-hi baralles un o 

dos cops i sirenes que de tant en tant sonaven pels carrers. Hi havia molts 

fotògrafs d’Albània. I just quan l’ABC estava a punt d’enviar un equip de notícies, 

els nanos es van calmar i van continuar com si mai no hagués passat res. En 

Joseph va penjar a la seva habitació el cartell que deia  I TU QUÈ N’HAS DE 

SABER? No sé què se’n va fer del que deia I ELS NENS TAMBÉ****. Crec que el 

meu sogre el va fer servir per rentar-hi un peix. Sempre te’l trobaves fent el 
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tafaner al garatge de casa. Els seus cinc fills vivien, tots ells, a Newburgh, de 

manera que ell feia com si tingués cinc cases més.   

No vaig poder evitar buscar la Roberta amb la mirada quan el Joseph es va 

graduar de l’institut, però no la vaig veure. No m’havia molestat pas tant el que 

m’havia dit al cotxe. Vull dir, la part de la pallissa. Sé que no ho vaig fer, això. No 

ho podria haver fet, jo. Però sí m’havia desconcertat que em digués que la Maggie 

era negra. Si hi pensava, la veritat és que no en podia estar segura. Sé que no era 

negra com el carbó o me n’hauria recordat. El que sí recordo és el barret de nena 

i les cames com semicercles. Durant molt de temps vaig intentar convèncer-me 

sobre el tema de la raça fins que em vaig adonar que la veritat era la que era i que 

la Roberta la sabia igual que jo. No li vaig pegar. No vaig unir-me a les gràngoles 

per apallissar aquella senyora, però i tant si ho volia fer.  

Ens vam quedar mirant i mai no vam fer l’intent d’ajudar-la, ni mai vam avisar 

ningú. La Maggie era la meva mare que ballava. Sorda, pensava, i idiota. No hi 

havia ningú a dins. Ningú que t’escoltés si ploraves a la nit. Ningú que et pogués 

ensenyar res que et servís algun dia. Trontollant, vacil·lant, ballant quan 

caminava. I quan les gràngoles la van tirar a terra i van començar a sacsejar-la, 

sabia que no cridaria -ella no podia cridar com jo- i això em feia contenta. 

Vam decidir no comprar un arbre perquè el Nadal el celebràvem a casa la meva 

sogra. I quin sentit tenia tenir un arbre a cada casa, no? A més, en Joseph ara 

anava al SUNY New Paltz i havíem d’economitzar, ens dèiem. A l’últim segon, 

però, vaig canviar d’opinió. Tampoc no passava res si en comprava un. Així que 

vaig marxar a corre cuita a veure si trobava un arbre; un de petit però ample. 

Quan finalment vaig trobar un lloc on en venien, s’havia fet tard i havia començat 

a nevar. Vaig buscar i remenar com si fos la compra més important del món i el 

venedor va acabar fart de mi. Al final en vaig escollir un i me’l vaig fer lligar al 

maleter del cotxe. Vaig marxar d’allà conduint a poc a poc, perquè encara no 

havien arribat les llevaneus i els carrers eren una trampa mortal al començament 

d’una nevada. Al centre, els carrers eren amples i anaven bastant buits, menys 

per un grupet de gent que sortia del Newburgh Hotel. L’únic hotel del poble que 
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no estava fet de cartró i Plexiglass. Una festa, el més probable. Els homes que 

s’amuntegaven sota la neu vestien amb frac i les dones amb pells. S’hi veien coses 

brillants que lluïen per sota dels abrics. Només mirar-los em feia estar cansada. 

Cansada, cansada, cansada. A la cantonada següent  hi havia una petita cafeteria 

amb cercles i més cercles de campanes de paper enganxades a les finestres. Vaig 

aparcar el cotxe i hi vaig entrar. Només per fer un cafè i descansar vint minuts 

abans de tornar a casa i posar-me a enllestir-ho tot abans de la nit de Nadal. 

─Twyla? 

I allà estava; amb un vestit de nit platejat i un abric de pell negre. Un home i una 

dona l’acompanyaven. L’home buscava a les palpentes canvi per ficar a la 

màquina de cigarretes. La dona taral·lejava una cançó i picava la barra amb les 

ungles. Tots semblaven una mica beguts.  

─Mira per on. Ets tu. 

─Com estàs? 

Vaig arronsar les espatlles ─Prou bé. Feta pols. El Nadal i tot plegat. 

─Un menú del dia? ─va dir la cambrera. 

─Va bé ─va respondre-li la Roberta i després─. Espera’m al cotxe. 

Es va asseure al meu costat. ─T’he de dir una cosa, Twyla. Vaig decidir que si 

mai et tornava a veure te la diria. 

─Preferiria no sentir res, Roberta. Ara ja és igual, de veritat. 

─No ─va dir─. No sobre allò. 

─No triguis ─va dir la dona. Duia dos menús del dia per emportar. L’home 

mirava d’obrir el paquet de cigarretes mentre sortien.  

─És sobre el St. Bonny i la Maggie. 

─Va, dona. 
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─Escolta’m. De veritat m’ho pensava que era negra. No m’ho vaig inventar, això. 

De debò que m’ho pensava. Però ara ja no n’estic tan segura. Només recordo que 

era vella, molt vella. I com que no sabia parlar-bé, ja m’entens, en fi que creia que 

estava boja. S’havia criat en una institució, igual que la meva mare i igual que 

creia que em passaria a mi. I tenies raó. Nosaltres no li vam pegar. Van ser les 

gràngoles. Només elles. Però, en fi, que ho voldria haver fet. Desitjava de tot cor 

que li fessin mal. Et vaig dir que també ho havíem fet. Tu i jo. Però no és veritat. 

I no vull que carreguis amb aquesta culpa. És només que aquell dia tenia tantes 

ganes de fer-ho, i voler-ho fer és com fer-ho. 

Tenia els ulls plorosos, vaig suposar, de les begudes que s’havia pres. Sé que a 

mi em passa. Una copa de vi i començo a sanglotar per qualsevol cosa.  

─Érem nenes, Roberta.  

─Ja, ja. Ho sé, només nenes. 

─Teníem vuit anys. 

─Vuit. 

─I estàvem soles. 

─I espantades, també. 

Es va eixugar les galtes amb el dors de la mà i va somriure.  

─Bé, això és tot el que et volia dir. 

Vaig assentir sense saber com omplir un silenci que anava des de la cafeteria fins 

la neu, passant per les campanes de paper. Ara nevava amb força. Vaig pensar 

que, abans de fer cap a casa, m’esperaria a que arribessin les llevaneus.  

─Gràcies, Roberta. 

─De res. 

─Et vaig dir que la meva mare, que mai no va deixar de ballar? 
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─Sí. Sí que m’ho havies comentat. I la meva, la meva no es va recuperar mai. La 

Roberta va aixecar les mans de la taula i es va tapar la cara. Quan les va enretirar 

plorava amb ganes. ─Oh, Merda, Twyla. Merda, merda, merda. Què cony li va 

passar a la Maggie? 

 

4. Comentari literari de l’obra 

“Recitatif” és interessant d’analitzar des d’una perspectiva literària, tant pels 

temes de què parla com per la manera com en parla. Potser el tema més evident 

és el de la raça i el racisme. D’entrada, s’explica que la Twyla i la Roberta són de 

races completament diferents. A partir d’aquí, el lector dedueix probablement que 

es tracta d’una nena blanca i d’una altra negra, i comença a buscar indicis que 

l’ajudin a saber qui és qui. Però de fet, la primera vegada que es fa referència al 

seu color de pell és quan es troben a la cua d’un supermercat molts anys després 

del St. Bonny (l’orfenat on es van conèixer). El lector, però, basant-se en tot allò 

que creu saber sobre la qüestió racial als EUA, no només decideix que es tracta 

d’una nena blanca i d’una altra negra, sinó que, a més a més, decideix segurament 

permetre’s la llicència de decidir, també, qui es qui. Però aquesta és una 

informació que no se’ns dona en cap moment. Amb aquesta omissió que és 

evidentment deliberada (Martinez, 2003: 2), Tony Morrison pretén, segurament, 

que el lector s’adoni que, de la mateixa manera que llegeix amb un filtre de gènere 

(Finney 2000; Sánchez-Palencia, 2002: 106; Lindenmeyer, 1999: 48) i busca 

inconscientment esbrinar si el personatge de qualsevol obra és un home o una 

dona, també llegeix i interpreta el món amb una mirada racialitzada. És per això 

que des del començament fins al final del relat, Morrison va donant falses pistes 

que alimenten els prejudicis del lector, per tal que cregui saber quina de les dues 

és la negra, i és justament quan ja creu saber-ho que Morrison confon el lector 

amb una informació que el faci canviar d’opinió.  

Per exemple, quan la Twyla arriba a l’hospici i diu que la seva mare tenia raó 

quan deia que ells, referint-se als de l’altra raça, feien una olor estranya, des del 

punt de vista d’un lector blanc el més habitual és pensar que és la Roberta, la 
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negra. Però s’hauria de pensar que la figura de lector neutre com a tal no existeix, 

de manera que si qui llegís la mateixa frase fos negre, potser pensaria justament 

el contrari. Com que és a través de la Twyla que accedim a la realitat del text, el 

més fàcil és que el lector s’identifiqui amb ella. De manera que si qui llegeix és 

blanc, pensarà que l’altre (the other) (Nelson, 1983: 27-31)  és negre, mentre que si 

qui llegeix és negre pensarà, potser, que l’altre és blanc (a menys que hagi adoptat 

com a pròpia una visió “blanca” de les coses). Cal tenir en compte, doncs, que 

totes aquelles coses que es diuen d’altres ètnies, les altres ètnies també les diuen 

de la nostra. I això d’entrada vol dir que molts exemples, com el de l’olor estanya, 

que es puguin voler fer servir com a arguments que confirmin les nostres 

suposicions, el que confirmen, de fet, són els nostres prejudicis i la nostra mirada 

racialitzada i racista, partint d’una idea falsa segons la qual el que és central, 

majoritari i per tant normal sempre és blanc, mentre que el que és perifèric, 

minoritari i per tant estrany és tot allò que no és blanc.  

Hi ha molts altres exemples que juguen a confondre el lector amb informacions 

pensades per semblar contradictòries. La Roberta no només feia una olor 

estranya (segons la Twyla), sinó que a més a més duia els cabells suposadament 

arrissats (això ho sabem per la trobada al Howard Johnson en què la Roberta duia 

els cabells molt assalvatjats, etc.), tenia una mare que era enorme i molt religiosa, 

no sabia llegir i anava amb un noi que tenia una cita amb en Jimi Hendrix. Tots 

aquests elements podrien fer pensar que la Roberta és negra, tot i que també 

serien aplicables a una persona blanca, que també pot tenir els cabells arrissats, 

una mare enorme i religiosa, fer una olor estranya i tenir una cita amb un cantant 

negre famós. D’altra banda, s’explica que la Roberta acaba tenint molts diners en  

casar-se amb un home ric i que està en contra de les mesures implementades als 

anys 70 com el desegregation busing. Aquesta mesura consistia a augmentar el 

nombre d’autobusos escolars que recollissin a casa nens blancs i negres, que 

normalment vivien en barris diferents i anaven a  escoles diferents, per tal que es 

reduís la segregació que separava els nens en funció de la seva ètnia, la qual cosa 

feia que no tinguessin les mateixes oportunitats (Brown-Nagin, 2011: 410). 

Aquesta mesura estava pensada per afavorir els més desfavorits, és a dir els 
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negres. Per tant, si la Roberta fos negra, no s’entendria que estigués en contra de 

les escoles integrades, malgrat que sovint aquesta mesura impliqués que els pares 

paguessin perquè els seus fills anessin a escoles lluny dels seus barris, tenint-ne 

d’altres molt més a prop. 

