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Aquest treball tracta del procés de traducció literària d’un relat de l’italià al català, de 

l’anàlisi de la metodologia emprada durant el procés i de les tècniques de traducció aplicades als 

problemes que hi havia al text original d’estudi. Així mateix, presenta una introducció teòrica de 

la traducció en general i se centra amb més detall en els aspectes més rellevants del text origen, 

ja que són precisament els punts en què més cal parar atenció per tal d’aconseguir una traducció 

idònia. El relat original de Luigi Pirandello es titula Di sera, un geranio i els elements més 

recurrents que conté són metàfores i les locucions fraseològiques. A més, també té un estil 

particular molt distintiu de l’autor, sobretot pel que fa a la puntuació, així que aquests tres 

factors són els que més s’han desenvolupat en el treball. 

Al llarg del treball es pot observar l’aprenentatge que s’ha adquirit durant el Grau de 

Traducció i Interpretació en la Universitat Jaume I, tant els coneixements de la llengua i 

l’expressió escrita d’aquesta com les destreses i les eines utilitzades que han permés 

l’elaboració d’aquest treball. Tot aplicant un punt de vista de reflexió i d’anàlisi detallada, s’han 

abordat tots els aspectes recomanables per a la realització d’una traducció adequada. Tot i que 

hi ha molts aspectes i diversos corrents teòrics que s’haurien pogut afegir o desenvolupar amb 

una major extensió, donades les limitacions espacials i temporals, s’ha redactat i completat el 

treball de la manera més exhaustiva possible. En general, s’ha intentat dur a terme un treball 

acurat amb una metodologia concreta que s’aplica a un procés de traducció literària.    
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1. Introducció 

1.1. Objecte d’estudi 

L’objecte d’estudi d’aquest treball és la traducció de l’italià al català d’un relat de 

Luigi Pirandello que es titula Di sera, un geranio, així com l’anàlisi del procés de la 

traducció. Aquesta anàlisi s’ha dut a terme mitjançant la revisió dels problemes i les 

dificultats que presenta el text origen i les tècniques de traducció que s’han emprat 

per a resoldre’ls en el text meta. 

1.2. Justificació i motivació 

 Al llarg del Grau en Traducció i Interpretació s’han treballat unes destreses i 

competències que són perfectament aplicables al món real de la traducció. Els i les 

alumnes han realitzat un gran nombre de traduccions en diverses llengües i han 

treballat amb textos d’especialitats distintes, tot aplicant-hi les tècniques i estratègies 

necessàries per a resoldre amb èxit els problemes de cada especialitat. Per aquesta 

raó, s’ha decidit realitzar un treball relacionat directament amb la traducció literària, 

amb l’objectiu de plasmar el que s’ha aprés, sobretot en les assignatures de Traducció 

Anglés-Català, Traducció Francés-Català i Traducció Literària, en un treball personal, 

fruit de la creativitat pròpia. 

El fet d’haver escollit l’italià com a llengua de partida per a aquest treball denota 

l’afany personal per a aprofundir en l’aprenentatge de les llengües i combinar tots els 

coneixements apresos durant aquests estudis universitaris. L’italià és una llengua molt 

propera a la llengua catalana, cosa que ha permés reproduir en el text meta una 

fluïdesa molt semblant a la que l’autor va representar en el seu text original. A més, a 

banda de l’aprenentatge del català en la universitat, els coneixements de francés que 

s’han assolit en aquest grau han ajudat de la mateixa manera a comprendre millor la 

gramàtica italiana, ja que també hi ha molts aspectes compartits entre aquestes dues 

llengües romàniques. 
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1.3. Autor i obra 

Luigi Pirandello (1867-1936) va ser un escriptor italià nascut a la ciutat siciliana 

d’Agrigent. Va començar la seua carrera universitària a la Universitat de Palerm (1886); 

després, va continuar els seus estudis a la Universitat de Roma La Sapienza (1887) i 

finalment els va acabar a la Universitat de Bonn, a Alemanya (1891). Entre les seues 

obres destaca la poesia, el teatre, la novel·la i el relat curt, tant en llengua italiana com 

en llengua siciliana. En 1934 se li va atorgar el Premi Nobel de Literatura i va morir en 

1936 a Roma. Algunes de les seues obres més destacables són Sei personaggi in cerca 

d'autore (Sis personatges en cerca d'autor), L'uomo, la bestia e la virtù (L'home, la 

bèstia i la virtut), Il fu Mattia Pascal (El difunt Mattia Pascal) o L’esclusa (L’exclosa). 

