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La presentació va aplegar molts assistents. D’esquerra a dreta, a la taula, Josep Lluís González, Eva Bosch, Lluc V. Pelàez, Maria Campillo i Jordi Marrugat
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Lacruz replica, enfadada, la crítica que Campillo havia fet de la seva obra

Cant coral a la sala 
Tarafa  de Granollers

Granollers

El cant coral va omplir 
diumenge al migdia la sala 
Tarafa de Granollers amb 
motiu de la trobada prota-
gonitzada per la formació 
granollerina Coral Art 9 i la 
coral Bon Cant d’Agramunt. 
Les dues formacions van 
cantar tant separades com 
conjuntament, sota la direc-
ció de Joana Tolmos i Anna 
Baltral, d’Agramunt, i d’Àn-
gels Costa, de Granollers. Els 
acompanyaments van a anar 
a càrrec de Dolors Ricart, 
d’Agramunt, i Mònica Salva-
dor, de Granollers. La troba-
da va acabar amb un dinar.

Eva Boch presenta a Figaró ‘Dark Vales’, la traducció anglesa d’‘Els sots feréstecs’

Els sots feréstecs, universals
Figaró

Josep Mas

“Raimon Casellas i el seu 
llibre Els sots feréstecs ja són 
universals”. Així de contun-
dent ho va dir Josep Lluís 
González, escriptor i director 
de British School Barcelona 
durant la presentació de 
Dark Vales, la traducció del 
llibre que Casellas va editar 
l’any 1901 i que va ser la 
primera novel·la modernista 
catalana. L’acte de presen-
tació de la traducció, que 
està signada pel professor 
Alan Yates, es feia a la sala 
municipal de Figaró i comp-
tava amb la participació de 
l’editora i col·laboradora en 
la traducció, Eva Bosch, nas-
cuda a Figaró però resident a 
Anglaterra des de fa 40 anys. 
A més, els escenaris d’Els sots 

La traductora de 
Casellas al castellà, 
indignada

Isabel Lacruz, traductora al 
castellà d’Els sots feréstecs 
(Las cañadas indómitas, Edi-
torial Funambulista, 2013), 
que era a la presentació de 
Dark Vales, va aixecar-se 
indignada quan la professora 
de la UAB Maria Campillo 
va referir-se al seu treball: 
“És una traducció infecta” va 
dir. En aquell moment, Isabel 
Lacruz va replicar: “Una ver-
gonya, perquè vostè no s’ha 
llegit el llibre. I a més, és una 
falta de respecte absolut als 
professionals de la traducció. 
Jo he estat 20 anys de traduc-
tora al Parlament europeu! 
Un respecte!”. Dit això, va 
marxar.

feréstecs són també en terme 
de Figaró Montmany, i per 
això la presentació era enca-
ra més adequada. “A partir 
d’ara podran llegir i entendre 
aquest llibre lectors d’An-
glaterra, Alaska, els Estats 
Units, Sud-àfrica, l’Índia... El 
llibre de Casellas i els seus 
paratges ja seran un patri-
moni literari universal”, va 
concloure l’escriptor.

Eva Bosch va explicar com 
havia anat el projecte de la 
traducció i la importància 
tant d’aquest llibre en la lite-
ratura catalana com en el fet 
que el traductor hagi estat el 
professor Alan Yates, l’anglès 
que millor coneix la llengua 
i la literatura catalanes. 
Durant els darrers tres anys, 
Yates i ella han treballat 
conjuntament en la traducció 
del llibre de Casellas, que 
finalment ha tingut el títol 
de Dark Vales –les valls fos-
ques–. Els interessats a com-
prar-lo ho poden fer a través 
d’Amazon. El llibre ha estat 
editat per Dedalus.

La professora de la UAB 
Maria Campillo va fer notar 
la importància que el traduc-
tor hagi estat el professor ja 
retirat Alan Yates, “que fins 
fa pocs anys deia que Els sots 
feréstecs era un llibre intra-
duïble”. Tant per a Campillo 
com per al seu company de 
la UAB, el també professor 
Jordi Marrugat, aquesta tra-
ducció només la podia liderar 
Yates.

A l’acte també es va parlar 
molt del professor Jordi Cas-
tellanos, el gran especialista 
de Casellas i concretament 
de la novel·la Els sots ferés-
tecs. Castellanos, fill de 
Santa Eugènia del Congost i 
mort l’any 2012, era col·lega 
i amic de feia molts anys 
d’Alan Yates, a qui havia 
intentat convèncer, sempre 
sense èxit, que fes la traduc-
ció de l’obra a l’anglès. Els 
ponents a l’acte que presen-
tava l’alcalde de Figaró, van 
glossar la figura del profes-
sor de Tagamanent, a qui es 
dedica aquest llibre ara ja 
universal que és Dark Vales.