La Twyla, en canvi, té una mare no gens religiosa, no té els cabells assalvatjats, 

no fa segons ella mateixa una olor estranya, sap llegir i, per tant, segons els 

estereotips i contraposant-la amb la Roberta, podria ser una nena blanca. Però 

després s’explica que ella sí que està a favor de les escoles integrades. També hi 

ha un moment en què, parlant de la Roberta, diu que: «Everything is so easy for 

them. They think they own the world» (65)1. Segurament el referent d’aquest ells 

és els rics d’IBM, i no necessàriament els blancs; malgrat que la majoria de rics en 

aquella època ho fossin. Els seus noms també poden donar lloc a confusió. Es 

podria dir, pot ser, que Twyla és un nom més típic d’algú negre que d’algú blanc? 

Sigui com sigui, la veritat és que és del tot impossible saber quina de les dues és 

negra i quina blanca, perquè la majoria d’aquests estereotips són contradictoris i 

es poden aplicar a totes dues ètnies. Així doncs, la conclusió a què s’arriba és que, 

en efecte, llegim amb un prisma racial segurament perquè, malauradament, 

vivim en una societat racista, on el fet racial és determinant en molts aspectes 

(llibertats, seguretat, llocs de poder, etc.) (Appiah, 1990: 493-99), i per tant, una 

segona conclusió a què s’arriba, o més aviat una aspiració, és la de la necessitat 

de canviar la societat per tal que, algun dia, ens sigui absolutament indiferent si 

un personatge x és negre, blanc o del color que sigui.  

A part de l’ambigüitat racial, que s’ha preservat en la traducció, també hi ha altres 

temes que s’hi barregen com per exemple el de la maternitat i l’abandonament 

que es relaciona en certa manera amb la religió i també, i un altre cop, amb la 

raça. D’una banda, el fet de ser les úniques nenes abandonades del centre de 

menors fa que la resta de nens les discriminin per no ser «real orphans with 

beautiful dead parents in the sky» (56). Aquesta indefensió és el que les uneix per 

damunt de la seva diferència racial. Al St. Bonny existeix una jerarquia de què 

                                                           
1 Paginació en aquest treball. 
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participen i elles en són la part més vulnerable. Hi ha un altre personatge que, 

com elles, comparteix aquesta indefensió: la Maggie. La Maggie és una dona gran 

que treballa a la cuina i que és muda. No té veu, no es pot defensar, si més no 

verbalment. És una mena de marginada social amb qui totes dues s’identifiquen 

en algun moment : la Twyla perquè és com la seva mare que no li fa cas quan la 

crida; i la Roberta, perquè tenia por de convertir-se en ella, si es passava tota la 

vida en un hospici com li havia passat a la Maggie. Això no obstant, lluny de 

solidaritzar-se amb ella per la indefensió que comparteixen, aprenen a odiar-la 

(segurament de manera inconscient, perquè assemblar-s’hi vol dir ser dèbil) i, 

d’alguna manera s’alegren que les noies grans l’estomaquin al pomerar (tot i que 

elles no ho van fer, reconeixen que ho volien fer), perquè en abandonar-la a la 

seva sort, elles assoleixen un nivell més alt en la jerarquia. En aquest punt també 

és important fer esment del significat del pomerar com a escenari Edènic, en què 

es produeix l’atac a la Maggie talment com si fos un pecat. La connexió de la 

Maggie amb el pomerar es reforça, a més, per la descripció de les seves cames 

tortes que recorden les branques de les pomeres a l’hivern. 

Un cop lluny del St. Bonny, però, la Twyla i la Roberta ja no es necessiten l’una a 

l’altra i el record de la Maggie, que sorgeix cada cop que es retroben, adopta un 

nou significat. El fet que recordin l’incident amb la Maggie de manera diferent 

qüestiona, d’una banda, la imparcialitat o la totalitat del relat de la Twyla i, de 

l’altra, planteja la pregunta de si el fet que cadascuna tingui la seva versió del que 

va passar té alguna cosa a veure amb la seva diferència ètnica. La Twyla no 

recorda que les noies grans tiressin la Maggie a terra, ni tampoc que fos negra, 

com assegura inicialment la Roberta. És quan es troben als piquets davant l’escola 

que la Maggie comença a adoptar una significació racial. L’escena en què les 

mares sacsegen el cotxe de la Twyla recorda la batussa contra la Maggie. Frases 

com: «I wonder what made me think you were different» (71) representen la 

divisió de raça i de classe que en aquest moment les separa. Tot és una qüestió 

de jerarquia: d’opressors contra oprimits. L’últim retrobament a la cafeteria 

representa la reconciliació entre totes dues:  l’acceptació d’haver abocat les seves 

frustracions racials i maternofilials en la Maggie (que malgrat ser un subjecte 
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passiu té una importància cabdal en l’obra) i la resignació de saber que mai no 

sabran ni què se’n va fer de la Maggie, ni com hauria estat la seva relació sinó 

l’haguessin vinculat al menyspreu per la Maggie, que no era una altra cosa que 

el menyspreu que sentien per elles mateixes (Furman, 1996: 110), per l’altra i 

també per les seves pròpies mares (la qual cosa que fa que s’impliquin tant en 

l’educació dels seus fills; per no assemblar-se gens a les seves mares).  

Morrison descriu “Recitatif” com: «the removal of all racial codes from a 

narrative about two characters of different races for whom racial identity is 

crucial» (Morrison, 1992) i, en efecte, el  repte a què es veu abocat el lector fruit 

de la barreja conscient de codis racials, que l’impedeix arribar a conèixer la raça 

de les protagonistes, és en definitiva el mateix problema a què s’enfronten la 

Twyla i la Roberta, que d’alguna manera es veuen traumatitzades per la seva 

incapacitat per recordar si la Maggie era o no negra. La història conclou amb la 

incertesa d’una pregunta sense resposta, i.e. «what the hell happened to 

Maggie?» (77), per tant amb un final obert, que no ens planteja sinó més 

preguntes com per exemple: com el que fem ara afecta a la persona que serem 

demà, com el que hem fet ens ha condicionat la vida, com hi ha coses que no es 

poden desfer i per tant ens fan viure amb recança, com la jerarquia social racista 

divideix les persones i promou l’odi, etc.  

Per acabar, també hi ha altres temes potser amb una importància menor dins 

l’obra, com el de l’arbre de Nadal que la Twyla compra cap al final de la història 

just abans de trobar-se per últim cop amb la Roberta, que es disculpa per haver-

li mentit la vegada anterior, o el del llenguatge militar que s’utilitza quan les 

mares assisteixen a l’ofici religiós el primer cop que les van a veure a l’hospici. 

Quant a l’arbre de Nadal, val la pena dir que al començament la Twyla no l’anava 

a comprar, però que finalment s’hi repensa i el compra. L’arbre de Nadal, a part 

de recordar el de l’Edèn, també pot simbolitzar la redempció de l’Eucaristia i per 

tant la reconciliació entre totes dues. I pel que fa al llenguatge que es fa servir 

quan venen les mares, es diu que la senyoreta Itkin les va escortar, literalment, 

cap a la planta de baix, que es van posar en fila índia i que van començar a desfilar 
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cap a la capella, recordant en certa manera una escena militar. Per bé que escort, 

en anglès, es pot fer servir amb el sentit d’acompanyar algú, també té el sentit 

«d’acompanyar algú per protegir-lo o evitar que s’escapi»2. En qualsevol cas, de 

l’escena es desprèn l’ambient estricte i disciplinari propi d’una institució 

religiosa, i que en definitiva remarca o recalca encara més la jerarquia de la 

institució. A més, aquest també és l’únic moment on podem veure les mares 

segons el record, i per tant la visió única, limitada i subjectiva de la Twyla. Segons 

la seva mirada, segons el seu recitat, la contraposició de les mares recorda en certa 

manera la Twyla i la Roberta del segon encontre, en què veiem a una Twyla 

riallera i afable que recorda la seva mare (amb un aspecte potser una mica ximple) 

i una Roberta molt més seca i distant com ho era la seva mare.  

 

5. Comentari de la traducció 

Toury explica que actualment la traducció ja no es concep com una acció en què 

simplement es canvia de codi lingüístic (1987: 91), sinó que del que es tracta és 

de determinar quina funció tenen els elements del TP (1987: 93), per tal de trobar-

ne uns altres que operin de manera equivalent i que siguin igualment acceptats 

pel públic que rebi la traducció (1987: 94-95). És en base a aquesta premissa, 

doncs, que he pres les decisions que m’han fet traduir el conte de la manera com 

ho he fet.  

A continuació, analitzarem els elements l’equivalència dels quals m’ha costat més 

de trobar. Són també els elements que més rellevants m’han semblat des del punt 

de vista de com aquests elements serveixen per arrelar el text a una cultura 

determinada. Els temes en qüestió són els següents: els elements culturals o 

culturemes, l’oralitat fingida, el punt de vista i els jocs de paraula. 

 

 

                                                           
2 Traducció meva del sentit 1 de escort (Macmillan Dictionary, 2009).  
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5.1 Els elements culturals o culturemes en la traducció literària 

Com assenyala Molina (2006: 79), constitueix un culturema tot aquell element 

verbal o paraverbal amb una càrrega cultural específica que pot produir un 

problema (incomprensió, ofensa, etc.) en entrar en contacte amb una altra cultura 

a través de la traducció. Avui tothom sap el que és el sushi i per tant no caldria 

segurament que es traduís, però probablement aquest no hauria estat el cas fa 

cinquanta anys. Per tant, hi ha qüestions que s’han de tenir en compte a l’hora de 

traduir els elements culturals. Ainaud, Espunya i Pujol (2003: 301) en destaquen 

tres: la funció que aquests tenen dins el text de partida (TP), la funció del text 

meta (TM) dins la cultura meta (CM) i les normes de redacció del gènere textual 

dins la CM. En aquest sentit, com més rellevant sigui el culturema dins el TP, més 

rellevant en resultarà la preservació, però com més específic sigui, més difícil serà 

de traduir. A part, s’haurà de tenir en compte l’efecte del culturema a la CM per 

tal que el públic meta l’accepti en comptes de rebutjar-lo. De manera que, en 

funció d’aquestes qüestions i també d’altres (correcció política, censura, 

preferència personal del traductor, etc.), s’optarà per una tècnica que s’apropi a 

l’original (calc, préstec, traducció literal, etc.) o que se n’allunyi (adaptació, 

generalització, descripció, etc.) (Molina & Hurtado, 2002: 13).  

En general, he fet servir aquest segon tipus de tècniques, perquè considero que 

les del primer tipus, malgrat ser més fidels a l’original quant a la forma, no ho 

són quant al sentit i, per tant, quant a l’efecte. És cert que en traduccions més 

filològiques es fan servir notes al peu, que ajuden a completar el significat que el 

lector pot no haver deduït per ell mateix, però jo no m’he proposat de fer aquest 

tipus de traducció. L’objectiu que persegueixo és produir un text que es llegeixi 

de manera tan fluida com l’original i, en aquest sentit, trobo que fer servir notes 

al peu tindria l’efecte d’interrompre precisament aquesta fluïdesa que pretenc 

aconseguir. Així doncs, es pot dir que en la majoria dels casos he traduït fent 

servir una estratègia domesticadora (Venuti 1995: 2), que el que fa és apropar el 

TP a la CM, per tal de facilitar-ne la comprensió. 
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No obstant això, alhora que pretenc que la traducció soni natural en la llengua en 

què ha estat escrita ─és a dir, que la traducció no es llegeixi com a traducció, sinó 

que pugui passar per un text escrit originalment en la llengua meta─, també 

pretenc que el lector es pugui imaginar que l’acció transcorre a l’estranger. És per 

això que en alguns casos, com veurem tot seguit, s’ha optat per solucions que 

preserven elements de la cultura de partida (CP), per tal de mantenir la idea que 

la història transcorre fora de Catalunya. La dialèctica entre estrangeritzar 

(Venuti, 1995: 2) i domesticar és, certament, contradictòria però potser intentar 

trobar una solució que transiti entre aquestes dues estratègies és una bona 

solució. Em faig meves, doncs, les paraules de Mary Snell-Hornby quan es 

posiciona a favor de: «the ethical principle of loyalty towards the partners involved 

in the act of translation, that is, both the source-culture author and the target -

culture reader» (1997: 55). És a dir, que una manera de traduir tan acceptable com 

la de domesticar o la d’estrangeritzar és aquella que pretén respectar les alteritats 

de la cultura d’origen i, alhora, familiaritzar-les per tal que la traducció pugui 

transmetre i comunicar a la cultura receptora (Salvador, 2004: 246).  

