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1. INTRODUCCIÓ
El propòsit inicial d’aquest treball és dur a terme una traducció literària d’un text francès

(donat que aquesta ha estat la meva especialització) que en la mesura del possible

s’assembli a un encàrrec de traducció real. El canvi de plantejament de l’assignatura

durant aquest curs, ha alterat l’idea que en un principi, pensant en els treballs

acadèmics d’anys anteriors, m’havia plantejat i que era traduir un llibre sencer. Amb

aquesta intenció, havia triat un llibre: Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d’Eric-

Emmanuel Schmitt que explica la història d’un adolescent jueu i un botiguer musulmà i

el viatge vital que junts emprenen, per l’un d’iniciació a la vida i per l’altre de comiat.

L’extensió del llibre em semblava raonable, tant a l’hora de traduir com a la de corregir,

i davant del canvi he mantingut la tria però he limitat la traducció a un fragment

(pàgines 9 a 44) que d’una banda s’ajustés a les exigències de la guia docent, i de

l’altre, mantingués una mínima coherència en termes d’unitat de sentit.

Un altre aspecte que em va fer decidir per aquest llibre és que, tret del gust personal

per la història, planteja diferents qüestions de traducció. Alguns aspectes gramaticals,

sintàctics, però sobretot de lèxic i l’abundància de referents culturals, suposen un repte

a l’hora de traduir si el que es vol és aconseguir un text meta que sigui creïble en català

però que al mateix temps mantingui l’essència del text original.

Tot plegat crec que dóna la possibilitat de posar en pràctica molts dels coneixements i

competències adquirits al llarg dels quatre anys de carrera i, per tant, acompleix el que

penso que és l’objectiu d’aquest treball.
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2. TRADUCCIÓ

Als onze anys, vaig trencar el porquet i me’n vaig anar de putes.

El meu porquet era una guardiola de porcellana envernissada, color de vomitada,

amb una ranura per on les monedes podien entrar però no sortir. Mon pare havia triat

aquesta guardiola de sentit únic perquè es corresponia amb la seva concepció de la

vida: els diners són per guardar-los, no per gastar-los.

Hi havia dos-cents francs a les tripes del porquet, quatre mesos de treball. Un matí,

abans de marxar cap a l’institut, mon pare em va dir:

Moïse, no ho entenc... Falten diners... a partir d’ara, apuntaràs a la llibreta de la

cuina tot el que gastis quan vagis a comprar.

No n’hi havia prou amb que m’escridassessin tan a l’institut com a casa, amb rentar,

estudiar, cuinar i fer la compra. No n’hi havia prou amb viure sol en un pis gran, negre,

buit i sense amor, amb ser l’esclau més que no el fill d’un advocat sense casos ni dona.

No, a sobre havia de passar per lladre! Doncs ja que sospitaven que robava, tant per

tant millor fer-ho.

Com deia, hi havia dos-cents francs a les tripes del poquet. Dos-cents francs era el

preu d’una noia al carrer Paradis. Era el preu per fer-se un home.

Les primeres em van demanar el carnet d’identitat. Malgrat la meva veu i el meu

pes, era gros com un toixó, dubtaven dels setze anys que declarava. Durant els darrers

anys devien haver-me vist passar i fer-me gran enganxat al cistell d’anar a plaça.

Al cap del carrer, sota el porxo, n’hi havia una de nova. Era rodona, maca com una

pintura. Li vaig ensenyar els diners i va somriure.

 Tu tens setze anys?

Sí, des d’aquest matí.
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Vam pujar. Amb prou feines si m’ho podia creure, ella tenia vint-i-dos anys, era una

vella i era tota per mi. Em va explicar com calia rentar-se, després com s’havia de fer

l’amor...

Evidentment, ja ho sabia però la vaig deixar dir, per que es sentís més còmoda, a

més a més m’agradava la seva veu un pèl fastiguejada, un pèl trista. Durant tota

l’estona, va anar de poc que no em desmaiés. Al final, em va acariciar els cabells,

tendrament, i em va dir:

Hauràs de tornar i fer-me un regalet.

Això va estar a punt d’arruïnar la meva alegria: m’havia oblidat del regalet. Ja hi

som! Era un home, m’havien batejat entre les cuixes d’una dona, amb prou feines si

m’aguantava dret de tant com em tremolaven les cames i ja començaven els

problemes: m’havia oblidat del famós regalet.

Vaig tornar al pis corrents, em vaig llançar a l’habitació, vaig mirar al meu voltant

què era el més preciós que podia oferir i  vaig fer-me el carrer Paradis a corre-cuita. La

noia tornava a ser sota el porxo. Li vaig donar el meu ós de peluix.

Va ser més o menys en aquella època que vaig conèixer el senyor Ibrahim.

El senyor Ibrahim sempre havia sigut vell. De forma unànime, en la memòria del

carrer Bleue i del carrer del Faubourg-Poissonnière, sempre s’havia vist el senyor

Ibrahim a la seva botiga, des de les vuit del matí fins ben entrada la nit, apuntalat entre

la caixa i els productes de neteja, amb una cama al passadís i l’altra sota les caixes de

llumins, una bata grisa sobre una camisa blanca, les dents d’ivori sota el bigoti sec, i els

ulls de pistatxo, verds i marrons, més clars que la seva pell morena tacada per la

saviesa.

Perquè per tothom, el senyor Ibrahim passava per un savi. Segurament perquè feia

almenys quaranta anys que era el moro d’un carrer jueu. Segurament perquè somreia

molt i parlava poc. Segurament perquè semblava que s’escapés de l’agitació ordinària
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dels mortals, sobretot dels mortals parisencs, amb aquell no moure’s, com si fos una

branca empeltada al tamboret, perquè no endreçava mai la parada davant de ningú i

perquè desapareixia ves a saber on de mitjanit a les vuit del matí.

