
L’ASSASSINA, D’ALÈXANDROS PAPADIAMANDIS

NOTES DE TRADUCCIÓ

1.

La traducció no és la suma de tot allò que es perd respecte de l’original, sinó la suma de 

tot allò que hi guanya la cultura receptora. Del reconeixement d’aquest fet, se’n desprèn 

el deure d’intentar aconseguir que el guany sigui com més elevat millor, és a dir, en 

aquest cas, que el  text resultant sigui complex, interessant i  profund en una mesura 

comparable amb l’original grec de l’any 1903. Aquí és on comencen a aparèixer les 

dificultats.

2.

Traduir  és  reconstruir,  però  allò  que  s’aspira  a  reconstruir  no  existeix.  Si  la  tasca 

consistís  realment  a  reconstruir  l’original  estranger,  els  traductors  escriurien  en  la 

mateixa llengua que l’autor, i serien mers copistes. Allò que s’aspira a reconstruir, de 

fet, és una imatge que emana d’una interpretació –sovint més intuïtiva que articulada, i 

sempre condicionada per la cultura del traductor– del text original.

3.

La  llengua  de  L’assassina és  un  riu  que  arrossega  una  quantitat  abassegadora  de 

materials  heterogenis  del  passat  cultural  de  Grècia.  En primer  lloc,  l’obra  fa  un ús 
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sostingut  d’una  katharévousa de  sintaxi  simplificada,  una  llengua  arcaïtzant,  que 

«purifica» la llengua del carrer i que és construïda a partir de mots i morfemes propis 

del  grec  antic.  Els  diàlegs,  però,  són  escrits  en un  grec  col·loquial  ple  de  trets  del 

dialecte de Skiathos, l’illa natal de Papadiamandis i l’indret on té lloc l’acció. D’altra 

banda,  no  és  inhabitual  trobar  també  col·loquialismes  escampats  (i  marcats 

tipogràficament) enmig dels passatges narratius escrits en llengua arcaïtzant. L’autor de 

L’assassina empra, en graus diversos, elements que cristal·litzaren en diferents moments 

d’una  evolució  lingüística  que  es  prolongà  al  llarg  de  més  de  dos  mil·lennis.  La 

presència simultània d’elements provinents d’estrats lingüístics tan distints obre els ulls 

del lector de l’original a un món cultural vast i irreductible: el d’un Estat que fou creat a 

l’escalf del somni europeu de la Grècia antiga i que consagrà oficialment una forma 

lingüística  molt  allunyada  de  la  parla  col·loquial;  el  d’una  Església  Ortodoxa  que 

mantenia viva i inalterable una tradició lingüística mil·lenària; el món dels immensos i 

dolorosos esforços col·lectius d’un poble per construir una cultura europea sòlida en un 

context anormal.

4.

La  coexistència  de  l’arcaic  i  el  col·loquial  planteja  un  primer  dilema  al  traductor. 

¿Convé fer l’intent de reproduir en la llengua de la traducció la pluralitat lingüística de 

l’original? Abans de poder respondre a aquesta pregunta, però, ens n’hem de fer una 

altra: ¿la pluralitat d’estrats lingüístics de l’original és un tret específic de l’obra?

En  termes  generals,  la  llengua  de  L’assassina i  la  seva  alternança  entre  la 

katharévousa i el dialecte no són una raresa absoluta en el seu temps. Més aviat es pot 

dir que constitueixen una plasmació peculiar de la pràctica habitual entre els narradors 

costumistes de l’època. Si no fos així, els trets que hem esmentat no serien el reflex de 

tot un destí col·lectiu. La pluralitat d’estrats lingüístics, doncs, és un esquema previ a 

l’obra,  un  element  cultural  compartit  que  no  la  individualitza.  La  mà  única  de 

Papadiamandis es pot percebre en la mestria amb què domina les possibilitats concretes 

del grec, però no en el tipus de llengua que li dóna l’entorn. La coexistència d’elements 
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tan heterogenis no és fruit d’una decisió d’ordre estrictament literari presa per l’autor, 

sinó que és una d’aquelles contingències que lliguen els escriptors a una terra i a una 

història determinades.