A continuació, passarem a  analitzar exemples dels elements culturals següents:  

els aliments, els jocs, els programes i sèries de televisió, les expressions de tipus 

religiós i els noms propis. Ens fixarem en els problemes que suposen per al 

traductor i en les tècniques (domesticadores o no) que s’han fet servir per 

resoldre’ls. El motiu pel qual ens fixem en aquests elements culturals, i no en 

d’altres, és que aquests són els que recullen millor la càrrega cultural específica a 

què feia referencia Molina (2006: 79) i, per tant, els que poden representar un 

repte més significatiu en ser traslladats a una altra cultura.  

 

5.1.1 La traducció dels aliments  

Lévi-Strauss afirma que de la mateixa manera que no hi ha societat sense 

llenguatge, no hi ha societat que no tingui la seva pròpia cultura culinària (1966: 

40). Resulta evident que allò que mengem i la manera com ho mengem diu molt 

de com som, i és per això que, de vegades, el menjar pot ser difícil de traduir, 
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perquè els ingredients que es mengen en un lloc, la seva combinació, el grau de 

cocció, la manera com es menja (amb es mans, amb coberts, etc.), la importància 

de la manera com es tracta el menjar, etc., canvien de cultura a cultura (abans 

parlàvem del sushi). En aquest sentit, la cultura gastronòmica dels EUA no dista 

tant de la nostra, per la qual cosa no ha estat especialment difícil de traduir. Es 

podria dir, doncs, que en general la dificultat en aquest cas no ha tingut tant a 

veure amb la inexistència a la CM d’un menjar de la CP, com amb el fet que 

l’equivalent de la CM es conegui amb un altre nom. 

Per exemple, a la frase «Mary’s idea of supper was popcorn and a can of Yoo-

Hoo» (56), no és que aquest Yoo-Hoo no existeixi a la CM, sinó que l’equivalent es 

coneix amb una altra marca. En qualsevol cas, primer de tot cal saber què és 

aquest Yoo-Hoo, si s’ha de traduir i, en cas afirmatiu, de quina manera. Doncs bé, 

Yoo-Hoo és el nom d’un batut de xocolata popular als EUA; per tant, una possible 

solució hauria estat adaptar aquest producte substituint-lo per un de conegut pel 

públic de parla catalana, a qui va adreçada aquesta traducció. És a dir, que es 

podria haver canviat Yoo-Hoo per, per exemple, Cacaolat, de manera que tothom 

pogués reconèixer el referent. El problema d’emprar l’adaptació com a tècnica de 

traducció és que el lector sap que la història té lloc als EUA i, que se sàpiga, el 

Cacaolat allà no és conegut, si més no com ho és aquí o com ho és allà el Yoo-

Hoo. Dit d’una altra manera, en substituir Yoo-Hoo per Cacaolat, podríem córrer 

el risc de relocalitzar la història i de confondre el lector. Així doncs, en comptes 

d’adaptar, el que s’ha fet és ampliar la informació que hi havia en el TP, per tal 

que el lector pugui comprendre el que és una llauna de Yoo-Hoo sense haver-ho 

de llegir en una nota del traductor. La solució final, doncs, ha estat la de dir: «Per 

la Mary un sopar estava fet de crispetes i un batut de xocolata Yoo-Hoo». Tant 

l’adaptació com l’ampliació són tècniques domesticadores, que apropen el TP a 

la CM, però, en aquest cas, trobo que l’adaptació hauria suposat una 

domesticació excessiva i innecessària.   

En el cas de «Her mother had brought [...] a whole box of chocolate-covered 

grahams» (61) s’ha fet servir un recurs similar, i.e. la descripció, i els grahams en 
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qüestió s’han convertit en unes galetes integrals. En el cas d’altres aliments, però, 

no he fet servir ni la tècnica de l’ampliació ni la de la descripció (Molina, Hurtado: 

2002, 13); com per exemple a «Inside were cellophane grass and just the jelly 

beans because I’d eaten the two marshmallow eggs they gave us» (58). Potser la 

traducció més equivalent de jelly beans seria papabenets, però els papabenets no 

són tan coneguts aquí, com les jelly beans ho són als EUA. Per tant, traduir-ho 

d’aquesta manera hauria estat com no dir res (això podria comportar que el 

receptor del TM no acceptés aquest terme com a vàlid), i fins i tot s’hauria 

emfatitzat la importància d’una llaminadura d’altra banda poc important en el 

TP (cosa que també es produiria mitjançant l’ampliació). És per això que al final 

s’ha optat per una generalització del terme, de manera que jelly beans ha acabat 

sent, senzillament, caramels (Molina, Hurtado: 2002, 13).  

En canvi, pel que fa a la traducció dels marshmallow eggs no s’ha seguit cap 

estratègia domesticadora, sinó més aviat una d’estrangeritzadora, que apropa el 

TM a la CP. Aquests marshmallow eggs  es podrien haver traduït com a ous farcits 

de marshmallow o ous farcits de núvol, però fer això era, un cop més, emfatitzar 

l’objecte en qüestió. Per això, he decidit no traduir marshmallows alhora que he 

eliminat els ous. Aquesta decisió se sustenta sobre el fet que hom podria 

argumentar que els marshmallows són prou coneguts com per haver-los de 

traduir. Pel que fa als eggs, és a dir als ous, si bé és cert que denoten un temps de 

Pasqua, també és cert que ja s’aclareix en altres moments del relat que s’està 

parlant d’aquesta festivitat, la qual cosa fa que sigui innecessari redundar en el 

tema, e.g. «Remember the Easter baskets?» (67).  

 

5.1.2 La traducció dels jocs i les sèries 

Els aliments, però, no són els únics elements culturals del text. Com hem dit, n’hi 

ha d’altres com els jocs tradicionals que també ho són. De la mateixa manera que 

la manera de menjar ens dona informació sobre una determinada cultura, la 

manera com la gent juga també ho fa. Així doncs, els problemes de traducció són 

potencialment els mateixos que en l’apartat anterior. Com més diferent siguin 
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entre si les cultures, més diferent seran els jocs a què juguin. O potser és 

precisament perquè juguen a jocs diferents i mengen coses diferents (entre altres 

diferències) que les considerem cultures diferents. En qualsevol cas, igual que en 

l’apartat anterior, com que els EUA són culturalment molt propers a nosaltres, 

no he trobat gaires dificultats per traduir els jocs, perquè en tots els casos existeix 

a la CM un equivalent exacte o gairebé de l’element cultural de la CP. 

Trobem, per exemple, els jacks, un joc infantil que consisteix a llençar uns palets 

a l’aire per agafar-los abans no caiguin a terra. A Catalunya existeix el joc de les 

taves, que s’hi assembla força, i per tant aquí sí que m’ha semblat adient fer servir 

l’adaptació com a tècnica de traducció, perquè qualsevol altra opció hauria 

generat o bé incomprensió (en el cas de l’estrangerització) o bé un èmfasi 

innecessari (en el cas, per exemple, de la descripció). També són culturemes els 

noms de sèries i concursos de televisió coneguts en el seu moment com “The 

Brady Brunch” i “The Price is Right”, que no són sinó un altre tipus de joc o 

entreteniment. Pel que fa a la sèrie “The Brady Brunch”, que és una sèrie que mai 

no es va doblar al català (sí al castellà com “La tribu de los Brady”) podríem 

pensar en si traduir el nom en català o si deixar-lo en castellà perquè la gent el 

pogués reconèixer de manera més immediata. Hi ha institucions, però, com El 

Periódico de Catalunya, que s’hi han referit amb el nom de “La tribu dels Brady”. 

També hi ha traductores com la Núria Pujol i Valls a L’Hoste o L’Imma Falcó 

Garcia a L’extraordinària família Telemacus que han traduït el nom d’aquesta sèrie 

de la mateixa manera. Aquest pot ser un argument vàlid per decantar-se per una 

determinada solució. És a dir, si ja hi ha traductors que han traduït una cosa 

d’una determinada manera deu voler dir que això es pot fer, i aquest pot ser un 

argument vàlid per un traductor, sobretot si no té gaire experiència. D’altra 

banda, cal tenir en compte que no hi ha pràcticament cap diferència entre dir “La 

tribu de los Brady” i “La tribu dels Brady”. És a dir, que si hom pot 

previsiblement reconèixer la sèrie amb el nom castellà, també ho podria fer 

fàcilment amb una traducció catalana del nom (si més no del nom castellà de la 

sèrie).  
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Això no és tan clar pel que fa al concurs “The Price is Right”. Aquest programa 

també es va doblar únicament al castellà, amb el nom de “El precio justo”, però 

a diferència del que passa amb “The Brady Brunch”, no he trobat que ningú 

traduís el nom d’aquest concurs com “El preu just”. Una possible explicació 

d’això seria que no és tan evident que algú pogués relacionar el nom de “El preu 

just” amb el programa “El precio justo”. En qualsevol cas, tenint en compte que 

a Catalunya aquest programa es va poder veure amb el nom de “El precio justo”, 

potser no seria forassenyat traduir-ho d’aquest manera. És cert que potser és 

estrany que en una traducció de l’anglès (L1) al català (L2) hi aparegui una 

paraula en castellà (L3), però potser això es podria argumentar explicant que 

Catalunya és una societat bilingüe i que, per tant, hi ha gent de parla catalana que 

sabria reconèixer el programa si es traduís pel nom castellà. Segurament, això 

també es podria aconseguir si es traduís en català, però potser no de manera tan 

immediata. D’altra banda, traduir el nom en castellà localitzaria l’obra més 

clarament a Catalunya, de manera que per coherència amb la resta de la 

traducció, finalment m’he decidit per traduir el nom en català, és a dir “El preu 

just”. Tot i veure-hi també avantatges en el fet de traduir el nom en castellà, 

prioritzo la coherència amb la resta del text que, com en el cas del batut de 

xocolata Yoo-Hoo, pretén donar la idea que l’acció transcorre als EUA i no a 

Catalunya. D’altra banda però, hi ha altres solucions possibles per aquest 

problema de traducció. Per exemple, una solució igualment vàlida, i potser fins i 

tot més pràctica, hauria estat la de trobar un altre nom pel programa, com per 

exemple: “A veure qui encerta el preu”. Això també permet mantenir la idea que 

la història transcorre als EEUU, alhora que li estalvia feina al traductor, que no 

ha de buscar si el nom del programa ha estat traduït o no al català. 

 

5.1.3 La traducció de les expressions de tipus religiós 

Com en el cas dels aliments i dels jocs, la religió també és un element distintiu 

que es pot fer servir perfectament per diferenciar una cultura d’una altra. Com 

més diferents siguin els sistemes religiosos de les cultures que s’estiguin 
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comparant, més difícil en resultarà la traducció. Com hem vist en el comentari 

literari de l’obra, a “Recitatif” hi apareixen diversos elements religiosos que tenen 

a veure amb el jardí de l’Edèn, el pecat original i demés, però aquests elements 

no han condicionat en general la manera com s’ha fet la traducció. És a dir que, 

per exemple, the orchard, tot i ser probablement una referència al jardí de l’Edèn, 

no s’ha traduït com a jardí de l’Edèn, sinó com a pomerar, perquè el text descriu 

que allò és, en efecte, un pomerar i perquè si Morrison hagués volgut insinuar 

més explícitament aquesta referència podria haver dit garden of Eden en comptes 

de orchard. En aquest sentit i per acabar amb el tema dels elements culturals, 

voldria fer esment de l’única expressió de tipus religiós que sí va generar un 

problema de traducció, i és l’expressió «in time for chapel» (58). Aquesta 

expressió es va traduït, inicialment, com «just a temps d’anar a missa». La missa, 

però, és un servei religiós propi del catolicisme i, en tant que als EUA hi ha molts 

cristians que no són catòlics, sinó protestants, no s’hauria de suposar que la gent 

del St. Bonny (St. Bonaventure) sí que ho és, de catòlica. Tampoc s’ha de suposar 

el contrari. Cal saber, doncs, de què s’està parlant i adequar-hi el llenguatge. Si 

bé és cert que St. Bonaventure va ser membre de l’Església Catòlica (Robinson, 

1913), també és cert que els catòlics acostumen a dir «in time for mass» i no «in 

time for chapel».  La prudència, per tant, aconsella no dir missa i adoptar una 

solució neutre com la de servei religiós, que seria una generalització del terme 

original.  