Així doncs, jo cada dia feia la compra i els menjars. Només comprava llaunes de

conserva. Si les comprava cada dia no era perquè fossin fresques, no, sinó perquè mon

pare només em deixava diners per un dia, i a més a més eren més fàcils de cuinar!

Quan vaig començar a robar a mon pare com a càstig per haver sospitat de mi,

també vaig començar a robar al senyor Ibrahim. Em feia una mica de vergonya, però

per combatre la vergonya, al moment de pagar pensava ben fort:

A fi de comptes, no és més que un moro!

Cada dia, mirava fixament als ulls del senyor Ibrahim i això em donava valor.

A fi de comptes, no és més que un moro!

No sóc moro Momó, sóc de la Mitjalluna d’Or.

Vaig recollir la compra i vaig sortir al carrer grogui. El senyor Ibrahim sentia el que

pensava! Per tant, si sentia el que pensava, pot ser que també sabés que l’estafava?

L’endemà no vaig pispar cap llauna però li vaig preguntar:

Què és la Mitjalluna d’Or?

Haig de confessar que m’havia passat la nit imaginant-me el senyor Ibrahim assegut

a la punta d’una mitjalluna d’or, volant en un cel ple d’estrelles.

Designa una regió que va des de l’Anatòlia fins a Pèrsia, Momó.

L’endemà, mentre treia el moneder, vaig afegir:

No em dic Momó, em dic Moïse.

L’endemà va ser ell qui va afegir:

Ja ho sé que et dius Moïse, per això et dic Momó, impressiona menys.
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L’endemà, mentre comptava els cèntims, li vaig preguntar:

I a vostè que li importa? Moïse és jueu, no moro.

Jo no sóc moro Momó, sóc musulmà.

Aleshores perquè diuen que és el moro del carrer si no és moro?

Moro, en el món dels botiguers, vol dir “obert de les vuit del matí a mitjanit,

diumenge inclòs”.

Així anava la conversa, una frase per dia. Teníem temps. Ell, perquè era vell, jo,

perquè era jove. I un dia sí un dia no, li robava una llauna.

Crec que hauríem trigat un any o dos en tenir una conversa d’una hora si no ens

haguéssim topat amb la Brigitte Bardot.

Gran animació al carrer Bleue. La circulació està tallada. El carrer aturat. S’hi filma

una pel·lícula.

Tothom qui té sexe al carrer Bleue, al carrer Papillon i a Fauburg-Poissonnière, està

en alerta. Les dones volen verificar si està tan bé com diuen; els homes ja no pensen,

el discurs se’ls ha travat a la bragueta. La Brigitte Bardot és allà! La Brigitte Bardot de

veritat!

Jo m’he posat a la finestra. La miro i em fa pensar en la gata dels veïns del quart,

una gateta maca a qui li encanta estirar-se al sol al balcó i que sembla que només

visqui, respiri o acluqui els ulls per provocar admiració. Fixant-m’hi millor, descobreixo

que en veritat s’assembla a les putes del carrer Paradis, sense adonar-me que, de fet,

són les putes del carrer Paradis les qui es vesteixen com la Brigitte Bardot per atreure

els clients. Finalment, al súmmum de l’estupor, me n’adono que el senyor Ibrahim a

sortit al llindar de la porta. Per primer cop, almenys des de que jo existeixo, ha deixat el

seu tamboret.

Després d’haver observat l’animalet Bardot bellugar-se davant les càmeres, penso

en la rossa guapa que té el meu ós i decideixo baixar a ca el senyor Ibrahim i aprofitar
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la seva distracció per escamotejar-li algunes llaunes de conserva. Catàstrofe! Ha tornat

darrera la caixa. Els ulls li riuen mirant la Bardot per sobre dels sabons i les pinces

d’estendre. Mai no l’havia vist així.

Està casat, senyor Ibrahim?

Sí, i tant que estic casat.

No està acostumat a que li facin preguntes.

En aquell precís moment, hauria pogut jurar que el senyor Ibrahim no era tan vell

com tothom creia.

Senyor Ibrahim! Imagini’s que està en un vaixell amb la seva dona i la Brigitte

Bardot. El vaixell s’enfonsa. Que faria?

M’hi jugo el que vulguis que la meva dona sap nedar.

Mai no havia vist uns ulls riure d’aquella manera, els d’ell es peten de riure, fan un

escàndol de mil dimonis.

De cop i volta, xafarranxo de combat, el senyor Ibrahim es posa en guàrdia: la

Brigitte Bardot entra a la botiga.

Bon dia senyor, que tindria aigua?

I tant senyoreta.

I aleshores, passa l’impensable: el propi senyor Ibrahim va a buscar una ampolla

d’aigua a un prestatge i la li porta.

Moltes gràcies. Què li dec?

Quaranta francs, senyoreta.

La Brigitte es queda ben parada. Jo també. A l’època, una ampolla d’aigua valia dos

francs i no quaranta.

No sabia que l’aigua fos tan rara per aquí.
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No és l’aigua el que és rar aquí, senyoreta, són les estrelles de debò.

Ho ha dit amb tant d’encant, amb un somriure tan irresistible, que la Brigitte Bardot

es posa una mica vermella, treu els quaranta francs i se’n va.

Jo no me’n sé avenir.

Qui ho havia de dir que tingués tantes penques, senyor Ibrahim...

I què vols Momó, d’alguna manera hauré de recuperar totes les llaunes que em

pispes.

Aquell dia ens vam fer amics.

És veritat que a partir d’aleshores hauria pogut anar a escamotejar les llaunes a una

altra banda, però el senyor Ibrahim m’ho va fer jurar:

Momó, si has de seguir robant, vine a robar-me-les a mi.

A més, els dies següents, el senyor Ibrahim em va ensenyar una pila de trucs per

cisar diners a mon pare sense que se n’adonés: donar-li pa sec del dia abans o de

l’altre passat pel forn; afegir xicoira al cafè de forma progressiva; reutilitzar les bossetes

de te; allargar-li l’habitual beaujolais amb un vi de tres francs; i la cirereta del pastís, la

gran idea, la que demostrava que el senyor Ibrahim era un expert en l’art de tocar els

collons: reemplaçar el paté de campanya amb menjar per gossos.

