
En globus
De tant en tant, els edificis 
necessiten un rentat de 
cara per agafar nova vola-
da. És el que aquests dies 
està fent la propietat de la 
cèntrica Fonda Europa de 
Granollers. L’establiment 
va aixecar el vol durant el 
segle XIX i és, per tant, 
una de les fondes amb més 
història de tot Catalunya. 
Però per continuar soste-
nint-se dalt de tot, calen 
retocs com els que fan a 
la façana de darrere. I ara, 
–almenys ho sembla per la 
fotografia– per emprendre 
vol nou aniran en globus. R
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Figaró

“A on reïra de bet deuen haver 
anat a raure els ossos corcats 
d’aquell jaio del dimoni?” diu la pri-
mera frase... Si se supera, la traduc-
ció ja deu ser més fàcil... 

Hi ha frases, com aquesta, que són 
intraduïbles i l’únic que pots fer és 
buscar un substitut. I en això l’Alan 
Yates és el millor. I entre ell i jo que 
hi col·laborava vam anar fent fins al 
final del llibre, una feina de tres anys! 
Aquest llibre només el podia traduir 
ell, és un lingüista excepcional.

Casellas feia servir un català força 
arcaic. La traducció també fa servir 
un anglès de fa cent anys?

Yates ha buscat paraules que ja 
no es fan servir usualment però que 
s’han sentit dels avis. Però qualsevol 
persona que parli anglès modern l’en-
tén perfectament.

Vostè és artista pintora... Com 
va anar que es posés al cap traduir 
aquest llibre?

Una amiga meva, Noemí Espinàs, 
professora de català, em va parlar 
d’aquest llibre, que jo recordava vaga-
ment. Em vaig comprar el llibre, el 
vaig llegir i vaig pensar que si aquell 
llibre havia caigut a les meves mans 
era per alguna cosa. I vaig començar a 
pensar en la traducció a l’anglès.

I s’hi va capbussar...
Vaig entrar profundament en 

aquesta obra i vaig inspirar-me en 
aquest llibre per a una sèrie de pin-
tures que he fet en aquests anys. 
Espero que el 15 de juliol en pugui 
exposar unes quantes en una galeria 
de Barcelona.

Com va arribar fins a Alan Yates, 
l’anglès que millor coneix la llengua 
i la literatura catalanes?

No el coneixia de res i encara no 
ens hem vist mai. En els tres anys que 
ha durat la traducció sempre ens hem 
comunicat per correu electrònic. Ara 
ja està jubilat però és molt actiu. Viu 
a Sheffield.

Qui li va recomanar?

En Matthew Tree em va dir que 
l’únic que podia afrontar aquest 
repte era l’Alan. I m’hi vaig posar. La 
seva primera resposta va ser que Els 
sots feréstecs era un llibre intradu-
ïble. Però jo li vaig dir que si ens hi 
posàvem tots dos i sense presses, es 
podria fer. I finalment va dir que sí.

Va tenir algun cop de mà del pro-
fessor Jordi Castellanos, el gran 
estudiós d’aquesta novel·la?

Es van connectar i ell el devia aca-
bar de convèncer. Eren col·legues i 
bons amics.

Dark Vales, com l’han titulat, no 
vol dir el mateix que sots feréstecs...

Vol dir valls en anglès antic, i 
s’acompanya de l’adjectiu fosc. No és 
el mateix, perquè feréstecs traduït 
a l’anglès sonava com una mena de 
pamflet. Per això Dark Vales.

Què hi trobaran els lectors de llen-
gua anglesa?

Un gran clàssic. Com llegir Nana, 
d’Émile Zola, o L’étranger d’Albert 
Camus... la crème de la crème de totes 

“Els lectors de ‘Dark Vales’ 
hi trobaran un gran clàssic”

les èpoques! És un retrat de tota la 
ideologia de Nietzsche! 

Què en diu Matthew Tree ara que 
ha llegit la traducció?

Ha quedat encantat, diu que està 
molt ben traduït i ha quedat admirat 
–encara més!– d’Alan Yates.

Creu que anirà bé el llibre Dark 
Vales?

Tinc confiança que pot anar bé, i 
més, si la traducció està signada per 
Alan Yates, amb qui he col·laborat. 

La seva esperança és traduir el 
llibre de Raimon Casellas a altres 
llengües?

Al director d’una escola holandesa 
on vaig estudiar art vaig demanar-
li qui em digués algú de la mateixa 
categoria que Yates per traduir-lo a 
l’holandès. I ja m’ha donat dos o tres 
noms. I podria haver-hi una editorial 
interessada...

Ha pujat darrerament als sots 
feréstecs? Ha vist com està tot 
d’abandonat?

Un dels meus somnis és aconseguir 
diners per poder restaurar l’esglé-
sia de Sant Pau, al centre d’els sots 
feréstecs, i recuperar-la. La part de 
darrere és romànica! Ho vaig  veure 
en una sortida que vaig fer amb Jordi 
Castellanos. En vaig fer unes imatges 
que estan penjades a You Tube!

Josep Mas
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Eva Bosch va marxar de 
Figaró, on va néixer, l’any 
1973. Des d’aleshores ha 
viscut a Londres treballant 
i dedicant moltes hores a 
la seva passió: la pintura i 
el vídeo. En els darrers tres 
anys s’ha submergit en la 
traducció a l’anglès d’Els 
sots feréstecs, de Raimon 
Casellas, que signa Alan 
Yates amb el títol Dark 
Vales. Editat per Dedalus, 
es pot trobar a Amazon.

EVa BOScH
Editora de ‘Dark vales’, ‘Els 
sots feréstecs’ en anglès