 

5.1.4 La traducció dels noms propis 

Com a part integrant dels elements culturals, Aixelá també hi inclou els noms 

propis (a partir d’ara NP) (1996:58). Hi ha diverses maneres de definir què és un 

NP. La Reial Acadèmia Espanyola (RAE), per exemple, diu que un NP és «el que, 

sense tenir trets semàntics inherents, s’aplica a éssers animats o inanimats per 

designar-los». 3  És a dir, que es podria dir que, en general, els NP no tenen 

significat semàntic, i és per això que, normalment, no acostumen a traduir-se. 

                                                           
3 Traducció meva. 
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Aixelá, però, fa una classificació dels NP en què diferencia entre NP 

convencionals (aquells que no fan referència a la naturalesa del seu referent) i 

expressius (els semantitzats, amb al·lusions directes al seu referent) (2000: 122). 

Des del punt de vista del traductor, afirma que:  

Cuanto más expresivo y relevante sea un NP, más 

susceptible será de resultar transformado en traducción, y 

esto por la sencilla razón de que su mera repetición puede 

constituir desde el punto de vista del traductor una merma 

de carga informativa que obstaculice seriamente la eficacia 

textual de su versión. 

Així doncs, els NP (especialment els antropònims i els topònims), es poden 

traduir; com de fet es fa, sobretot en el cas de la literatura infantil i juvenil (LIJ), 

en què sovint tenen una càrrega expressiva important que serveix per descriure 

alguna característica dels personatges (Reboredo, 2015: 15). Hi ha diverses 

estratègies de traducció dels NP. La majoria de traductòlegs es mouen entre les 

dues propostes de Venuti (1995: 2): l’estrangerització i la domesticació. De la 

mateixa manera en què amb la majoria dels culturemes explicats en el punt 

anterior s’ha optat per una estratègia més domesticadora, pel que fa a l’únic NP 

que s’ha traduït i del qual en parlarem tot seguit, també he decidit fer servir una 

estratègica que familiaritzi el NP a la CM. El motiu d’aquesta decisió és que 

aquest NP té una càrrega expressiva rellevant que s’hauria perdut en cas de no 

traduir-se. Potser “Recitatif” no es pot considerar com a LIJ, si més no en la seva 

totalitat, però el nom propi del que parlarem a continuació es construeix en 

l’etapa d’infantesa de la Twyla i la Roberta i, per tant i sobretot tenint en compte 

la seva gran càrrega expressiva, considero que s’hauria de traduir. 

El nom en qüestió, que és Big Bozo, és de fet el sobrenom amb el qual els nens del 

St. Bonny es refereixen a la senyoreta Itkin. Bozo és una paraula d’un registre 

col·loquial que vol dir ximple. Així doncs, el sobrenom es podria haver traduït 

com a Gran Ximple. Però, sigui per la manca d’al·literació que sí es troba en Big 

Bozo o per algun altre motiu, la traducció no semblava funcionar tan bé com 
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l’original, si més no des del meu punt de vista que és, en tant que punt de vista, 

subjectiu. L’objectiu, doncs, era trobar una expressió idiomàtica que vingués a dir 

el mateix. Inicialment, es va optar per Cap de Carbassa, perquè era una expressió 

idiomàtica equivalent, que conservava l’al·literació, i que podria ser creïble dita 

per un nen, o llegida en un llibre pensat per un públic infantil o juvenil. Però la 

proposta era massa llarga. Apart, el segon mot del compost havia de funcionar 

amb independència del primer i mantenir el significat de bozo, cosa que no 

s’aconseguia amb carbassa. Per això, vaig optar finalment per Tros de Soca. D’una 

banda, és idiomàtic i més curt que cap de carbassa i, de l’altra, soca ja vol dir en si 

mateix ximplet. Apart,  tros de soca té, igual que big bozo, una petita al·literació. És 

a dir, que amb aquesta solució s’aconsegueix mantenir el significat del nom 

propi, així com el recurs literari de l’al·literació.  

La resta de NP, en canvi, no s’han considerat prou significatius semànticament i 

no s’han traduït. En el cas del nom St. Bonny (un altre sobrenom) vaig considerar 

la possibilitat de traduir-lo, perquè bonny té un significat lèxic: el de bonic i 

reforçat. Vaig pensar que potser era irònic que els nens de l’orfenat l’anomenessin 

amb aquest nom. Finalment, però, com que bonny és una paraula que es fa servir 

sobretot a Escòcia i per referir-se a persones, i no a llocs, vaig acabar descartant 

la possibilitat que St. Bonny tingués un significat afegit al significat purament 

referencial del mot. Els noms de persones tampoc no s’han traduït. Per exemple, 

Mary (la mare de la Twyla) no s’ha traduït per Maria; la qual cosa provoca una 

sensació d’estrangerització de l’obra, oposada una vegada més a la sensació que 

es desprèn de traduir Big Bozo per Tros de Soca. Una vegada més, doncs, ens 

trobem enmig de la contradictòria dialèctica entre estrangeritzar i domesticar que 

hem esmentat abans.  

 

5.2 Traducció de l’oralitat fingida 

Segons Brumme (2011: 252), el terme oralitat fingida va introduir-lo Goetsch (1985: 

202) per referir-se als recursos posats al servei de l’evocació d’oralitat en un text 

literari. Brumme explica, també, que aquesta és una denominació controvertida, 
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en tant que es podria confondre amb una manca d’honestedat de l’escriptor vers 

el públic (2011: 253). Per això, diu, existeixen altres denominacions com oralitat 

ficcional (part d’un món no real), fictícia (Freunek 2007: 27; «De ficció, que no té 

sinó una realitat de convenció», DIEC2), simulada o prefabricada (en traducció 

audiovisual) (Ginovart, 2013: 9), que pretenen millorar el dilema terminològic. 

En qualsevol cas, l’oralitat fingida no és sinó una imitació de l’oralitat real (Pérez, 

2017: 8); un «tret d’estil» (Goetsch, 1985: 202) del text escrit que, mitjançant una 

selecció de tècniques que normalment relacionem amb el món oral, 

aconsegueixen crear la sensació d’espontaneïtat pròpies de l’oralitat real (Bürki, 

2006: 220-22). És important diferenciar-la de l’oralitat real, perquè, com diu Bürki, 

«un trasvase minucioso de los rasgos verbales y paraverbales (de la oralidad real) 

[...] acarrea una serie de inconvenientes como el entorpecimiento de la fluidez 

discursiva y de la lectura, amén de la pérdida del valor estético del texto» (2008: 

35). Per tal d’aconseguir aquesta oralitat literària, es poden emprar diverses 

tècniques (Bürki, 2008: 36-36): com els signes gràfics pensats per plasmar 

elements suprasegmentals (guions, cometes, signes d’exclamació, etc.); els 

dialectes visuals4 que imiten trets fonètics; un vocabulari argòtic; una sintaxi no 

normativa que recorda a la d’altres registres, etc.   

Amb aquesta definició d’oralitat podem arribar a la conclusió que és en els 

diàlegs on podem trobar, segurament, més marques d’oralitat. En aquest sentit, 

Rosa (2015) parla de les dificultats alhora de traduir l’oralitat i assenyala que el 

traductor d’un text amb molts diàlegs no ha de supeditar la varietat lingüística 

dels diàlegs a la de la narració, sovint considerada més prestigiosa. És a dir, que 

no ha de traduir simplement el contingut dels diàlegs, sinó també les marques 

d’oralitat, que són fonamentals per la caracterització dels personatges. En base a 

aquesta premissa, he traduït els diàlegs en què, com veurem tot seguit, apareixen 

diverses de les característiques d’oralitat que Bürki descriu com: un vocabulari 

argòtic, els dialectes visuals, l’abreujament de certes paraules i una sintaxi no 

normativa. 

                                                           
4 En anglès això s’anomena eye dialect (Krapp, 1925). 
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Per exemple, un dels moments en què es pot percebre una paraula típica del 

vocabulari oral és aquell moment en què la Roberta i la Twyla són a l’aparcament 

de davant el supermercat on s’han trobat casualment. En un moment donat, la 

Twyla li pregunta a la Roberta si s’ha casat amb un Chinaman. No diu Chinese man 

(home xinés), sinó Chinaman, que és una manera col·loquial i despectiva de 

referir-se a un xinés (de manera semblant a com en català es podria dir txino en 

comtes de xinès). L’ús del registre col·loquial és freqüent en moltes converses 

informals i per tant és lògic que hi aparegui també en les converses simulades. 

Pel que fa a Chinaman, inicialment vaig traduir-ho com a txino, que recull la 

col·loquialitat pròpia de l’oral. Finalment, he anat un pas més enllà i ho he traduït 

com a txinu. D’aquesta manera, es posa de manifest de manera visual la 

pronunciació amb què s’ha de llegir aquesta paraula i, de facto, la meva varietat 

dialectal del català. Recordem que els dialectes visuals són una característica de 

l’oralitat fingida amb la qual i per mitjà d’aquesta elecció, hauria aconseguit que, 

en aquest cas concret, la traducció fos fins i tot més oral que el TP.  

En aquesta mateixa escena es troben altres elements d’oralitat com l’abreujament 

de certes paraules, tal i com es fa en el llenguatge parlat. Per exemple, quan la 

Roberta li diu a la Twyla: «Got a minute? Let’s have a coffee» (66). Aquest got a 

minute, és, segurament, la manera més econòmica de dir (have you) got a minute? 

Doncs bé, aquesta elisió l’he traduïda com a «Tens un minut? Nem a fer un cafè». 

Nem és la forma abreujada de anem i s’utilitza de manera freqüent en el català 

parlat. D’aquesta manera, l’oralitat que desprèn el TP com a conseqüència de 

l’elisió, es preserva en un altre element del TM (en aquest cas fruit de 

l’escurçament del verb anar), mitjançant una compensació (Molina, Hurtado, 

2002: 13). 

Quant a la sintaxi, trobem exemples de frases amb interrupcions i fins i tot 

repeticions que, una vegada més, contribueixen a augmentar la sensació 

d’espontaneïtat pròpia de l’oralitat. Un exemple d’això és el moment en què la 

Roberta i la Twyla es troben per primer cop després del St Bonny, al bar de 

carretera en què hi treballa la Twyla. Hi ha un moment en què la Twyla no sap 
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reconèixer a qui fa referència el nom de Hendrix de qui parla la Roberta, fet que 

provoca que la Roberta respongui amb un: «Hendrix. Jimi Hendrix, asshole. He’s 

only the biggest─Oh, wow. Forget it» (63). En anglès la frase queda interrompuda 

amb l’ús d’un signe gràfic, que és el guió; en català, en canvi, he fet servit els 

punts suspensius per tal de no incórrer en un calc tipogràfic5: «Hendrix. Jimi 

Hendrix, estúpida. Si només és el més gran...bah, és igual. Deixa-ho córrer». De 

fet, aquesta frase conté en ella mateixa diversos elements d’oralitat: la interrupció 

de la frase (típica duna conversa espontània, però no d’un text escrit), l’ús d’una 

interjecció (wow en anglès i bah en català) i l’ús de signes gràfics (el guió en anglès 

i els punts suspensius en català; com també les cometes angleses i el guió llarg en 

català que marquen que allò és un diàleg i que per tant, d’alguna manera, el 

narrador fa un pas enrere i deixa parlar els personatges amb la seva pròpia veu. 

Cal dir, però, que aquests elements d’oralitat no són exclusius dels diàlegs. En 

aquest sentit, els diàlegs són útils per exemplificar aquests trets, però aquests 

també es poden trobar en la narració i, especialment, en un text com aquest. Diu 

Goldstein-Shirley (1999: 101) que molts autors afroamericans «choose to see 

themselves as storytellers instead of storywriters because they distrust readers, 

and want people to listen to what they have to say». També diu, amb relació a 

“Recitatif”, que «although the text is written, its structure mimics oral 

storytelling», per tant, hem de parar atenció també a la narració pel que fa als 

signes d’oralitat. En aquest sentit, trobem moltes expressions fora dels diàlegs 

com hunky-dory i going to the john, marcadament orals i que he traduït com a flors 

i violes i anant al vàter, respectivament, amb la voluntat d’intentar sempre 

respectar al màxim aquest argot familiar amb què s’expressen les protagonistes. 