Gràcies a l’intervenció del senyor Ibrahim, el món dels adults s’havia esquerdat, ja

no era el mateix mur uniforme contra el que jo xocava, per una escletxa se m’allargava

una mà a la que agafar-me.

Havia estalviat dos-cents francs un altre cop, podria tornar-me a demostrar que era

un home.

Carrer Paradis. Filava dret cap al porxo on s’estava la nova propietària del meu ós.

Li portava una petxina que m’havien regalat, una petxina de debò, que venia de la mar,

de la mar de debò.
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La noia em va somriure.

Just en aquell moment, van sortir del passeig un home que corria com una llebre i

després una puta que el perseguia cridant:

Al lladre! La bossa! Al lladre!

Sense pensar-m’ho ni un segon, vaig estirar la cama cap endavant. El lladre va

caure uns metres més enllà i li vaig saltar a sobre.

El lladre em va mirar, va veure que no era més que un nano, va somriure a punt per

fotre’m una pallissa, però com la noia va aparèixer al carrer cridant cada cop més fort,

es va aixecar i va tocar el dos. Per sort, els crits de la puta m’havien servit de músculs.

Ella es va acostar, vacil·lant sobre els alts talons. Li vaig allargar la bossa i ella la va

estrènyer, encantada, contra la pitrera exuberant que sabia gemegar tan bé.

Gràcies nano. Què puc fer per tu? Vols que et convidi a pujar?

Era vella. Ben bé tenia trenta anys. Però el senyor Ibrahim sempre m’ho deia, no

s’ha d’ofendre mai una dona.

_Molt bé.

I vam pujar. La propietària del meu ós feia cara d’indignada perquè la seva col·lega

li havia robat el client. Quan li vam passar pel davant em va xiuxiuejar a l’orella:

Vine demà. Jo també t’ho faré de franc.

Però no em vaig esperar a l’endemà...

El senyor Ibrahim i les putes em feien la vida amb mon pare encara més difícil.

Havia començat a fer una cosa espantosa i vertiginosa: comparacions. Sempre que

estava amb mon pare tenia fred. Amb el senyor Ibrahim i amb les putes, feia més calor,

més claror.

Jo em mirava l’alta i profunda biblioteca hereditària, tots aquells llibres que es

suposava que contenien la quinta essència del l’esperit humà, l’inventari de les lleis, la
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subtilitat de la filosofia, jo me’ls mirava a les fosques “Moïse, tanca els porticons que

amb la llum es bufen les relligadures”, després em mirava mon pare llegint a la seva

butaca, aïllat dins el cercle de la làmpada que s’aguantava com si fos una consciència

groga pel damunt de les pàgines. Estava enclaustrat dins els murs de la seva ciència, a

mi no em feia més cas del que el que li faria a un gos d’altra banda, detestava els

gossos , ni tant sols estava temptat de llançar-me un os del seu saber. Si feia una

mica de soroll...

Oh, perdó.

Moïse calla. Estic llegint. Estic treballant, jo...

Treballar, aquesta era la gran paraula, la justificació absoluta...

Perdó papa.

Ah, sort que ton germà Popol no era així.

Popol, l’altre nom per la neva nul·litat. El meu pare sempre em tirava en cara el

record el meu germà gran, en Popol, quan feia alguna cosa malament. “En Popol era

molt perseverant a l’escola. A en Popol li agradaven les mates, mai no embrutava la

banyera. En Popol no feia pipí fora de la tassa. A en Popol li agradava molt llegir el

llibres que li agradaven al papa”.

En el fons, no estava malament del tot que ma mare hagués marxat amb en Popol

poc després que jo naixés, perquè si ja era difícil lluitar contra un record,  viure al costat

d’una perfecció vivent com en Popol hauria estat superior a les meves forces.

Papa, tu creus que en Popol m’hauria estimat?

Mon pare em mira de fit a fit, o millor dit m’examina esglaiat.

Quines preguntes!

Vet aquí la resposta: Quines preguntes!
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Havia après a mirar la gent amb els ulls de mon pare. Amb desconfiança,

menyspreu... Parlar amb el botiguer moro, encara que no fos moro perquè “moro, en

el món dels botiguers, vol dir obert de nit i diumenge” , o fer favors a les putes, eren

coses que em guardava en un calaix secret de l’ànima, oficialment, no formaven part de

la meva vida.

Perquè no somrius mai Momó? Em va preguntar el senyor Ibrahim.

La pregunta va ser com un cop de puny, un cop baix, no hi estava preparat.

Somriure és cosa de rics, senyor Ibrahim, jo no tinc mitjans.

I ben bé per fotre’m, va somriure.

Perquè tu creus que jo sóc ric, no?

Vostè sempre té bitllets a la caixa. No conec ningú que tingui tants bitllets davant

seu tot el dia.

Però els bitllets em serveixen per pagar el gènere i després el local, i a fi de mes

me’n queden molt pocs, saps?

I encara somreia més, com per provocar-me.

Senyor Ibrahim, quan dic que somriure és cosa rics, vull dir que és per gent feliç.

És aquí que t’equivoques. Somriure és el que fa feliç.

I què més.

Prova-ho.

Si home...

En canvi Momó, tu ets educat, no?

Per força, si no rebo.

Està bé ser educat, però ser amable és millor. Prova de somriure, ja veuràs.
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Ben mirat, ja que el senyor Ibrahim m’ho demana amb aquesta amabilitat mentre

discretament em dóna una llauna de xucrut amb guarnició de qualitat superior, això

s’ha de provar.

L’endemà em comporto ben bé com si de nit m’hagués picat alguna cosa: somric a

tothom.

No senyora, em sap greu, no he entès l’exercici de mates.

Patapam:  somriure!

No l’he pogut fer!

Bé Moïse, te’l torno a explicar.

