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Xavier Pàmies (Barcelona, 1959) és
un dels traductors catalans més
prestigiosos i solvents. Entre les
més de seixanta novel·les que ha
traduït s’hi poden comptar alguns
dels noms més impressionants de
les literatures anglesa, francesa i
portuguesa.

Ets dels pocs traductors, crec,
que es pot guanyar la vida tra-
duint literatura al català. Com
és la vida d’un traductor profes-
sional?

Doncs és una vida molt sedentà-
ria. Jo em passo tot el dia tancat a
casa, davant de l’ordinador i envol-
tat de diccionaris.

Els llibres que tradueixes són

encàrrecs editorials, propostes
que tu fas als editors...?

Abans, quan tenia més temps, en
vaig proposar alguns que havia tra-
duït pel meu compte, gràcies a una
ajuda d’ara no recordo quin depar-
tament de la Generalitat de Catalu-
nya, o potser era de la Institució de
les Lletres Catalanes, no ho puc
precisar. Entre aquestes obres n’hi
havia de Machado de Assís, el Relat
personal d’un pelegrinatge a Medina
i a la Meca de Richard F. Burton,
també les Memòries d’Àfrica de
Karen Blixen, El llicenciat en lletres
de Narayan, i alguns més. Eren lli-
bres que m’agradaven, i com que
no estaven traduïts al català vaig
posar-m’hi. Ara bé, si actualment
porto seixanta llibres traduïts, set o
vuit han estat propostes meves i la
resta han estat encàrrecs.

Notes diferència quan traduei-

perquè vaig passar mig any al Bra-
sil, i l’anglès també l’he après viat-
jant. El francès, en canvi, ja el
sabia de l’escola.

Un traductor català cobra el
mateix i està tan reconegut com
un traductor d’un altre país?

Les tarifes d’un traductor canvi-
en molt més enllà dels Pirineus;
en molts països poden ser fins i tot
el doble d’altes de les que tenim
aquí. Aquí, el criteri mercantilista
és el que predomina. Jo conec
casos d’editorials que han preferit
encarregar una traducció a un tra-
ductor poc qualificat per estalviar-
se diners, sense importar-los la
qualitat del resultat final. En gene-
ral, les editorials petites es miren
més la qualitat de les traduccions,
i paguen millor als traductors, que
no els grans grups.

Quin és el procés de traducció
d’un llibre? El Casalot de Dic-
kens, per exemple, que deu ser
molt complicat, perquè, tot i la
seva aparença popular, l’anglès
de Dickens no és gens senzill...

És cert, no és gens senzill. El Ca-
salot també va ser una proposta
meva. I el que em va motivar a
proposar-ho va ser simplement
veure que era una gran obra d’un
gran autor que no estava traduïda
al català. Com vaig fer-ho? Bé, a mi
em costa molt explicar el procés i
els mecanismes d’una traducció,
perquè són molt puntuals i molt
intuïtius.

Hi deu haver uns paràmetres
que vas repetint, no?

Sí. Primer llegeixo el llibre i em
quedo amb el to i els registres. I
després m’hi poso. Jo funciono
com un escàner, de dalt a baix, i
deixant-ho tot polit ja a la primera.
Altres traductors m’han explicat
que primer tradueixen molt en
brut i després en fan una versió
més polida. Jo m’hi fico de tal ma-
nera que és com si tingués interio-
ritzat el ritme de l’obra que tradu-
eixo, i em va sortint sol, i del que
es tracta aleshores és de mantenir
la coherència en el to, en l’estil, tot
al llarg del volum.

Si, després d’un Dickens, has
de traduir un Philip Roth, et
costa menys que si has de tradu-
ir un Lobo Antunes, tenint en
compte que els dos primers
tenen més punts –to, ritme i
estil– en comú?

No especialment. Em sembla
que tinc una certa capacitat cama-
leònica. Com qualsevol lector,
d’altra banda, a qui no li costa lle-
gir un rere l’altre llibres molt dife-
rents. La diferència, potser, és que
el lector és un camaleó passiu i el
traductor és camaleó actiu.

xes un llibre que t’agrada i un
altre que potser no t’agrada tant?
Sents que connectes millor amb
l’obra?

Això, segur que influeix en la tra-
ducció. El que passa és que sempre
he tingut bastant sort perquè des
de bon començament m’han tocat
llibres bons, exceptuant-ne dos o
tres que vaig haver de traduir per a
la col·lecció de La cua de palla, que
eren, a més, més difícils del que
pugui semblar, perquè reproduir
els diàlegs dels gàngsters i aconse-
guir que no quedés fals ni impostat
era força complicat. A més, última-
ment, com que ja tinc un ventall
ampli d’editors amb qui treballo,
contínuament em van arribant
obres, i això vol dir que sovint puc
triar entre diferents llibres, i sem-
pre trio els que més m’agraden.

Com et vas convertir en traduc-

tor professional? Tenies ambici-
ons de ser escriptor, estudiares
traducció...?

Mai no he tingut aspiracions de
ser escriptor i vaig estudiar biolo-
gia. En acabar la carrera, vaig in-
tentar fer la tesi, no vaig aconse-
guir fer-la allà on volia, i aleshores,
a través d’en Jaume Creus, que es-
tava a Edicions 62, vaig entrar a
l’editorial com a corrector. I així
vaig començar. Vaig passar bas-
tants anys fent de corrector, tant
d’estil com tipogràfic, i de tant en
tant feia també alguna traduccio-
neta del francès. I llavors va sortir
la possibilitat de traduir el Grande
sertão: riberes de Guimarães Rosa.

Tradueixes del portuguès, el
francès i l’anglès: tots els idio-
mes els has après de manera au-
todidacta?

Sí. El portuguès el vaig aprendre
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«Conec casos d’editorials 
que han preferit encarregar 

una traducció a un traductor 
poc qualificat per estalviar-se 

diners, sense importar-los 
la qualitat del resultat final. 

En general, les editorials petites 
es miren més la qualitat 

de les traduccions»

Xavier Pàmies Traductor
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Tradueixo literatura,
mai no he volgut ser
escriptor i vaig estudiar biologia


