NOTA PRÈVIA
TRADUIR UN POEMA

(un experiment amb la traducció)

Hi ha moltes maneres de traduir un poema. Enfrontat a la tasca de passar un sonet d’una
llengua a una altra (per fer servir d’exemple la forma que hem triat per a aquest experiment),
el poeta té un ventall d’opcions, que va des de la traducció purament funcional, que mira d’acostar
al lector la literalitat del que diu el poema original, a la traducció que xifra la seva lleialtat a l’original
en la reproducció o la imitació dels seus efectes de mètrica i rima. Cada opció té els seus avantatges
i potser té finalitats i usos diferents. Els membres de l’equip de Veus baixes pensam, en qualsevol
cas, que la traducció de poesia és interessant quan té l’objectiu que el resultat sigui un bon poema en
la llengua d’arribada. El traductor de poesia sol ser poeta o, si més no, fa de poeta quan tradueix, i
fa servir per tant els recursos propis del poeta. Una conseqüència és, naturalment, que un poema en
una llengua diferent del català no té una traducció ideal en la nostra llengua, sinó moltes de
possibles. I moltes de bones, com veurem.
L’experiment (per dir-ne d’alguna manera) que us proposam és el següent: presentar dos
sonets i les versions catalanes que n’han fet un grapat de poetes i traductors de poesia. Ens ha
semblat que dos sonets vuitcentistes, un de francès i un d’anglès, sense les dificultats addicionals
d’una llengua molt llunyana en el temps, que no fossin poemes dels més consagrats pel cànon,
podien ser el més adequat. Completam aquest joc de les traduccions amb un poema anglès (aquest
sí, emblemàtic) del qual coneixíem tres versions que valia la pena donar a conèixer. Tots els poetes i
traductors que hi han participat tenen el nostre agraïment més sincer.
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