On s’és vist. Ni escridassada, ni avis. Res.

Al menjador...

Que em podria posar una mica més de crema de castanyes?

Patapam:  somriure!

Si, amb formatge blanc?

I me la dóna.

A gimnàstica, reconec que m’he oblidat les bambes.

Patapam:  somriure!

És que s’estaven secant, senyor...

El profe riu i em dóna un copet a l’espatlla.

Quina borratxera. Ja no se’m resisteix res. El senyor Ibrahim m’ha donat l’arma

total. Metrallo tot el món amb el meu somriure. Ja no em tracten com un escarabat.

Tornant de l’escola, corro al carrer del Paradis. Li dic a la puta més guapa, una

negra alta que sempre m’ha refusat:
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Ei!

Patapam:  somriure!

Pugem?

Tens setze anys?

I tant si tinc setze anys, de fa temps!

Patapam:  somriure!

Pugem.

I després, mentre em vesteixo, li explico que sóc periodista, que estic fent un llibre

sobre les prostitutes...

Patapam:  somriure!

...que m’aniria bé que m’expliqués una mica la seva vida, si vol.

És veritat això que ets periodista?

Patapam:  somriure!

Sí, en fi, estudiant de periodisme...

Em parla. Li miro els pits que palpiten suaument a mesura que s’anima. No m’ho

puc creure. Una dona em parla, a mi. Una dona. Somriure. Parla. Somriure. Parla.

Al vespre, quan torna mon pare, l’ajudo a treure’s l’abric com sempre i em planto

davant seu, a la llum, per estar segur de que em vegi.

El sopar és a punt.

Patapam:  somriure!

Em mira sorprès.

Segueixo somrient. És cansat després de tot el dia, però aguanto.
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N’has fet alguna.

Aquí desapareix el somriure.

Però no desespero.

A les postres, ho torno a provar.

Patapam:  somriure!

Em mira de fit a fit, neguitós.

Acosta’t. Em diu.

Sento que el meu somriure està guanyant. Upa! Una altra víctima. M’acosto. Potser

em vol fer un petó? Un vegada em va dir que a en Popol li agradava molt fer-li petons,

que era un nano molt afectuós. Pot ser que en Popol hagués entès el truquet del

somriure des que va néixer? O si no, és que ma mare havia tingut temps d’ensenyar-li.

Estic al costat de mon pare, contra la seva espatlla. Parpelleja. Jo somric fins a

esqueixar-me la boca.

T’haurem de posar ferros. No me n’havia adonat que tinguessis les dents cap

endavant.

A partir d’aquell vespre vaig agafar el costum d’anar a veure el senyor Ibrahim de

nit, quan mon pare se n’havia anat al llit.

És culpa meva, si jo fos com en Popol, al meu pare li costaria menys estimar-me.

I tu què saps. En Popol se’n va anar.

I?

Potser no suportava ton pare.

Vostè creu?

Se’n va anar. És una bona prova, no?
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El senyor Ibrahim em va donar les monedes de coure per que en fes cartutxos. Això

em calmava una mica.

Vostè el va conèixer en Popol? Senyor Ibrahim, vostè el va conèixer? Què en

pensa vostè de’n Popol?

Va donar un cop sec a la caixa, com per evitar que parlés.

Momó, et diré una cosa: et prefereixo cent vegades, mil vegades abans que a en

Popol.

Ah sí?

Jo estava bastant content, però no volia fer-ho veure. Serrava els punys i

ensenyava una mica les dents. S’ha de defendre la família.

Compte, no li permeto que parli malament del meu germà. Que té en contra de’n

Popol?

Estava molt bé en Popol, molt bé, però ja em perdonaràs, jo m’estimo més en

Momó.

Vaig ser magnànim i el vaig perdonar.

Al cap d’una setmana, el senyor Ibrahim em va enviar a veure un amic seu, el

dentista del carrer Papillon. Decididament, els senyor Ibrahim tenia influències.

L’endemà em va dir:

Momó, somriu menys, ja farà el fet. No, que és broma... El meu amic m’ha

assegurat que a les teves dents no els cal cap aparell.

Es va atansar a mi amb els ulls que li reien.

T’ho imagines, al carrer Paradis amb la boca plena de ferralla? A quina li podries

fer creure encara que tens setze anys?

Allà si que em va marcar un sant gol. De l’ensurt, vaig ser jo qui li va demanar les

monedes per calmar-me.
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Com ho sap tot això, senyor Ibrahim?

Jo no sé res. Jo sé el que hi ha en el meu Alcorà.

Vaig fer alguns cartutxos més.

Momó, està molt bé anar a les professionals. Al principi, s’ha d’anar sempre a les

professionals, dones que coneguin bé l’ofici. Més endavant, quan vulguis afegir-hi

complicacions, sentiments, podràs acontentar-te amb les amateurs.

Em sentia millor.

Que hi va, vostè, de tant en tant, al carrer del Paradis?

El paradís està obert a tots.

Em pren el pèl, senyor Ibrahim. No em dirà que a la seva edat encara hi va!

Perquè? Que està reservat als menors?

Vaig veure que havia dit una bajanada.

Momó, que et semblaria anar de passeig amb mi?

Ah sí, camina i tot senyor Ibrahim?

Apa, ja havia dit una altra bajanada. Llavors vaig fer un gran somriure.

No, vull dir que sempre l’he vist segut al tamboret.

Tant se val, jo estava contentíssim.

L’endemà, el senyor Ibrahim em va portar a París, el París bonic, el de les fotos i els

turistes. Vam caminar per la vora del Sena.

Mira Momó, al Sena li encanten els ponts, és com una dona que es mor pels

braçalets.

Després vam caminar pels jardins dels Camps Elisis, entre els teatres i el guinyol.