L’intent de reflectir en la traducció aquests trets de l’original mitjançant l’ús alternant 

d’un català clarament arcaïtzant i un català col·loquial i dialectal no podria en cap cas 

fer avinent al lector la motivació històrica dels contrastos estilístics del text grec. És a 

dir: una reproducció formal de l’heterogeneïtat del text no recolliria el sentit fonamental 

d’aquesta  pluralitat  d’estrats.  A  més,  en  català,  l’alternança  entre,  d’una  banda, 

passatges redactats en una llengua farcida de mots i morfemes medievals i, de l’altra, 

diàlegs escrits en dialecte faria un efecte estètic completament diferent del que produeix 

l’obra grega, perquè aquesta pràctica no ha estat mai habitual entre nosaltres. Si a això 

hi afegim que el marge de desviació lingüística que es tolera en una traducció sempre és 

més  estret  que  el  que  permetem  en  un  original,  resulta  clar  que  cal  respondre 

negativament a la primera pregunta que hem formulat més amunt: tret de casos concrets 

que  mereixen  un  tractament  especial,  no  té  sentit  intentar  reproduir  d’una  manera 

estricta i sistemàtica en la llengua d’arribada la pluralitat lingüística de L’assassina.

D’altra  banda,  Papadiamandis,  que  també  era  traductor,  sabia  que  a  l’estàndard 

literari francès correspon un estàndard literari grec que és arcaïtzant i força allunyat de 

la parla col·loquial. Per a ell, en aquest cas, el caràcter artificiós del seu llenguatge és,  

en  un  cert  sentit,  invisible  o  irrellevant.  Papadiamandis,  doncs,  també  contestaria 

negativament la pregunta que ens hem fet. Per ser fidel a la pràctica i als pressupòsits de 

l’autor de L’assassina, el traductor ha de respondre a la diversitat d’estrats lingüístics de 

l’original –que era plenament plausible en la Grècia del 1903– amb un llenguatge que, a 

grans trets, resulti plausible en el seu temps.

5.

Que l’alternança entre arcaismes i dialectalismes no sigui cap raresa en la seva època, 

tanmateix, no significa pas que la llengua de Papadiamandis sigui llisa i transparent. 

Sobre una base que comparteix amb els seus contemporanis, el narrador construeix un 
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llenguatge  que  té  tres  característiques  molt  clares:  la  fluïdesa,  la  qualitat  poètica  i 

l’estranyesa. Per consegüent, la plausibilitat que volem per a la llengua de la traducció 

no pot equivaldre a l’ús d’un estàndard adotzenat. Tot partint d’una llengua natural i 

màximament fluida, i respectant, lògicament, el to col·loquial dels diàlegs enfront del 

registre més formal dels passatges narratius, és imprescindible conservar certs elements 

que resultin estranys al  lector,  certes marques d’estrangeria que evidenciïn alhora la 

llunyania cultural i la qualitat peculiar del text de partença. Cal, aquí sí, aconseguir que 

la llengua de la traducció sigui visible com a tal, com una reconstrucció lingüística, i  

alhora convé que se situï fins a un cert punt en una zona marginal, descentrada, que 

permeti donar una veu pròpia a la raresa de la història narrada i a l’excentricitat de la 

protagonista.

Hi ha elements del llibre que, per la seva mateixa presència,  ja fan aquest efecte 

desautomatitzador en el lector d’avui: els diàlegs (sovint delirants, de tan col·loquials i 

desmanegats  com són),  les  piastres,  la  dragonera,  les  màrfegues  (millor  que  no pas 

matalassos,  tot  i  que el  grec és ambigu),  el  curanderisme,  els  rebels que també són 

bandolers (o a l’inrevés: no se sap mai què va primer), el lèxic d’unes relacions socials 

que no són les nostres. Trobar paraules per dir tot això ja és una manera de començar a 

evocar el món estrany i llunyà de l’original.

6.

Entre els models de llengua que se li ofereixen al traductor català de Papadiamandis, 