També n’hi ha d’altres com didn’t say a word o like salt and pepper que s’han traduït 

com a no va dir ni piu i com un ou a una castanya, respectivament, amb aquesta 

mateixa voluntat de mantenir el registre. Apart, l’ús de frases fetes i d’un 

llenguatge més abreujat que fa servir expressions com ma mare o nar, enlloc de la 

meva mare i anar, contribueix, com hem dit, a augmentar aquesta sensació 

                                                           
5 En català la suspensió o interrupció del discurs es representa a través dels punts suspensius (Manual 
d’Estil, 2007: 194). 
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d’oralitat, donat que el llenguatge oral és sempre més econòmic en nombre de 

síl·labes i ric pel que fa a expressions. També fora dels diàlegs trobem exemples 

de repeticions o reformulacions de frase com: «So when the Big Bozo […], when 

she said» (55). Aquesta repetició reformulada del subjecte, és a dir de the Big Bozo, 

és típica de l’oralitat i es manté en la traducció. En resum, s’observa que els 

mateixos elements d’oralitat que s’han explicat en relació amb els diàlegs, així 

com el registre col·loquial, es mantenen exactament igual fora dels diàlegs; fet 

que produeix que la sensació d’oralitat es mantingui pertot de manera uniforme.  

 

5.3 Traducció del punt de vista 

Simpson defineix el punt de vista com «the aspect of narrative organization 

referring to the perspective through which a story is told» (2004: 26-27). En aquest 

sentit, la persona a través de la qual tenim accés a la història és, sense cap mena 

de dubte, la Twyla. Ella n’és la focalitzadora (Genette, [1972] 1980: 188-89) ─amb 

això ens referim al personatge la perspectiva del qual ens arriba─ de la història i 

també la seva narradora. Quan el narrador i el focalitzador són la mateixa 

persona és diu que aquest narrador és un narrador homodiegètic (2004: 28). 

Alhora, un narrador homodiegètic és potencialment un narrador poc fiable6, en 

tant que el lector només pot saber allò que el narrador vol que sàpiga sense poder-

ho contraposar amb altres punts de vista. Però, com hem vist, a “Recitatif” també 

tenim accés, tot i que breument i a través del record de la Twyla, al punt de vista 

de la Roberta, la qual cosa posa de manifest la possible manca de veracitat en la 

història que explica la Twyla. En aquest sentit, la traducció no ofereix cap ruptura 

respecte del TP i manté exactament el mateix tipus de narrador-focalitzador en 

primera persona.   

És, però, igualment interessant analitzar el punt de vista de la Twyla i veure com 

evoluciona amb el pas del temps. No és massa evident, però quan comença el 

relat i ella parla de quan era petita i de quan la van portar al St. Bonny, la Twyla 

                                                           
6 En anglès això s’anomena unreliable narrator (Booth, 1961: 158-159). 
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adopta la manera de parlar pròpia d’una nena i, en canvi, quan explica els 

esdeveniments que li van succeir d’adulta, la seva veu és més madura. El següent 

fragment n’és un bon exemple: 

The minute I walked in and the Big Bozo introduced us, I 

got sick to my stomach. It was one thing to be taken out of 

your own bed early in the morning ─it was something else 

to be stuck in a strange place with a girl from a whole other 

race. And Mary, that’s my mother, she was right (55). 

Quan la Tros de Soca ens va presentar només arribar, em 

van venir ganes de vomitar. Una cosa era que et traguessin 

del teu llit ben d’hora pel matí, i una de molt diferent que 

et deixessin en un lloc desconegut amb una nena d’una raça 

completament diferent. A més a més, la Mary, la meva 

mare, tenia raó (3). 

En aquest sol fragment s’hi poden veure diverses coses: la indignació que en 

aquell moment sent la Twyla pel fet que se l’hagin endut de casa seva; la 

impertinència en certa manera habitual d’algunes nenes de vuit anys (l’edat de 

la Twyla i la Roberta); la manera exagerada d’entendre les coses, p.ex. «a girl from 

a whole other race» (55); la referència a la mare, que és un referent cabdal; el 

sobrenom amb què es refereixen a la senyoreta Itkin, etc. Tot plegat recorda la 

manera de parlar d’un infant, que mancat a vegades d’idees pròpies, repeteix allò 

que diuen els grans. En canvi, la Twyla que trobem cap al final de la història és 

força diferent. Aquesta és una Twyla de mitjana edat, molt més serena, i fins i tot 

cansada, que no pas la primera.   

I stopped the car and went in. Just for a cup of coffee and 

twenty minutes of peace before I went home and tried to 

finish everything before Christmas Eve (75). 
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Vaig aparcar el cotxe i hi vaig entrar. Només per fer un cafè 

i descansar vint minuts abans de tornar a casa i posar-me a 

enllestir-ho tot abans de la nit de Nadal (26). 

Així doncs, el lector observa com la perspectiva des de la qual la Twyla entén i 

ens explica les coses (que no el seu llenguatge) canvia a mesura que es va fent 

gran. Per exemple, és evident que quan la Twyla parla dels grown-ups (en català 

els grans; és a dir la gent adulta) ho fa des de la seva perspectiva de nena i no 

d’adulta. Però en qualsevol cas, ni l’idiolecte (Catford, 1965: 84-85) ni el sociolecte 

dels personatges (que són qüestions que queden fora dels objectius que es 

proposa assolir aquest comentari) canvien substancialment.   

 

5.4 Traducció dels jocs de paraules  

Ens podem basar, com fa Parra (2014: 8), en la definició de Delabastita (1996: 128), 

─la més recent i extensa─, que diu que els jocs de paraules són fenòmens textuals 

en què s’utilitzen les característiques específiques d’una o més llengües per 

produir una confrontació comunicativa entre dues o més estructures 

lingüístiques amb formes similars i significats dissimilars. N’hi ha de diversos 

tipus: fonològics, polisèmics, idiomàtics, sintàctics i morfològics (Diaz, 2008: 37-

39). Pel que fa a la seva traducció, Parra fa servir la classificació de Marco (2010: 

268-270) que ordena les diferents tècniques de traducció aplicables als jocs de 

paraules en base a la pèrdua, el manteniment o la millora del joc en el TM. En dos 

dels tres casos que explicaré, he sabut conservar el joc de paraules, i en l’altre no.  

El cas de les gar girls va ser bastant difícil de traduir. Gar girls és el nom amb què 

la Twyla i la Roberta es refereixen a les noies grans del pomerar. El cas és que, en 

anglès, gar girls té una sonoritat similar a gargoyles, i.e. gàrgoles.  Per tant, big girls 

es converteix en gar girls, com si gar fos un adjectiu que substituís big. En català 

noies grans (big girls) no s’assembla gens a gàrgoles, per tant, l’explicació que fa 

la Twyla de per què tant ella com la Roberta parlaven de les noies grans fent 

servir aquest sobrenom no s’entén en català. De manera que, o canviava noies 
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grans perquè s’assemblés a gàrgoles (estàtues, etc.) o a l’inrevés. Finalment, vaig 

optar per la solució híbrida gràngoles, que és una barreja entre grans i gàrgoles. 

No és el mateix joc fonètic i morfològic que hi ha entre big girls i gar girls, però és 

una solució amb un efecte equivalent. No és una solució perfecta, però s’entén. 

És a dir, es pot arribar a comprendre que unes nenes puguin dir gràngoles a unes 

noies grans perquè són tan lletges i els fan tanta por com si fossin gàrgoles. 

Per contra, amb Strife (on el joc de paraules també es basa en l’homofonia) no 

vaig saber com mantenir el joc. Aquí la dificultat rau en el fet que la Twyla explica 

que la paraula strife, que es pot traduir per conflicte, lluita...(que era com li deien 

els diaris al racial strife, és a dir al conflicte racial), la feia pensar en un ocell 

immens i prehistòric que ho veia i ho vigilava tot, talment com si fos una mena 

de Gran Germà. El motiu pel qual aquesta paraula la fa pensar en un ocell és que 

strife sona una mica com shrike i shrike és un ocell, concretament un capsigrany. 

El text ens empeny encara més cap a aquesta conclusió quan diu que «the word 

made me think of a bird ─a big shrieking bird» (70). L’adjectiu shrieking ens remet 

immediatament a l’ocell shriek. Aquesta associació d’idees que la Tony Morrison 

genera a través de la Twyla, no té sentit en català, si més no, a través d’una 

traducció literal. Així doncs, mirar de trobar noms d’ocells (en comptes de dur a 

terme una opció potser massa agosarada com la de canviar l’ocell per qualsevol 

altra cosa), que rimessin amb conflicte, lluita o altres sinònims semblava el camí 

lògic a seguir. No obstant això, en no saber trobar cap opció satisfactòria, i donant 

per bo el terme conflicte racial, vaig haver de resoldre l’atzucac d’una altra 

manera. El que vaig fer, doncs, és eliminar el mot paraula, i en fer-ho va esvair-se 

la necessitat de trobar una paraula que rimés amb conflicte. Així doncs, la 

traducció el que diu és que el conflicte era com un ocellot (enlloc de dir que la 

paraula conflicte li recordava a un ocellot), entenent el conflicte com a concepte i 

no com a paraula. 
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6. Conclusió 

Pel que fa a la consecució dels objectius que m’havia proposat, crec que els he 

assolit en un tant per cent elevat. És a dir, crec que la traducció està prou ben feta 

en el sentit que es llegeix de manera prou fluida i natural. Pel que fa a la 

demostració dels continguts apresos durant el curs, crec també haver-ho fet i, 

sobretot, crec haver-ne après de nous, com es pretén d’altra banda amb qualsevol 

treball d’una determinada envergadura. L’exposició dels elements culturals, 

l’oralitat fingida, el punt de vista i els jocs de paraules crec que ha estat prou clara 

i que els exemples proposats han acomplert la seva funció d’exemples en tant que 

han servit per explicar la teoria que els precedia. Potser, hi ha una certa 

descompensació pel que fa al nombre d’exemples d’una i altra part, com també 

pel que fa al contingut dels subapartats que expliquen els elements culturals. 

D’altra banda, però, una explicació més exhaustiva de tots aquests punts hauria 

donat com a resultat un treball més extens del previst per un treball de tipus 

acadèmic com aquest. Com he dit, els elements culturals, l’oralitat fingida, el punt 

de vista i els jocs de paraules són els temes que han estat més problemàtics a 

l’hora de traduir, un text que, d’altra banda, tampoc no ha estat especialment 

complicat de traduir. Com a reflexió final, el que més m’ha sorprès és la dificultat 

a què s’enfronta el traductor a l’hora de decidir si domesticar o estrangeritzar el 

text. Trobo que pot ser útil tenir una estratègia inicial a l’hora d’enfrontar el text, 

malgrat que jo he fet i desfet de manera intuïtiva. Saber, però, que hi ha autors 

que defensen una combinació de totes dues aproximacions m’ha fet veure que 

potser no anava tan errat o que la meva inconsistència no era pas tan greu. És un 

problema de difícil solució, perquè totes dues estratègies tenen pros i contres. 

D’una banda, domesticar facilita la comprensió del text alhora que s’elideixen 

elements culturals clau de la cultura d’origen; de l’altra, estrangeritzar conserva 

aquests elements distintius malgrat que puguin dificultar la comprensió del text. 

Així doncs, la solució més diplomàtica és, segurament, la que intenta agafar el 

millor de les dues estratègies, segons el que funcioni millor en cada cas.   
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ANNEX: Text original  

My mother danced all night and Roberta’s was sick. That’s why we were taken 

to St. Bonny’s. People want to put their arms around you when you tell them you 

were in a shelter, but it really wasn’t bad. No big long room with one hundred 

beds like Bellevue. There were four to a room, and when Roberta and me came, 

there was a shortage of state kids, so we were the only ones assigned to 406 and 

could go from bed to bed if we wanted to. And we wanted to, too (1). We changed 

beds every night and for the whole four months we were there we never picked 

one out as our own permanent bed.  