Després pel Faubourg-Saint-Honoré, ple de botigues amb nom de marca. Lanvin,
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Hermès, Saint Laurent, Cardin... es feia estrany veure aquelles botigues immenses i

buides al costat de la del senyor Ibrahim, que no era gaire més gran que un bany però

no hi cabia ni una agulla, i s’hi trobaven apilats des del terra fins al sostre, de

prestatgeria en prestatgeria, en tres fileres d’ample i quatre de fons, tots els articles de

primera, segona, i fins i tot, tercera necessitat.

 Senyor Ibrahim, és de bojos que els aparadors dels rics siguin pobres. No hi ha

res aquí dins.

El luxe és això Momó, res a l’aparador, res a la botiga, tot al preu.

Vam anar a parar als jardins secrets del Palais-Royal. El senyor Ibrahim em va

comprar una llimonada i va tornar a la seva immobilitat llegendària sobre el tamboret

del bar, tot xarrupant un anís.

Deu ser fantàstic viure a París.

Però si tu hi vius a París, Momó.

No, jo visc al carrer Bleue.

Me’l mirava com assaboria l’anís.

Creia que els musulmans no bevien alcohol.

Sí, però jo sóc sufí.

Aquí ja em va semblar que m’estava ficant on no em demanaven, que el senyor

Ibrahim no em volia parlar de la seva malaltia —a fi de comptes estava en el seu dret—

i vaig callar fins que vam tornar al carrer Bleue.

Al vespre vaig obrir el Larousse de mon pare. Devia estar preocupat de debò pel

senyor Ibrahim, perquè, tot sigui dit, els diccionaris sempre m’han decebut.

“Sufisme: corrent místic de l’islam, sorgit el segle VIII. Oposat al legalisme, posa

l’accent en la religió interior.”

Apa, un altre cop! Els diccionaris només expliquen bé les paraules que un ja sap.
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En fi, que el sufisme no era una malaltia, cosa que ja em va tranquil·litzar una mica,

sinó una manera de pensar —encara que hi ha maneres de pensar que també són una

malaltia, deia sovint el senyor Ibrahim. Després d’això em vaig engrescar en un joc de

pistes per intentar comprendre totes les paraules de la definició. Tot plegat resultava en

que els senyor Ibrahim amb el seu anís creia en Déu a la manera musulmana, però

d’una manera que fregava el contraban, i és que “oposat al legalisme” em feia ballar el

cap... Perquè si el legalisme”, tal com deia la gent del diccionari, era la “cura de

respectar la llei minuciosament”... A grans trets això volia dir coses que, en principi, no

em feien massa gràcia perquè que el senyor Ibrahim fos deshonest, feia que les meves

relacions no fossin aconsellables. Però al mateix temps, si respectar la llei era fer

d’advocat, com mon pare, tenir un aspecte gris i molta tristesa a casa, m’estimava més

estar en contra del legalisme amb el senyor Ibrahim. A més, la gent del diccionari

afegia que el sufisme havia estat creat per un parell de paios vells, al-Halladj i al-

Ghazali, que tenien nom de viure a les golfes del fons del pati —si més no al carrer

Bleue—, i precisaven que era una religió interior, i si alguna cosa tenia el senyor

Ibrahim en comparació amb tots els jueus del carrer és que era discret.

Durant el sopar, no me’n vaig poder estar de preguntar-li a mon pare que s’estava

menjant un estofat de be a la Royal Canin.

Papa, tu creus en Déu?

Em va mirar. Després va dir lentament:

 Pel que veig, t’estàs fent un home.

Jo no hi veia la relació. Fins i tot per un moment em vaig preguntar si algú no li

hauria explicat que anava de putes al carrer Paradis. Però va afegir:

No, mai no he arribat a creure en Déu.

Mai? Perquè? S’ha de fer un esforç?

Es va mirar la penombra del pis que l’envoltava.

Per creure que tot això té algun sentit? Sí. S’ha de fer un gran esforç.
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Però papa, nosaltres som jueus, vull dir tu i jo...

Sí.

I ser jueu no té alguna cosa a veure amb Déu?

Per mi ja no. Ser jueu simplement vol dir tenir memòria.  Mala memòria.

En aquell moment feia cara de necessitar vàries aspirines. Potser perquè havia

parlat, però una flor no fa estiu. Es va aixecar i va anar directament al llit.

Uns dies més tard, va tornar a casa encara més pàl·lid que de costum. Vaig

començar a sentir-me culpable. Em preguntava si a força de fer-li menjar merda, potser

li havia esguerrat la salut.

Va asseure’s i em va senyal de voler dir-me alguna cosa, però va trigar ben bé deu

minuts abans no va sortir-se’n.

Moïse, m’han despatxat. Ja no em volen al gabinet on treballo.

A mi, francament, no em sorprenia gaire que no tinguessin ganes de treballar amb

mon pare segur que devia deprimir els criminals  però, al mateix temps, mai no

havia pensat que un advocat pogués deixar de ser advocat.

Hauré de buscar feina. En una altra banda. Ens haurem d’estrènyer el cinturó,

nano.

Se’n va anar a dormir. Estava clar que no li interessava saber què en pensava jo.

Vaig baixar a veure el senyor Ibrahim que somreia mentre mastegava cacauets.

 Senyor Ibrahim, com s’ho fa per ser feliç?

 Jo sé el que hi ha en el meu Alcorà.

 Potser algun dia li hauré de pispar el seu Alcorà. Encara que si ets jueu això no

es fa.

Bah, que vol dir per tu ser jueu, Momó?
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I jo què sé. Per mon pare vol dir estar deprimit tot el dia. Per mi... no és més que

una conya que impedeix que sigui una altra cosa.

El senyor Ibrahim em va allargar un cacauet.

 No tens unes bones sabates, Momó. Demà anirem a comprar sabates.

Sí, però...

Un home es passa la vida en dos únics llocs: o al llit, o a les sabates.

 Senyor Ibrahim, no  tinc diners.

Te les regalo jo. És un obsequi. Sols tens dos peus Momó, els has de cuidar. Si

les sabates et fan mal, les canvies. Els peus no te’ls podràs canviar!