Ruyra  és  la  gran  temptació  impossible.  Tant  el  grec  com el  català  saben  assaborir 

lentament les paraules, tots dos són escriptors de mar, fascinats per la vida de la gent 

humil, tots dos són profundament religiosos. Jacobé es va publicar només un any abans 

que  la  història  de  Frangoiannú.  Hi  ha  descripcions  de  Ruyra  que  podrien  ser  una 

traducció de Papadiamandis: «El molí de l’Om no treballa de molts anys. És un casalot 

deshabitat o, més ben dit, una ruïna inhabitable, perquè bona part de ses parets ha caigut 

i ses teulades i sostres no s’aguanten sinó a trossos. En el seu interior hi creix arbrissa 

boscana, i la llambrusca treu sa pampolada per les finestres. La resclosa sosmoguda i 
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ratada deixa escapar amb desdeny les aigües rondinadores. La grossa turbina es podreix 

immòbil sobre el rec eixut, a on les aranyes l’entranyinen i les bardisses dels marges la 

curullen de vilordes i fullaraca.» A estones, el llenguatge de Ruyra arriba a ser encara 

més  exuberant  que  el  de  Papadiamandis.  Té  passatges  que  són  pura  orgia  verbal: 

«Arreu, arreu les ones corrien, rodolaven, saltironaven i tentinejaven amb moviments 

d’alegre embriaguesa.  S’engallaven,  traient  unes crestes verdes,  fines,  diàfanes,  que, 

banderejant,  s’aprimaven  fins  a  rompre’s  en  floquets  d’escuma.  Aquí  s’empaitaven 

amoroses,  petonejant-se  amb un  decandiment  esllanguit  i  graciós  a  l’assolir-se;  allí 

s’esbadellaven suaument com una boca que esclafeix a riure. Com un estol de mainada 

tafanera venien a palpar i colpejar els costats del gussi, a passar-li per dessota, pegant-li 

culada, o a esllomar-se bojalment en la roda de proa.» Les paraules de Ruyra ressonen 

com el corn marí que troba Jacobé: «També hi ronca la maror. Vés escoltant. Com més 

escoltis  més  clar  ho  sentiràs  tot:  la  tronada,  la  pluja,  el  vent,  totes  les  remors  del 

temporal. Jo fins hi he sentit un ai llastimós, Reina pura, que devia ser d’algú que es 

negava.» Potser l’últim ai de Frangoiannú, que morí a la mar, a l’altre extrem de la 

Mediterrània, a mig camí entre la justícia de Déu i la justícia dels homes.

7.

El control del registre obliga de vegades el traductor a prendre decisions doloroses. En 

el capítol XIII de L’assassina, se cita una cançó popular:

Μαννούλα μου, ἤθελα νὰ πάω, νὰ φύγω, νὰ μισέψω, 

τοῦ ριζικού μου ἀπὸ μακριὰ τὴν πόρτα ν' ἀγναντέψω. 

Στὸ σκοτεινὸ βασίλειο τῆς Μοίρας νὰ πατήσω, 

κ' ἐκεῖ νὰ βρῶ τὴ μοίρα μου, καὶ νὰ τὴν ἐρωτήσω... 

La primera traducció que se m’ha acudit d’aquests versos és la següent:

Mare, me’n vull anar, vull passar la frontera,

per albirar el portal de la sort que m’espera.
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Vull anar del Destí cap al reialme obscur,

i trobar-hi el meu fat, preguntar-li el futur...

Alexandrins, una rima en -ur no gaire habitual, un lèxic elevat: tot i que aparentment en 

derivi, res no recorda el to de l’original. La poesia popular reclama heptasíl·labs, i una 

altra mena de dicció:

Mareta, me’n vull anar,   vull travessar la frontera,

anar a contemplar el portal   de la vida que m’espera.

Vull visitar el país   tenebrós de la Fortuna,

demanar-li que el futur   em faci saber tot d’una...

També hi ha elements d’aquesta versió que difícilment trobaríem en una cançó popular 

catalana, com ara les rimes consonants. Ara bé, d’aquests versos es pot dir que recorden 

la poesia popular autòctona i que, alhora, reprodueixen fins a un cert punt l’original 

grec: el compromís transformador que buscava.

8.

L’inici de la novel·la també obliga a prendre una decisió difícil.  Se’m presenten tres 

possibilitats:

Mig estirada vora la llar de foc, amb els ulls clucs i el cap repenjat al graó que anomenen «peu 

del fogar», la vella Khadula, que tothom coneixia pel nom de Iannú Frànguissa, no dormia,  

sinó que sacrificava el son al costat del bressol de la seva petita néta malalta.

Aquesta opció és la més literal,  però no recull  adequadament el  grec,  perquè per al 

lector català no queda clar el sentit de l’expressió «que anomenen “peu del fogar”». Si 

«peu del fogar» no és cap expressió coneguda del lector, ¿qui és el subjecte elidit del 

verb  anomenar? Aquesta solució no remet a cap món, a cap context. Vegem-ne una 

altra:
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Mig estirada vora la llar de foc, amb els ulls clucs i el cap repenjat al graó del fogar, la vella 

Khadula, que tothom coneixia pel nom de Iannú Frànguissa, no dormia, [...]