It didn’t start out that way. The minute I walked in and the Big Bozo introduced 

us, I got sick to my stomach. It was one thing to be taken out of your own bed 

early in the morning -it was something else to be stuck in a strange place with a 

girl from a whole other race. And Mary, that’s my mother, she was right. Every 

now and then she would stop dancing long enough to tell me something 

important and one of the things she said was that they never washed their hair 

and they smelled funny. Roberta sure did. Smell funny, I mean. So when the Big 

Bozo (nobody ever called her Mrs. Itkin, just like nobody ever said St. 

Bonaventure)- when she said, “Twyla, this is Roberta. Roberta, this is Twyla. 

Make each other welcome.” I said, “My mother won’t like you putting me in 

here.! 

“Good,” said Bozo. “Maybe then she’ll come and take you home.” 

How’s that for mean? If Roberta had laughed I would have killed her, but she 

didn’t. She just walked over to the window and stood with her back to us.” 

Turn around, “said the Bozo. “Don’t be rude, Now Twyla. Roberta. When you 

hear a loud buzzer, that’s the call for dinner. Come down to the first floor. Any 

fights and no movie.” And then, just to make sure we knew what we would be 

missing, “The Wizard of Oz.” 
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“Roberta must have thought I meant that my mother would be mad about my 

being put in a shelter. Not about rooming with her, because as soon as Bozo left 

she came over to me and said, “Is your mother sick too?” 

“No,” I said. “She just likes dancing all night.” 

“Oh,” she nodded her head and I liked the way she understood things so fast. So 

for the moment I didn’t matter that we looked like salt and pepper standing there 

and that’s what the other kids called us sometimes. We were eight years old and 

got F’s all the time. Me because I couldn’t remember what I read or what the 

teacher said. And Roberta because she couldn’t read at all and didn’t even listen 

to the teacher. She wasn’t good at anything except jacks, at which she was a killer: 

pow scoop pow scoop pow scoop. 

We didn’t like each other all that much at first, but nobody else wanted to play 

with us because we weren’t real orphans with beautiful dead parents in the sky. 

We were dumped. Even the New York City Puerto Ricans and the upstate 

Indians ignored us. All kinds of kids were in there, black ones, white ones, even 

two Koreans. The food was good, though. At least I thought so. Roberta hated it 

and left whole pieces of things on her plate: Spam, Salisbury steak-even jello with 

fruit cocktail in it, and she didn’t care if I ate what she wouldn’t. Mary’s idea of 

supper was popcorn and a can of Yoo-Hoo. Hot mashed potatoes and two 

weenies was like Thanksgiving for me. 

It really wasn’t bad, St. Bonny’s. The big girls on the second floor pushed us 

around now and then. But that was all. They wore lipstick and eyebrow pencil 

and wobbled their knees while they watched TV. Fifteen, sixteen, even, some of 

them were. They were put-out girls, scared runaways most of them. Poor little 

girls who fought their uncles off but looked tough to us, and mean. God did they 

look mean. The staff tried to keep them separate from the younger children, but 

sometimes they caught us watching them in the orchard where they played 

radios and danced with each other. They’d light out after us and pull our hair or 

twist our arms. We were scared of them, Roberta and me, but neither of us 

wanted the other one to know it. So we got a good list of dirty names we could 
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shout back when we ran from them through the orchard. I used to dream a lot 

and almost always the orchard was there. Two acres, four maybe, of these little 

apple trees. Hundreds of them. Empty and crooked like beggar women when I 

first came to St. Bonny’s but fat with flowers when I left. I don’t know why I 

dreamt about that orchard so much. Nothing really happened there. Nothing all 

that important, I mean. Just the big girls dancing and playing the radio. Roberta 

and me watching. Maggie fell down there once. The kitchen woman with legs 

like parentheses. And the big girls laughed at her. We should have helped her 

up, I know, but we wore scared of those girls with lipstick and eyebrow pencil. 

Maggie couldn’t talk. The kids said she had her tongue cut out, but I think she 

was just born that way: mute. She was old and sandy-colored and she worked in 

the kitchen. I don’t know if she was nice or not. I just remember her legs like 

parentheses and how she rocked when she walked. She worked from early in the 

morning till two o’clock, and if she was late, if she had too much cleaning and 

didn’t get out till two-fifteen or so, she’d cut through the orchard so she wouldn’t 

miss her bus and have to wait another hour. She wore this really stupid little hat 

-a kid’s hat with ear flaps- and she wasn’t much taller than we were. A really 

awful little hat. Even for a mute, it was dum-dressing like a kid and never saying 

anything at all.” 

“But what about f something tries to kill her?” I used to wonder about that. “Or 

what I she wants to cry? Can she cry?” 

“Sure,” Roberta said. “But just tears. No sounds come out.” 

“She can’t scream?” 

“Nope. Nothing.” 

“Can she hear?” 

“I guess.” 

“Let’s call her,” I said. And we did. 

“Dummy! Dummy!” She never turned her head. 
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“Bow legs! Bow legs!” Nothing. She just rocked on, the chin straps of her baby-

boy hat swaying from side to side. I think we were wrong. I think she could hear 

and didn’t let on. And it shames me even now to think there was somebody in 

there after all who heard us call her those names and couldn’t tell on us. 

We got along all right, Roberta and me. Changed beds every night, got F’s in 

civics and communication skills and gym. The Bozo was disappointed in us, she 

said. Out of 130 of us state cases, 90 were under twelve. Almost all were real 

orphans with beautiful dead parents in the sky. We were the only ones dumped 

and the only ones with F’s in three classes including gym. So we got along -what 

with her leaving whole pieces of things on her plate and being nice about not 

asking questions. 

I think it was the day before Maggie fell down that we found out our mothers 

were coming to visit us on the same Sunday. We had been at the shelter twenty-

eight days (Roberta twenty-eight and a half) and this was their first visit with us. 

Our mothers would come at ten o’clock in time for chapel, then lunch with us in 

the teacher’s lounge. I thought if my dancing mother met her sick mother it might 

be good for her. And Roberta thought her sick mother would get a big bang out 

of a dancing one. We got excited about it and curled each other’s hair. After 

breakfast we sat on the bed watching the road from the window. Roberta’s socks 

were still wet. She washed them the night before and put them on the radiator to 

dry. They hadn’t but she put them on anyway because their tops were so pretty-

scalloped in pink. Each of us had a purple construction-paper basket that we had 

made in craft class. Mine had a yellow crayon rabbit on it. Roberta’s had eggs 

with wiggly lines of color. Inside were cellophane grass and just the jelly beans 

because I’d eaten the two marshmallow eggs they gave us. The Big Bozo came 

herself to get us. Smiling she told us we looked very nice and to come downstairs. 

We were so surprised by the smile we’d never seen before, neither of us moved.  

“Don’t you want to see your mommies?” 
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I stood up first and spilled the jelly beans all over the floor. Bozo’s smile 

disappeared while we scrambled to get the candy up off the floor and put it back 

in the grass. 

She escorted us downstairs to the first floor, where the other girls were lining up 

to file into the chapel. A bunch of grown-ups stood to one side. Viewers mostly. 

The old biddies who wanted servants and the fags who wanted company looking 

for children they might want to adopt. Once in a while a grandmother. Almost 

never anybody young or anybody whose face wouldn’t scare you in the night. 

Because if any of the real orphans had young relatives they wouldn’t be real 

orphans. I saw Mary right away. She had on those green slacks I hated and hated 

even more now because didn’t she know we were going to chapel? And that fur 

jacket with the pocket linings so ripped she had to pull her hands out of them. 

But her face was pretty-like always, and she smiled and waved like she was the 

little girl looking for her mother- not me.  

I walked slowly, trying not to drop the jelly beans and hoping the paper handle 

would hold. I had to use my last Chiclet because by the time I finished cutting 

everything out, all the Elmer’s was gone. I am left-handed and the scissors never 

worked for me. It didn’t matter, though; I might just as well have chewed the 

gum. Mary dropped to her knees and grabbed me, mashing the basket, the jelly 

beans, and the grass into her ratty fur jacket. 

“Twyla, baby. Twyla, baby!” 

I could have killed her. Already I heard the big girls in the orchard next saying, 

“Twyyyyyla, baby!” But I couldn’t stay mad at Mary while she was smiling and 

hugging me and smelling of Lady Esther dusting powder. I wanted to stay buried 

in her fur all day. 

To tell the truth I forgot about Roberta. Mary and I got in line for the traipse into 

chapel and I was feeling proud because she looked so beautiful even in those 

ugly green slacks that made her behind stick out. A pretty mother on earth is 
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better than a beautiful dead one in the sky even if she did leave you all alone to 

go dancing. 

I felt a tap on my shoulder, turned, and saw Roberta smiling. I smiled back, but 

not too much lest somebody think this visit was the biggest thing that ever 

happened in my life. Then Roberta said, “Mother, I want you to meet my 

roommate, Twyla. And that’s Twyla’s mother.” 

I looked up it seemed for miles. She was big. Bigger than any man and on her 

chest was the biggest cross I’d ever seen. I swear it was six inches long each way. 

And in the crook of her arm was the biggest Bible ever made.  

Mary, simple-minded as ever, grinned and tried to yank her hand out of the 

pocket with the raggedy lining-to shale hands, I guess. Roberta’s mother looked 

down at me and then looked down at Mary too. She didn’t say anything, just 

grabbed Roberta with her Bible-free hand and stepped out of line, walking 

quickly to the rear of it. Mary was still grinning because she’s not too swift when 

it comes to what’s really going on. Then this light bulb goes off in her head and 

she says “That bitch!” really loud and us almost in the chapel now. Organ music 

whining; the Bonny Angels singing sweetly. Everybody in the world turned 

around to look. And Mary would have kept it up-kept calling names if I hadn’t 

squeezed her hand as hard as I could. That helped a little, but she still twitched 

and crossed and uncrossed her legs all through service. Even groaned a couple 

of times. Why did I think she would come there and act right? Slacks. No hat like 

the grandmothers and viewers, and groaning all the while. When we stood for 

hymns she kept her mouth shut. Wouldn’t even look at the words on the page. 

She actually reached in her purse for a mirror to check her lipstick. All I could 

think of was that she really needed to be killed. The sermon lasted a year, and I 

knew the real orphans were looking smug again. 

We were supposed to have lunch in the teacher’s lounge, but Mary didn’t bring 

anything, so we picked fur and cellophane grass off the mashed jelly beans and 

ate them. I could have killed her. I sneaked a look at Roberta. Her mother had 

brought chicken legs and ham sandwiches and oranges and a whole box of 
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chocolate-covered grahams. Roberta drank milk from a thermos while her 

mother read the Bible to her. 

Things are not right. The wrong food is always with the wrong people. Maybe 

that’s why I got into waitress work later-to match up the right people with the 

right food. Roberta just let those chicken legs sit there, but she did bring a stack 

of grahams up to me later when the visit was over. I think she was sorry that her 

mother wouldn’t shake my mother’s hand. And I liked that and I liked the fact 

that she didn’t say a word about Mary groaning all the way through service and 

not bringing any lunch. 

Roberta left in May when the apple trees where heavy and white. On her last day 

we went to the orchard to watch the big girls smoke and dance by the radio. It 

didn’t matter that they said, “Twyla, baby.” We sat on the ground and breathed. 

Lady Esther. Apple blossoms. I still go soft when I smell one or the other. Roberta 

was going home. The big cross and the big Bible was coming to get her and she 

seemed sort of glad and sort of not. I thought I would die in that room of four 

beds without her and I knew Bozo had plans to move some other dumped kid in 

there with me. Roberta promised to write every day, which was really sweet of 

her because she couldn’t read a lick so how could she write anybody. I would 

have drawn pictures and sent them to her but she never gave me her address. 

Little by little she faded. Her wet socks with pink scalloped tops and her big 

serious-looking eyes -that’s all I could catch when I tried to bring her to mind. 

