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Isabel Lacruz, de l’Ametlla, ha traduït el llibre de Raimon Casellas juntament amb Antonio Morales

Isabel Lacruz, resident a l’Ametlla, i Antonio Morales n’han fet la traducció

‘Las cañadas indómitas’, la 
primera traducció al castellà 
d’‘Els sots feréstecs’

Portada de ‘Las cañadas indómitas’

L’Ametlla del Vallès

J.M.

Els sots feréstecs, la primera 
novel·la modernista catalana, 
ha presentat en pocs dies 
dues traduccions –a l’anglès 
i al castellà– que obriran 
àmpliament el ventall de lec-
tors d’aquesta obra cabdal de 
Raimon Casellas, ambientada 
en escenaris de Montmany, 
en terme de Figaró. Tal com 
aquest diari informava a 
l’edició de dilluns, dissabte 
de la setmana passada es va 
presentar a Figaró l’edició a 
l’anglès de l’obra de Raimon 
Casellas: Dark Vales. El 
llibre, editat per Dedalus 
amb un ajut de l’Institut 
Ramon Llull i a la venda per 
Amazon, ha estat traduït pel 
lingüista anglès Alan Yates, 
gran coneixedor de la llengua 
i la literatura catalanes, amb 
la col·laboració com a editora 
de la figaronina Eva Bosch, 
que viu a Londres des de fa 
quaranta anys.

L’altra traducció que s’ha 
fet del llibre és la que ha 
publicat recentment l’edi-
torial Funambulista, de 
Madrid, amb el títol Las 
cañadas indómitas. El treball 
de traducció del llibre de 
Casellas l’han feta conjunta-
ment Antonio Morales, pro-
fessor de grec i llatí, i Isabel 
Lacruz, resident a l’Ametlla 
del Vallès des de fa un temps. 
Lacruz és també l’autora del 
postfaci, que situa l’obra dins 
del context històric i literari 
del moment.

La traducció al castellà va 
venir a partir d’una reco-

manació que els va fer el 
professor de la Universitat 
de Barcelona, Lluís Agustí, 
que “va glossar a l’editor de 
Funambulista les meravelles 
del text, li va dir que no hi 
havia cap traducció contem-
porània i en qualsevol cas 
cap al castellà. I ens hi vam 
posar” diu Isabel Lacruz, que 
viu a cavall entre l’Ametlla i 
Luxemburg, on va anar com 
a traductora del Parlament 
Europeu l’any 1985. 

Lacruz no acaba d’estar 
d’acord amb la idea que 
aquest llibre de Raimon 
Casellas, amb qui molts no 
s’han atrevit, sigui un llibre 
intraduïble: “Si no ho és ni 
l’Ulysses! De fet, totes les 

grans novel·les, i aquesta 
n’és una, no són mai compli-
cades. L’art no és mai enre-
vessat, ja que del contrari 
ja no és art. A més a més, El 
Sots… va ser publicat al diari 
La veu de Catalunya com un 
conjunt de contes al voltant 
d’un mateix tema i amb el 
títol Pels sots feréstecs. Des-
prés, afegint-hi algun capítol 
i amb lleus modificacions, 
es va convertir en novel·la. 
Aquests contes eren a l’abast 
d’un lector mitjà de diari!” 
opina.

Per a Lacruz, “la traducció 
és sempre un eco, una res-
posta. Entre dues llengües 
germanes com són el català 
i el castellà es poden donar 

sovint imatges similars i 
certa literalitat”. Per això, la 
traductora explica que han 
pogut deixar iguals els noms 
dels protagonistes, o fent-hi 
molts pocs canvis.  

Las cañadas indómitas va 
guanyar un ajut del Minis-
terio de Educación, Cultura 
y Deporte perquè es pogués 
tenir i prestar en les bibliote-
ques públiques. “Això vol dir 
lectors. I el lector sempre sap 
apreciar la bona literatura. 
Un bon llibre és patrimoni 
de tothom. També la traduc-
ció al castellà pot suposar un 
descobriment per part d’edi-
tors en altres llengües, que 
podran llegir-la en castellà, 
que és una llengua propera 
i habitual en els comitès de 
lectura de les editorials de 
tot el món” diu.