Aquesta  segona versió silencia  el  problema que planteja  l’original:  és una traducció 

llisa, fluida, falsament transparent.

Mig estirada vora la llar de foc, amb els ulls clucs i el cap repenjat al graó que la gent de l’illa 

anomena «peu del fogar», la vella Khadula, que tothom coneixia pel nom de Iannú Frànguissa, 

no dormia, [...]

Aquesta darrera opció fa explícita la presència de dos punts de vista en l’original, que 

distingeix entre els lectors (als quals va vinculat l’ús de la llengua purista) i els habitants 

de l’illa (que parlen en dialecte). L’expressió «peu del fogar» és associada a la manera 

de parlar de la gent de l’illa: així queda justificada la seva estranyesa davant el lector. La 

tria  verbal  produeix  un  distanciament,  conserva  la  diversitat  de  punts  de  vista  i 

construeix una estratificació lingüística. Menys transparent que l’anterior però més rica 

de sentits, és la que recullo en la versió definitiva de la traducció.

És amb aquesta mena de decisions minúscules, basades en una interpretació concreta, 

que es reconstrueix allò que no existeix: L’assassina de la llengua d’arribada.

9.

L’assassina versa, en certa manera, sobre una qüestió fonamental per a tota cultura, una 

qüestió de la qual la literatura no sol parlar directament: la necessitat de la reproducció 

biològica i social i els patiments humans que se’n deriven. Els actes de Frangoiannú són 

el  sabotatge  cultural  més  radical  que  es  pot  dur  a  terme,  perquè  minen  les  bases 

mateixes de l’existència futura de la comunitat. I això succeeix en un moment en què la 

vella  justícia  divina,  encarnada  per  la  tradició  cristiana  ortodoxa,  comença  a  ser 

suplantada per la nova justícia humana, la de l’Estat-nació.

Ambientada en aquest context de canvi, en el qual res ja no és el que semblava que 
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era i,  alhora,  totes  les  coses  es  revelen  en la  seva essència implacable,  L’assassina 

mostra fins a quin punt pot ser terrible la caritat cristiana. La caritat no aboleix solament 

la llei vella, sinó que revoca totes les lleis. Estimar Déu més que tota criatura i estimar 

el proïsme com a un mateix: no hi ha cap ordre social que pugui resistir, de debò, aquest 

doble  manament.  La  protagonista  de  la  novel·la  actua,  amb  totes  les  limitacions 

humanes,  d’acord  amb l’amor  al  proïsme:  se  sacrifica  perquè  no vol  que  els  altres 

pateixin el que ha hagut de patir ella. I acaba convertida, als ulls de la justícia humana, 

en un monstre. Els ulls de l’altra justícia, que s’invoca al final del llibre, no sabem, 

naturalment, com la veuran.

L’angoixa per la transformació social, el dolor de la reproducció, la terrible caritat 

que no hi entén de lleis: tot això és estranyament significatiu per a nosaltres. En el cas 

d’aquesta novel·la, la traducció és una operació més rellevant que mai, perquè traduir és 

aquella manera de fer literatura que més depèn de les potencialitats transformadores de 

la reproducció cultural.  La traducció és una forma de pervivència de l’original i una 

forma  de  vida  més  enllà  de  l’original,  situada  sempre  entre  les  vacil·lacions  de  la 

fidelitat i la por de la llibertat. I el màxim triomf és, naturalment, la coincidència entre 

fidelitat i  llibertat.  Si Frangoiannú confon la vida i la mort perquè creu que aquesta 

coincidència no és possible, el deure del traductor de L’assassina és trobar la manera de 

relligar els dos principis: vivificar la força inhumana de la protagonista amb una precisa 

vehemència  que  tan  sols  és  possible,  justament,  gràcies  a  les  virtualitats  de  la 

reproducció cultural.

Raül GARRIGASAIT

http://lacasaenobres.wordpress.com

Aquestes notes fan referència a la novel·la L’assassina, d’Alèxandros PAPADIAMANDIS,

traduïda per Raül Garrigasait (Martorell: Adesiara, 2009).
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