I was working behind the counter at the Howard Johnson’s on the Thruway just 

before the Kingston exit. Not a bad job. Kind of a long ride from Newburgh, but 

okay once I got there. Mine was the second night-shift eleven to seven. Very light 

until Greyhound checked in for breakfast around six-thirty. At that hour the sun 

was all the way clear of the hills behind the restaurant. The place looked better at 

night-more like shelter-but I loved it when the sun broke in, even if it did show 

all the cracks in the vinyl and the speckled floor looked dirty no matter what the 

mop boy did. 
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It was August and a bus crowd was just unloading. They would stand around a 

long while: going to the john, and looking at gifts and junk-for-sale machines, 

reluctant to sit down so soon. Even to eat. I was trying to fill the coffee pots and 

get them all situated on the electric burners when I saw her. She was sitting in a 

booth smoking a cigarette with two guys smothered in head and facial hair. Her 

own hair was so big and wild I could hardly see her face. But the eyes. I would 

know them anywhere. She had on a powder-blue halter and shorts outfit and 

earrings the size of bracelets. Talk about lipstick and eyebrow pencil. She made 

the big girls look like nuns. I couldn’t get off the counter until seven o’clock, but 

I kept watching the booth in case they got up to leave before that. My replacement 

was on time for a change, so I counted and stacked my receipts as fast as I could 

and signed off. I walked over to the booths, smiling and wondering if she would 

remember me. Or even is she wanted to remember me. Maybe she didn’t want 

to be reminded of St. Bonny’s or to have anybody know she was ever there. I 

know I never talked about it to anybody. 

I put my hands in my apron pockets and leaned against the back of the booth 

facing them. 

“Roberta? Roberta Fisk?” 

She looked up. “Yeah?” 

“Twyla.” 

She squinted for a second and then she said, “Wow.” 

“Remember me?” 

“Sure. Hey. Wow.” 

“It’s been a while,“ I said, and gave a smile to the two hairy guys. 

“Yeah. Wow. You work here?” 

“Yeah,“ I said. “I live in Newburgh.” 
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“Newburgh? No kidding?” She laughed then a private laugh that included the 

guys but only the guys, and they laughed with her- What could I do but laugh 

too and wonder why I was standing there with my knees showing out from 

under that uniform. Without looking I could see the blue and white triangle on 

my head, my hair shapeless in a net, my ankles thick in white oxfords. Nothing 

could have been less sheer than my stockings. There was this silence that came 

downright after I laughed. A silence it was her turn to fill up. With introductions, 

maybe, to her boyfriends or an invitation to sit down and have a Coke. Instead 

she lit a cigarette off the one she’d just finished and said, “We’re on our way to 

the Coast. He’s got an appointment with Hendrix.” 

She gestured casually toward the boy next to her. 

“Hendrix Fantastic,” I said.”Really fantastic. What’s she doing now?” 

Roberta coughed on her cigarette and the two guys rolled their eyes up at the 

ceiling.” 

Hendrix. Jimi Hendrix, asshole. He’s only the biggest─Oh, wow. Forget it. 

I was dismissed without anyone saying goodbye, so I thought I would do it for 

her.  

“How’s your mother?” I asked, Her grin cracked her whole face. She swallowed. 

“Fine, “ she said. “How’s yours?” 

“Pretty as a picture,” I said and turned away. The backs of my knees were damp. 

Howard Johnson’s really was a dump in the sunlight. 

James is as comfortable as a house slipper. He liked my cooking and I liked his 

big loud family. They have lived in Newburg all of their lives and talk about it 

the way people do who have always known a home. His grandmother is a porch 

swing older than his father and when they talk about streets and avenues and 

buildings they call them names they no longer have. They still call the A & P 

Rico’s because it stands on property once a mom and pop store owned by Mr. 

Rico. And they call the new community college Town Hall because it once was. 
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Half the population of Newburgh is in on welfare now, but to my husband’s 

family it was still some upstate paradise of a time long past. A time of ice houses 

and vegetables wagons, coal furnaces and children weeding gardens. When our 

son was born my mother in law gave me the crib blanket that had been hers. 

But the town they remembered had changed. Something quick was in the air. 

Magnificent old houses, so ruined they had become shelter for squatters and rent 

risks, were bought and renovated. Smart IBM people moved out of their suburbs 

back into the city and put shutters up and herb gardens in their backyards. A 

brochure came in the mail announcing the opening of a Food Emporium. 

Gourmet food it said-and listed items the rich IBM crowd would want. It was 

located in a new mall at the edge of town and I drove out to shop there one day-

just to see. It was  late in June. After the tulips were gone and the Queen Elisabeth 

roses were open everywhere. It railed my cart along the aisle tossing in smoked 

oysters and Robert’s sauce and things I knew I would sit in my cupboard for 

years. Only when I found some Klondike ice cream bars did I feel less guilty 

about spending James’ fireman’s salary so foolishly. My father-in-law ate them 

with the same gusto little Joseph did.  

Waiting in the check-out-line I heard a voice say, “Twyla!” 

The classical music piped over the aisles had affected me and the woman leaning 

toward me was dressed to kill. Diamonds on her hand, a smart white summer 

dress. “I’m Mrs. Benson,” I said. 

“Ho. Ho. The Big Bozo, “ she sang. 

For a split second I didn’t know what she was talking about. She had a bunch of 

asparagus and two cartons of fancy water. 

“Roberta!” 

“Right.” 

“For heaven’s sake. Roberta.” 

“You look great,” she said. 
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“So do you. Where are you? Here in Newburgh?” 

“Yes. Over in Annandale.” 

I was opening my mouth to say more when the cashier called my attention to her 

empty counter. 

“Meet you outside.” Roberta pointed her finger and went into the express line. 

I placed the groceries and kept myself from glancing around to check Roberta’s 

progress. I remembered Howard Johnson’s and looking for a chance to speak 

only to be greeted with a stingy “wow.” But she was waiting for me and her huge 

hair was sleek now, smooth around a small, nicely shaped head. Shoes, dress, 

everything lovely and summery and rich. I was dying to know what happened 

to her, how she got from Jimi Hendrix to Annandale, a neighborhood full of 

doctors and IBM executives. Easy, I thought. Everything is so easy for them. They 

think they own the world. 

“How long,” I asked her. “How long have you been here?” 

“A year. I got married to a man who lives here. And you, you’re married too, 

right? Benson, you said.” 

“Yeah. James Benson.” 

“And is he nice?” 

“Oh, is he nice?” 

“Well, is he?” Roberta’s eyes were steady as though she really meant the question 

and wanted an answer.” 

“He’s wonderful, Roberta. Wonderful.” 

“So you’re happy.” 

“Very.” 

“That’s good,” she said and nodded her head. “I always hoped you’d be happy. 

Any kids? I know you have kids.” 
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“One. A boy. How about you?” 

“Four.” 

“Four?” 

She laughed. “Step kids. He’s a widower.” 

“Oh.” 

“Got a minute? Let’s have a coffee.” 

I thought about the Klondikes and the inconvenience of going all the way to my 

car putting the bags in the trunk. Served me right for buying all that stuff I didn’t 

need. Roberta was ahead of me. 

“Put them in my car. It’s right here.” 

And then I saw the dark blue limousine. 

“You married a Chinaman?” 

“No,” she laughed. “He’s the driver.” 

“Oh, my. If the Big Bozo could see you now.” 

We both giggled. Really giggled. Suddenly, in just a pulse beat, twenty years 

disappeared and all of it came rushing back. The big girls (whom we called gar 

girls-Roberta’s misheard word for the evil stone faces described in a civics class) 

there dancing in the orchard, the ploppy mashed potatoes, the double weenies, 

the Spam with pineapple. We went into the coffee shop holding onto one another 

and tried to think why we were glad to see each other this time and not before. 

Once, twelve years ago, we passed like strangers. A black girl and a white girl 

meeting in a Howard Johnson’s on the road and having nothing to say. One in a 

blue and white triangle waitress hat- the other on her way to see, Hendrix. Now 

we were behaving like sisters separated for much too long. Those four short 

months were nothing in time. Maybe it was the thing itself. Just being there, 

together. Two little girls who knew what nobody else in the world knew-how not 

to ask questions. How to believe what had to be believed. There was politeness 
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in that reluctance and generosity as well. Is your mother sick too? No, she dances 

all night. Oh – and an understanding nod. 

We sat in a booth by the window and fell into recollection like veterans. 

“Did you ever learn to read?” 

“Watch.” She picked up the menu. “Special of the day. Cream of corn soup. 

Entrees. Two dots and a wriggly line. Quiche. Chef salad, scallops… 

I was laughing and applauding when the waitress came up. 

“Remember the Easter baskets?” 

“And how we tried to introduce them?” 

“Your mother with that cross like two telephone poles.” 

“And yours with those tight slacks.” 

We laughed so loudly heads turned and made the laughter harder to suppress.” 

“What happened to the Jimi Hendrix date?” 

Roberta made a blow-up sound with her lips. 

“When he died I thought about you.” 

“Oh, you heard about him finally?” 

“Finally. Come on, I was a small-town country waitress.” 

“And I was a small-town country dropout. God, were we wild. I still don’t know 

how I got out of there alive.” 

“But you did.” 

“I did. I really did. Now I’m Mrs. Kenneth Norton.” 

“Sounds like a mouthful.” 

“It is.” 

“Servants and all?” 
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Roberta held up two fingers. 

“Ow! What does he do?” 

“Computers and stuff. What do I know?”  

“I don’t remember a hell of a lot from those days, but Lord, St. Bonny’s is as clear 

as daylight. Remember Maggie? The day she fell down and those gar girls 

laughed at her?” 

Roberta looked up from her salad and stared at me. “Maggie didn’t fall” she said. 

“Yes, she did. You remember.” 

“No, Twyla. They knocked her down. Those girls pushed her down and tore her 

clothes. In the orchard.” 

“I don’t—that’s not what happened.” 

“Sure it is. In the orchard. Remember how scared we were?” 

“Wait a minute. I don’t remember any of that.” 

“And Bozo was fired.” 

“You’re crazy. She was there when I left. You left before me.” 

“I went back. You weren’t there when they fired Bozo.” 

“What?” 

“Twice. Once for a year when I was about ten, another for two months when I 

was fourteen. That’s when I ran away.” 

“You ran away from St. Bonny’s?” 

“I had to. What do you want? Me dancing in that orchard?” 

“Are you sure about Maggie?” 

“Of course I’m sure. You’ve blocked it, Twyla. It happened. Those girls had 

behavior problems, you know.” 

“Didn’t they, though. But why can’t I remember the Maggie thing?” 
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“Believe me. It happened. And we were there.” 

“Who did you room with when you went back?” I asked her as if I would know 

her. The Maggie thing was troubling me. 

“Creeps. They tickled themselves in the night.” 

My ears were itching, and I wanted to go home suddenly. This was all very well 

but she couldn’t just comb her hair, wash her face and pretend everything was 

hunky-dory. After the Howard Johnson’s snub. And no apology. Nothing. 

“Were you on dope or what that time at Howard Johnson’s? I tried to make my 

voice sound friendlier than I felt.” 

“Maybe, a little. I never did drugs much. Why?” 

“I don’t know: you acted sort if like you didn’t want to know me then.” 

“Oh, Twyla, you know how it was in those days: black-white. You know how 

everything was.” 

But I didn’t know. I thought it was just the opposite. Busloads of blacks and 

whites came into Howard Johnson’s together. They roamed together: students, 

musicians, lovers, protesters. You got to see everything at Howard Johnson’s and 

blacks were very friendly with whites in those days. But sitting there with 

nothing on my plate but two hard tomato wedges wondering about the melting 

Klondikes it seemed childish remembering the slight. We went to her car, and 

with the help of the driver, got my stuff into my station wagon. 

“We’ll keep in touch this time,” she said. 

“Sure,” I said. “Sure. Give me a call.” 

“I will,” she said, and then just as I was sliding behind the wheel, she leaned into 

the window. “By the way. Your mother. Did she ever stop dancing?” 

I shook my head. “No. never.” 

Roberta nodded. 



 

70 
  

“And yours? Did she ever get well?” 

She smiles a tiny sad smile. “No. She never did. Look, call me, okay?” 