L’endemà, quan vaig tornar de l’institut, vaig trobar una nota a terra, al vestíbul

sense llum que entrava a casa nostra. No sé perquè, però en veure la lletra de mon

pare, el cor se’m va desbocar de cop.

Moïse,

Perdona’m, he marxat. No serveixo per fer de pare. Popo...

I aquí estava tatxat. Segur que m’havia volgut amollar alguna altre frase sobre en

Popol  del tipus “amb en Popol me n’hauria sortit, però amb tu no”, o bé “ en Popol em

donava la força i l’energia per fer de pare, però tu no”, en resum, alguna cabronada que

li havia fet vergonya escriure. Prou que ho  entenia el que volia dir, gràcies.

Potser ens tornarem a veure, algun dia, més endavant, quan siguis gran. Quan

tingui menys vergonya i tu m’hagis perdonat. Adéu.
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Això mateix, adéu!

P.D. He deixat tots els diners que em quedaven sobre la taula. Aquí tens la llista de

persones a qui has d’informar de que me n’he anat. S’encarregaran de tu.
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3. ANÀLISI I REFLEXIONS SOBRE LA TRADUCCIÓ

Abans d’endinsar-me el l’anàlisi concreta dels diferents aspectes que han sigut

rellevants a l’hora de traduir, així com aquells que han pogut plantejar algun problema,

voldria fer palès que en tot moment l’objectiu ha estat mantenir la naturalitat i frescor

del text original. És per això que he optat per un model de llengua equivalent al de

l’original, és a dir, un registre estàndard amb molts trets del llenguatge col·loquial propi

de la conversa familiar, però sempre sense perdre de vista la normativa.

Les diferents qüestions de traducció s’han agrupat en quatre grans grups que a

continuació es detallen i exemplifiquen.

3.1. Qüestions de sintaxi

Cal partir de la base que el francès, tot i la seva proximitat amb el català per la seva

condició de llengua romànica, planteja algunes divergències tant pel que es refereix a

l’ordre de la frase com a la puntuació. Sempre amb la intenció de fer que la traducció

resultés natural, he elaborat el text segons els criteris propis de la sintaxi catalana i he

tractat d’aplicar les normes de puntuació que marquen els llibres d’estil i això m’ha

obligat en alguns casos a allunyar-me del text original.

Han estat molts els canvis d’ordre de les paraules per tal d’obtenir un resultat més

genuí. Alguns exemples en serien:

J’ai ramassé mes commissions et suis sorti, groggy, dans la rue.

Vaig recollir la compra i vaig sortir al carrer grogui.

Papa, tu crois qu’il m’aurait aimé, Popol?

Papa, tu creus que en Popol m’hauria estimat?

Pel que fa a la puntuació hi ha alguns punts generals que he observat al llarg de la

traducció com que el francès sol juxtaposar frases amb molta més freqüència que el

català i a l’hora de traduir sovint he hagut d’afegir una conjunció per donar-li més
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fluïdesa; un altre tret característic del francès és que tendeix a ometre la conjunció al

final de les enumeracions substituir-la amb una coma, i per bé que aquesta substitució

obeeixi a una voluntat de donar al text un to més literari, sovint en català m’ha calgut

afegir-la; un aspecte més on la puntuació francesa divergeix de la catalana és en l’ús

de les comes per als incisos doncs, tot i que aquest és un recurs que tenen les dues

llengües, he observat que en francès sovint s’empra per destacar el subjecte de la

frase, o per recalcar-ne algun aspecte que freqüentment es repeteix en la mateixa

frase; un punt que crec que es deu més al gust de l’autor que a la normativa francesa

és la  substitució de comes que enmarquen incisos per el guió llarg. Per no estendre’m

innecessàriament, dono alguns exemples del que aquí he comentat, però voldria

remarcar que la puntuació, a diferència del que preveia en un principi, a variat bastant

respecte l’original.

Je lui ai montré mon argent. Elle a souri.

Li vaig ensenyar els diners i va somriure.

Parler avec l’épicier arabe, même s’il n’était pas arabe [.../..], rendre service aux

putes, c’étaient des choses ....

Parlar amb el botiguer moro, encara que no fos moro [.../...], o fer favors a les

putes, eren coses ...

...c’était une religion intérieure, et ça, c’est sûr qu’il était discret, monsieur

Ibrahim, par rapport à tous les juifs de la rue, il était discret.

...era una religió interior, i si alguna cosa tenia el senyor Ibrahim, en comparació

amb tots els jueus del carrer, és que era discret.
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Mon père l’avait choisie, cette tirelire àsens unique, parce qu’elle...

El meu pare havia triat aquesta guardiola de sentit únic perquè...

Pour la première fois – depuis que j’existe, du moins – il a quitté...

Per primer cop, almenys des de que jo existeixo, ha deixat ....

3.2 Qüestions de gramàtica

Tal i com ja s’ha observat en el punt 3.1, en qüestions gramaticals també trobem alguns

trets idiosincràtics del francès que s’allunyen del català i això comporta canvis a l’hora

de plantejar la traducció.

Probablement un dels punts més recurrents en les reflexions sobre traduccions del

francès cap al català sigui l’obligatorietat de la gramàtica francesa respecte a la

presència del subjecte a totes les frases. La solució a aquesta qüestió és l’omissió dels

pronoms personals en les frases on és obvi que es deu a l’obligació normativa, i que

són la gran majoria, i la conservació en alguns casos concrets on serveix per remarcar

el subjecte i que sovint en l’original es fa no sols amb la presencia del subjecte sinó

amb la repetició d’aquest a través d’una variable del pronom personal (je/moi, tu/toi...) i

que en català molts cops no cal repetir doncs amb la sola menció d’un dels pronoms ja

es dóna la rellevància desitjada al subjecte. D’altra banda, i seguint dins de l’àmbit del

subjecte, és més natural en català el nom precedit de l’article i l’he afegit sempre,

alternant en el masculí entre l’en i l’el en funció de si es tractava d’un nom propi o no.