TRADUCCIÓ DE CLÀSSICS 
DEL CATALÀ AL CASTELLÀ 
I A L’INREVÉS 

L’editorial Funambulista 
és probablement l’única 
editorial, amb l’editor-direc-
tor –Juan Max Lacruz Bas-
sols– que viu des de fa més 
de 25 anys a Luxemburg i té 
una mini seu a Madrid, que 
des de fa anys tradueix clàs-
sics del català al castellà i a 
l’inrevés. Entre els primers, i 
recents, encara en llibreries, 
La puñalada (La punyalada) 
de Marià Vayreda, La locura 
(La bogeria), de Narcís Oller. 
En la relació de llibres tra-
duïts del castellà al català 
tenen, entre d’altres, El viat-
ge vertical (El viaje vertical) 
d’Enrique Vila-Matas i Totes 
les ànimes (Todas las almas), 
de Javier Marías.

La col·lecció Lletraferits 
de l’editorial Funambulista 
també inclou traduccions 
al català d’altres llengües, 
de moment, del francès 
(Proust),  portuguès (Eça de 
Queiroz) i el japonès (Yoko 
Ogawa), entre d’altres. Ara 
mateix prepara una traducció 
nova al català d‘Ulysses de 
Joyce a càrrec del veterà tra-
ductor Carles Llorach.

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

El periodista Vicenç Relats, 
de Lliçà d’Amunt, és el gua-
nyador de la 31a convoca-
tòria del premi periodístic 
Cadaqués a Carles Rahola, 
un dels tres premis literaris 
que es donen dins la Setma-
na Cultural del municipi. 

El periodista ha estat guar-
donat per l’article “En Firmo 
de Cadaqués. Memòria viva 
de la guerra, de l’exili i la 
deportació, del franquisme.... 
i d’un segle de la vida del seu 
poble”, que es va publicar en 

Vicenç Relats guanya un premi 
periodístic a Cadaqués

El periodista Vicenç Relats

el número 283 de la Revista 
de Girona.

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

El Cicle Filharmonia de la 
Roca obrirà la desena edició 
dissabte amb un concert 
dels Joves Solistes, que 
començarà a 2/4 de 10 del 
vespre a l’església de Santa 
Maria del Jaire coincidint 
la Festa de la Creu de la 
Torreta. El cicle inclou sis 
concerts repartits pels tres 
nuclis de la Roca de diferents 
gèneres musicals i amb 
la participació d’entitats 
culturals locals en l’àmbit 

de la música com la Coral 
Centre i Energia, el grup del 
Cor de Gospel la Roca, Roc 
& Gospel i els Combos de 
l’Escola Municipal de Música 
amb l’objectiu de difondre 
i donar a conèixer la seva 
activitat.

En aquest primer concert, 
els Joves Solistes presen-
ten un programa de música 
de cambra interpretat per 
diferents grups formats per 
joves músics amb inquietuds 
professionals. Els grups 
han estat seleccionats per a 
l’ocasió amb el nom de Joves 

Solistes de la Filharmonia 
per donar un marc de parti-
cipació, experiència i desen-
volupament a la trajectòria 
dels joves músics del país. El 
públic podrà escoltar grups 
d’instruments de vent, piano 
i percussió en un repertori 
divers amb obres de Bach, 
Mozart, Donizetti o Fauré, 
entre altres.

El Cicle, es presenta amb 
algunes novetats, com el 
concert de gospel que oferirà 
Barcelona Gospel Messen-
gers, finalistes del programa 
Oh Happy Day de TV3.

La desena edició del cicle comença dissabte amb els Joves Solistes

Més música a la Roca amb Filharmonia