“Okay,” I said, but I knew I wouldn’t. Roberta had messed up my past somehow 

with that business about Maggie. I wouldn’t forget a thing like that. Would I? 

Strife came to us that fall. At least that’s what the paper called it. Strife. Racial 

strife. The word made me think of a bird-a big shrieking bird out of 1.000.000.000 

B.C. Flapping its wings and cawing. Its eye with no lid always bearing down on 

you. All day it screeched and at night it slept on the rooftops. It woke you in the 

morning and from the Today show to the eleven o’clock news it kept you an 

awful company. I couldn’t figure it out from one day to the next. I knew I was 

supposed to feel something strong, but I didn’t know what, and James wasn’t 

any help. Joseph was on the list of kids to be transferred from the junior high 

school to another one at some far-out-of-the-way place and I thought it was a 

good thing until I heard it was a bad thing. I mean I didn’t know. All the schools 

seemed dumps tome, and the fact that one was nicer looking didn’t hold much 

weight. But the papers were full of it and then the kids began to get jumpy. In 

August, mind you. Schools weren’t even open yet. I thought Joseph might be 

frightened to go over there, but he didn’t seem scared so I forgot about it, until I 

found myself driving along Hudson Street out there by the school they were 

trying to integrate and saw a line of women marching. And who do you suppose 

was in line, big as life, holding a sign in front of her bigger than her mother’s 

cross? MOTHERS HAVE RIGHTS TOO” It said. 

I drove on, and then changed my mind. I circled the block, slowed down, and 

honked my horn. 

Roberta looked over and when she saw me she waved. I didn’t wave back, but I 

didn’t move either. She handled her sign to another woman and came over to 

where I was parked. 

“Hi.” 

“What are you doing?” 
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“Picketing. What’s it look like?” 

“What for?” 

“What do you mean, ‘What for’? They want to take my kids and send them out 

of the neighborhood. They don’t want to go.” 

“So what if they go to another school? My boy’s being bussed too, and I don’t 

mind, Why should I do?” 

“It’s not about us, Twyla. Me and you. It’s about our kids.” 

“What’s more us than that?” 

“Well, it’s a free country.” 

“Not yet, but it will be.” 

“What the hell does that mean? I’m not doing anything to you.” 

“You really think that?” 

“I know it.” 

“I wonder what made me think you were different.” 

“I wonder what made me think you were different.” 

“Look at them,” I said. “Just look. Who do they think they are? Swarming all over 

the place like they own it. And now they think they can decide where my child 

goes to school. Look at them Roberta. They’re Bozos.” 

Roberta turned around and looked at the women. Almost all of them were 

standing still now, waiting. Some were even edging toward us. Roberta looked 

at me out of some refrigerator behind her eyes. “No, they’re not. They’re just 

mothers.” 

“And what am I? Swiss cheese?” 

“I used to curl your hair.” 

“I hated your hands in my hair.” 
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The women were moving. Our faces looked mean to them of course and they 

looked as though they could not wait to throw themselves in front of a police car, 

or better yet, into my car and drag me away by my ankles. Now they surrounded 

my car and gently, gently began to rock it. I swayed back and forth like a 

sideways yo-yo. Automatically I reached for Roberta, like the old days in the 

orchard when they saw us watching them and we had to get out of there, and If 

one of us fell the other pulled her up and if one of us was caught the other stayed 

to kick and scratch, and neither would leave the other behind. My arm shot out 

of the car window but no receiving hand was there. Roberta was looking at me 

sway from side to side in the car and her face was still. My purse slid from the 

car seat down under the dashboard. The four policemen who had been drinking 

Tab in their car finally got the message and strolled over, forcing their way 

through the women. Quietly, firmly they spoke. “Okay, ladies. Back in line or off 

the streets.” 

Some of them went away willingly; others had to be urged away from the car 

doors and the hood. Roberta didn’t move. She was looking steadily at me. I was 

fumbling to turn on the ignition, which wouldn’t catch because the gearshift was 

still in drive. The seats of the car were a mess because the swaying had thrown 

my grocery coupons all over it and my purse was sprawled on the floor. 

“Maybe I am different now, Twyla. But you’re not. You’re the same little state 

kid who kicked a poor old black lady when she was down on the ground. You 

kicked a black lady and you have the nerve to call me a bigot.” 

The coupons were everywhere and the guts of my purse were bunched under the 

dashboard. What was she saying? Black? Maggie wasn’t black. 

“She wasn’t black,” I said. 

“Like hell she wasn’t, and you kicked her. We both did. You kicked a black lady 

who couldn’t even scream.” 

“Liar!” 

“You’re the liar! Why don’t you just go home and leave us alone, huh?” 
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She turned away and I skidded away from the curb. 

The next morning I went into the garage and cut the side out of the carton our 

portable Tv had come in. It wasn’t nearly big enough, but after a while I had a 

decent sign: red spray-painted letters on a white background-AND SO DO 

CHILDREN****. I meant just to go down to the school and tack it up somewhere 

so those cows on the picket line across the street could see it, but when I got there, 

some ten or so others had already assembled-protesting the cows across the 

street. Police permits and everything. I got in line and we strutted in time on our 

side while Roberta’s group strutted on theirs. That first day we were all dignified, 

pretending the other side didn’t exist. The second day there was name calling 

and figure gestures. But that was about all. People changed signs from time to 

time, but Roberta’s never did and neither did I. Actually my sign didn’t make 

sense without Roberta’s. “And so do children what?” one of the women on my 

side asked me. Have rights, I said, as though it was obvious. 

Roberta didn’t acknowledge my presence in any way and I got to thinking maybe 

she didn’t know I was there. I began to place myself in the line, jostling people 

one minute and lagging behind the next, so Roberta and I could reach the end of 

our respective lines at the same time and there would be a moment in our tum 

when we would face each other. Still, I couldn’t tell whether she saw me and 

knew my sign was for her. The next day I went early before we were scheduled 

to assemble. I waited until she got there before I exposed my new creation. As 

soon as she hoisted her MOTHERS HAVE RIGHTS TOO I began to wave my new 

one, which said, HOW WOULD YOU KNOW? I know she saw that one, but I 

had gotten addicted now. My signs got crazier each day, and the women on my 

side decided that I was a kook. They couldn’t make heads of tails out of my 

brilliant screaming posters. 

I brought a painted sign in queenly red with huge black letters that said, IS YOUR 

MOTHER WELL? Roberta took her lunch brake and didn’t come back for the rest 

of the day or any day after. Two days later I stopped going too and couldn’t  have 

been missed because nobody understood my signs anyway. 
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It was a nasty six weeks. Classes were suspended and Joseph didn’t go to 

anybody’s school until October. The children-everybody’s children soon got 

bored with that extended vacation they thought was going to be so great. They 

looked at TV until their eyes flattened. I spent a couple of mornings tutoring my 

son, as the other mothers said we should. Twice I opened a text from last year 

that he had never turned in. Twice he yawned in my face, Other mothers 

organized living room sessions so the kids would keep up. None of the kids could 

concentrate so they drifted back to The Price is Right and The Brady Brunch. 

When the school finally opened there were fights once or twice and some sirens 

roared through the streets every once in a while. There were a lot of 

photographers from Albany. And just when ABC was about to send up a news 

crew, the kids settled down like nothing in the world had happened. Joseph hung 

my HOW WOULD YOU KNOW? Sign in his bedroom. I don’t know what 

became of AND SO DO CHILDREN****. I think my father-in-law cleaned some 

fish on it. He was always puttering around in our garage. Each of his five children 

lived in Newburgh and he acted as though he had five extra homes. 

I couldn’t help looking for Roberta when Joseph graduated from high school but 

I didn’t see her. It didn’t trouble me much what she had said to me in the car. I 

mean the kicking part. I know I didn’t do that, I couldn’t do that. But I was 

puzzled by her telling me Maggie was black. When I thought about it I actually 

couldn’t be certain. She wasn’t pitch-black, I knew, or I would have remembered 

that. What I remember was the kiddie hat, and the semicircle legs. I tried to 

reassure myself about the race thing for a long time until it dawned on me that 

the truth was already there, and Roberta knew it. I didn’t kick her; I didn’t join 

in with the gar girls and kick that lady, but I sure did want to. We watched and 

never tried to help her and never called for help. Maggie was my dancing mother. 

Deaf, I thought, and dumb. Nobody inside. Nobody who would hear you if you 

cried in the night. Nobody who could tell you anything important that you could 

use. Rocking, dancing, swaying as she walked. And when the gar girls pushed 

her down, and started roughhousing, I knew she wouldn’t scream, couldn’t-just 

like me and I was glad about that. 
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We decided not to have a tree, because Christmas would be at my mother-in-

law’s house, so why have a tree at both places? Joseph was at SUNY New Paltz 

and we had to economize, we said. But at the last minute, I changed my mind. 

Nothing could be that bad. So I rushed around town looking for a tree, something 

small but wide. By the time I found a place, it was snowing and very late. I 

dawdled like it was the most important purchase in the world and the tree man 

was fed up with me. Finally I chose one and had and had it tied onto the  

Trunk of the car. I drove away slowly because the sand trucks were not out yet 

and the streets could be murder at the beginning of a snowfall. Downtown the 

streets were wide and rather empty except for a cluster of people coming out of 

the Newburgh Hotel. The one hotel in town that wasn’t built out of a cardboard 

and Plexiglas. A party, probably. The men huddled in the snow were dressed in 

tails and the women had on furs. Shiny things glittered from underneath their 

coats. It made me tired to look at them, Tired, tired, tired. On the next corner was 

a small diner with loops and loops of paper bells in the window. I stopped the 

car and went in. Just for a cup of coffee and twenty minutes of peace before I 

went home and tried to finish everything before Christmas Eve. 

“Twyla?” 

There she was. In a silvery evening gown and dark fur coat. Aman and another 

woman were with he, the man fumbling for change to put in the cigarette 

machine. The woman was humming and tapping on the counter with her 

fingernails. They all looked  a little bit drunk. 

“Well. It’s you.” 

“How are you?” 

I shrugged. “Pretty good. Frazzled. Christmas and all.” 

“Regular?” called the woman from the counter. 

“Fine,” Roberta called back and then, “Wait for me in the car.” 
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She slipped into the booth beside me. “I have to tell you something, Twyla. I 

made up my mind if I ever saw you again, I’d tell you.” 

“I’d just as soon not hear anything, Roberta. It doesn’t matter now, anyway.” 

“No,” she said. “Not about that.” 

“Don’t be long,” said the woman. She carried two regulars to go and the man 

peeled his cigarette pack as they left. 

“It’s about St. Bonny’s and Maggie.” 

“Oh, please.” 

“Listen to me. I really did think she was black. I didn’t make that up. I really 

thought so. But now I can’t be sure. I just remember her as old, so old. And 

because she couldn’t talk-well, you know, I thought she was crazy. She’d been 

brought up in an institution like my mother was and like I thought I would be 

too. And you were right. We didn’t kick her. It was the gar girls. Only them. But, 

well, I wanted to. I really wanted them to hurt her. I said we did it, too. You and 

me, but that’s not true. And I don’t want you to carry that around. It was just that 

I wanted to do it so bad that day-wanting to is doing it.” 

Her eyes were watery from the drinks she’s had, I guess. I know it’s that way 

with me. One glass of wine and I start bawling over the littlest thing. 

“We were kids, Roberta.” 

“Yeah. Yeah. I know, just kids.” 

“Eight.” 

“Eight.” 

“And lonely.” 

“Scared, too.” 

She wiped her cheeks with the heel of her hand and smiled. “Well that’s all I 

wanted to say.” 
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I nodded and couldn’t think of any way to fill the silence that went from the diner 

past the paper bells on out into the snow. It was heavy now. I thought I’d better 

wait for the sand trucks before starting home. 

“Thanks, Roberta.” 

“Sure.” 

“Did I tell you My mother, she never did stop dancing.” 

“Yes. You told me. And mine, she never got well.” Roberta lifted her hands from 

the tabletop and covered her face with her palms. When she took them away she 

really was crying. “Oh shit, Twyla. Shit, shit, shit. What the hell happened to 

Maggie?”  

 