Els pronoms possessius també funciones de manera diferent entre el francès i el català

que els utilitza amb una freqüència molt inferior al francès. En aquells  casos on m’ha

semblat que era irrellevant posar-lo l’he omès.
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Un altre element que sol complicar les traduccions del francès és donc ja que pot

funcionar com a adverbi, com a conjunció o com a partícula amb valor sobretot

estilístic. Sovint en aquesta traducció he optat per ometre’l doncs m’ha semblat que

d’aquesta manera conferia més naturalitat al text meta, especialment en els casos on

en l’original tenia més valor estilístic que semàntic; d’altres, i atès que el donc sol

aparèixer sobretot a principi de frase i té un caràcter anafòric, he optat per desplaçar-lo

a una posició més genuïna en l’oració en català.

Pel que fa als verbs, al tractar-se de la narració de l’adolescència del protagonista en

primera persona al llarg de tot el fragment, i de l’obra, predomina l’ús del passé

composé combinat amb l’ús de l’imparfait i  el présent. Per a la traducció he mantingut

aquests temps utilitzant el pretèrit perfet perifràstic, l’imperfet i el present. Això no

obstant, hi ha hagut alguns casos en els que, en pro de la naturalitat, he canviat el

temps o el mode, com per exemple, futurs en l’original que s’han substituït per presents

de subjuntiu, passés composés per imperfets o condicionals per pretèrits perfets

perifràstics, entre d’altres. Un altre aspecte verbal que presenta divergències entre les

dues llengües és el gerundi, molt freqüent en francès, i que sovint en català, a part de

que l’abús pugui resultar feixuc, no és ni tan sols normatiu. Per tant, he optat per

substituir-los per adverbis o construccions adverbials més genuïnes.

Un últim apunt pel que fa a les qüestions gramaticals és el canvi de categoria que hi ha

hagut en bastants casos i sempre a fi d’aconseguir una traducció més fluida. Aquests

canvis responen a l’intenció de naturalitzar el text meta i potser també tindria sentit

incloure’ls en el punt de qüestions de lèxic que trobem més endavant, però la seva

naturalesa purament gramatical més que no semàntica o pragmàtica fa que s’incloguin
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en el punt que ens ocupa. A continuació hi ha llistats uns quants dels múltiples

exemples per il·lustrar aquests canvis de categoria gramatical:

l’argent (singular) > els diners (plural)

après ma naissance (nom) > després que jo naixés (verb)

dès sa naissance (nom) > des que va néixer (verb)

avec effarement (nom) > esglaiat (adjectiu)

souris moins (adverbi de connotació negativa) > no somriguis tant (adverbi de

connotació positiva , per bé que el sentint global segueixi sent negatiu)

étoilé (adjectiu) > ple d’estrelles (sintagma preposicional)

autour de lui (locució preposicional) > que l’envoltava (oració de relatiu)

 .../...

3.3 Qüestions de lèxic

Aquest ha estat el punt on més he gaudit a l’hora de fer la traducció perquè al mateix

temps que planteja el repte de trobar els equivalents en català i descobrir els falsos

amics, també obliga a prendre certes decisions que de vegades no han estat fàcils. La

normativa sovint juga males passades i no et permet emprar certs mots o expressions

que, tot i ser usats àmpliament al carrer, encara no estan recollits en els diccionaris

normatius. La normativa, el vocabulari o l’idiosincràcia de cada llengua fa que de

vegades en la traducció es perdin alguns matisos del text original però d’altres es pugui

recuperar amb alguna expressió molt genuïna que enriqueixi el text meta. Amb tot,

l’objectiu és mantenir un equilibri que tingui com a resultat un text meta igual a l’original

semàntica i pragmàticament. A continuació i per facilitar-ne l’exposició he recollit en una
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taula unes quantes de les múltiples mostres que exemplifiquen aquestes qüestions

lèxiques junt amb un petit comentari del perquè de la tria:

Original Traducció Comentari

cochon porquet Per una guardiola en català es sol
usar el diminutiu.

mon mon
M’ha semblat que atorgava més
familiaritat utilitzar mon, ma, son o sa
que la forma meu, meva, seu o seva.

filet de légumes cistell d’anar a
plaça

No és exactament el mateix però crec
que funciona bé en el context.

produits
d’entretien

productes de
neteja

Fals amic, en un primer moment
remet a l’idea d’entreteniment.

arabe moro Sinònim en francès que crec que
traduït així s’adiu més al context.

un jour sur deux un dia si un dia no Expressió més genuïna.

se déguisent en  es vesteixen com

El francès té una connotació de
disfressa que es perd en català però
crec que haver-ho traduït per es
disfressen de hagués canviat el sentit
de l’original.

songe penso Fals amic, remet a somiar.

s’ebrouer bellugar-se El terme francès està associat als
cavalls i aquest matis es perd.

chez ca

En aquest cas he mantingut el ca que
correspon al chez de vegades, però
és ben sabut que aquest és un dels
mots més característics del francès i
que més feina donen a l’hora de
traduir.

je parie m’hi jugo el que
vulguis Expressió més genuïna.

garde-à-vous en guàrdia Tot i que l’equivalent seria ferms, crec
que en conjunt sona millor així.

quand même qui ho havia de dir Expressió més genuïna.
viens le voler chez
moi

vine a robar-me-
les a mi

En aquest cas he omès el ca perquè
em semblava massa forçat.

à ce moment-là just en aquell
moment

Crec que just expressa prou bé
l’immediatesa del là.

courait comme un
rat

corria com una
llebre Expressió més genuïna.

je t’offre une
passe et convido a pujar

En català no hi ha una paraula que
denomini un encontre sexual ràpid.
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O.K. molt bé La tria és normativa però menys
col·loquial.

assidu perseverant

Penso que assidu no té exactament el
mateix significat en català que en
francès i crec que perseverant
s’escau més al context.

coup de vache cop baix Expressió més genuïna.

mon oeil i què més / si
home Expressió més genuïna.

esprit ànima

Esprit és una paraula que en francès
té un camp semàntic extensíssim i
que sol plantejar problemes de
traducció. En aquest cas ànima m’ha
semblat el terme més pròxim.

du jamais-vu on s’és vist Expressió més genuïna.

chaussures de
tennis bambes

Aquesta és l’excepció pel que fa a la
normativa, doncs tot i no aparèixer als
diccionaris normatius, és una paraula
d’ús freqüent en català fins i tot en
àmbits normatius de prestigi com TV3
i personalment crec que haver usat
sabatilles d’esport hagués resultat
molt poc natural.

monnaie jaune monedes de coure El terme francès és molt concret i no
té un equivalent en català.

j’ai été bon prince vaig ser
magnànim

L’expressió francesa no té un
equivalent tant gràfic en català.

un semaine plus
tard

al cap d’una
setmana Expressió més genuïna.

aller chez des
professionelles

anar a les
professionals

Un nou cas de chez que he optat per
ometre.

un sacré but un sant gol Expressió més genuïna.

vachement
content contentíssim

Crec que en aquest cas el superlatiu
funciona bé doncs les opcions en que
vaig pensar (súper i tope) eren poc
normatives i a més no s’escauen amb
el català dels anys 60, època en que
es desenvolupa la història i això treia
credibilitat a la traducció.

pas un cheveau
d’inoccupé

no hi cabia ni una
agulla Expressió més genuïna.

m’a donné du fil à
retordre

em feia ballar el
cap Expressió més genuïna.

tendance Royal
Canin a la Royal Canin Expressió més genuïna.
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j’allais voir les
filles anava de putes Expressió més genuïna.

une fois n’est pas
coutume una flor no fa estiu Expressió més genuïna.

petit / môme nano Expressió més genuïna.
je n’ai rien en moi
pour faire un père

no serveixo per fer
de pare Expressió més genuïna.

plus tard més endavant
En català, aquests futurs tant llunyans
s’expressen en espai més que no pas
en temps.

adulte gran Expressió més genuïna.

3.4 Referents culturals

Els referents culturals van ser una de les qüestions que em van fer decantar per aquest

llibre per dur a terme el treball acadèmic. D’una banda hi ha el factor “París” que en

certa manera és un protagonista més de la novel·la i en la traducció he intentat

conservar part d’aquesta essència parisenca o francesa. D’altra banda, els

protagonistes pertanyen a cultures i religions diferents i una de les claus de l’obra és la

multiculturalitat, el respectar i ser oberts envers l’altre.

Si bé en tota la traducció he mirat d’utilitzar un llenguatge que fos natural en català,

també he pres algunes decisions per tal d’evitar un text meta tant domesticat que

hagués perdut tots els referents culturals.

Amb aquesta intenció he mantingut els noms dels personatges tal i com apareixen en

l’original.

Pel que fa al nom dels carrers i llocs de París he optat per conservar-los en francès per

que no es perdés en cap moment la referència a la ciutat i, tot i que hi ha un joc de

paraules amb el carrer Paradis i el paradís, en aquest cas la proximitat entre llengües
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juga en el meu favor i no he traduït el nom del carrer. Excepció d’aquesta decisió han

estat alguns casos com Camps Elisis o Sena que degut al renom que tenen m’ha

semblat millor traduir-los.

El criteri amb les marques que apareixen en el fragment traduït ha estat una mica el

mateix, conservar les molt conegudes com Larousse, o les molt franceses com Saint

Laurent  o Hermès  perquè em sembla absurd buscar un equivalent en català, suposant

que existeixi, i perquè, com amb els carrers, seria com pretendre que l’acció passa al

Passeig de Gràcia enlloc del Faubourg-Saint-Honoré. En canvi, en el cas de Suze, que

és el nom d’un aperitiu a base d’anís molt popular a França però que a un lector català

probablement no li digui res, m’ha semblat que era una millor opció traduir-lo per anís

que mantenir l’original i afegir una nota a peu de pàgina.

Per últim, un altre referent cultural que m’ha obligat a prendre una decisió que potser no

és l’equivalent exacte ha estat Croissant d’Or. Segons les fonts que he consultat

aquesta és una denominació geogràfica per la principal zona de producció d’opi i la

denominació tant per al francès com per al català de la zona dins la que s’inclou

Turquia, país d’origen del senyor Ibrahim, seria creixent fèrtil però crec que l’autor en el

seu moment va fer una concessió poètica al terme i no m’ha semblat que jo l’hagués de

canviar. En tot cas, creixent en català s’utilitza menys que francès per referirse a la fase

lunar distintiva del Islam i per això he optat per mitjalluna.
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4. CONCLUSIÓ

Com ja he exposat en un principi, l’objectiu de fer aquesta traducció era dur a terme

una traducció literària que en la mesura del possible s’assemblés a un encàrrec de

traducció real. Això no ha pogut ser perquè les exigències del encàrrec acadèmic

limitaven l’extensió de la traducció i m’ha obligat a acotar-la a un fragment de l’obra

escollida. En qualsevol cas, sí que és cert que aquest ha estat el text més llarg que he

hagut de traduir en els quatre anys de carrera.

Crec que el resultat de la traducció ha estat el que en un principi m’havia proposat: una

traducció fluida en català però que a l’hora no domestica massa el text i manté el trets

francesos propis de l’original, així com els trets interculturals que de bon començament

m’havien atret de la història.

Amb aquest treball, probablement degut a l’extensió i a l’anàlisi profund del resultat,

m’he adonat de que quan traduïm utilitzem molts recursos que sens dubte i en gran

mesura em adquirit al llarg dels darrers quatre anys i que en un principi atribuïa a

l’intuïció o l’experiència vital. Ara sé que no és cert i que tot el que he après, ja sigui

molt teòric o més pràctic, m’ha servit i ho he pogut aplicar en aquesta traducció.
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