El relat curt que s’ha traduït en aquest treball es titula Di sera, un geranio. Va ser 

escrit en l’últim període de la seua vida, després de 1928, i en 1934 va ser publicat en 

el diari milanés Corriere della sera. Aquest relat forma part d’una de les novel·les més 

famoses de Luigi Pirandello, la qual es titula Novelle per un anno, que és un recull de 

relats curts que inicialment sortien esporàdicament en volums. Aquest era un dels 

projectes de Pirandello que va estar desenvolupant al llarg de molts anys, i es basava 

en la creació d’un relat curt per a cada dia de l’any. 

Di sera, un geranio tracta de la descripció del procés de la mort a través d’una 

combinació de percepcions, sensacions i metàfores que posa el lector en la pell d’una 

persona que comença a desprendre’s del seu cos fins que mor. Està redactat d’una 

manera quasi impersonal, ja que el protagonista, a pesar de ser una figura masculina, 

representa l’ésser humà i tracta de descriure l’essència de la humanitat en la seua 

totalitat. Per aquesta raó no se li dóna un nom ni cap altre element identificador. Està 

tot descrit en tercera persona, però en l’última part, concretament en la darrera frase, 

canvia el punt de vista narratiu i passa a ser el narrador extern qui pren la paraula, i 

descriu una realitat de manera separada al procés de la mort que acompanya el lector 

durant tot el relat. 

Com han posat de manifest alguns estudiosos (Mobarak 2015; Muñiz 2016), un 

dels autors espanyols que més s’assembla a Luigi Pirandello pel que fa a l’estil literari i 
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els temes sobre els quals escrivia és Miguel de Unamuno (1964-1936). A banda de 

compartir l’època, ambdós reflectien aspectes filosòfics semblants i es pot detectar 

certa influència de Pirandello en la forma de les obres de Niebla o El hermano Juan, 

per exemple. 

2. Marc teòric 

La traducció literària ha tingut diversos enfocaments al llarg del temps i ha 

evolucionat fins avui dia per convertir-se en un dels tipus de traducció més dinàmics 

que existeixen. És clar que dins del marc que engloba la traducció literària hi ha 

gèneres diferenciats, com poden ser la novel·la, la poesia o el teatre, per anomenar-ne 

alguns, i dins d’aquests gèneres, es poden trobar aspectes que requereixen tècniques 

de traducció d’altres camps especialitzats a banda de la traducció literària, com per 

exemple la traducció cientificotècnica o la traducció juridicoadministrativa. De la 

mateixa manera, en altres àmbits de traducció, com ara en la traducció audiovisual, a 

banda de les tècniques específiques i pròpies d’aquest tipus de traducció, també hi ha 

molts elements inclosos que formen part de nombroses especialitats com les que 

s’acaben d’esmentar. No es pot analitzar, doncs, un tipus de traducció concret de 

manera aïllada sense tenir en compte els elements que hi poden haver involucrats dins 

d’un tipus de text. No obstant això, és cert que la traducció literària, durant la història, 

ha analitzat una sèrie d’aspectes específics del seu gènere i ha focalitzat el seu interés 

en uns factors determinats.  

En el passat, l’estudi de la traducció literària estava centrat en la traducció poètica 

i en l’anàlisi d’aquest tipus de traducció, encara que no es feia èmfasi en la 

metodologia traductològica, sinó més aviat en l’anàlisi i els comentaris personals de les 

traduccions realitzades. Sovint, l’objecte d’estudi era comparar i contrastar la forma i 

l’estructura dels versos i no tant els aspectes concrets del procés de la traducció. 

L’orientació era més prescriptiva o avaluativa (Marco 2002), i es proposaven 

recomanacions sobre una traducció de manera més subjectiva i individual, sense tenir 

en compte altres alternatives totalment vàlides, la qual cosa mostra la prioritat per les 

qüestions literàries enfront de les traductològiques. Llavors, «els estudis sobre la 
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traducció literària anteriors a l’aparició de l’escola de la manipulació són prescriptius 

més que no pas descriptius» (Marco 2002, 24).  

Aquesta escola de la manipulació citada és un corrent d’anàlisi amb un 

enfocament diferent del que s’ha esmentat anteriorment. Va començar a 

materialitzar-se a finals dels anys setanta del segle passat i tractava de redirigir la visió 

prescriptiva cap a un model més descriptiu en el qual es tenia més en compte el procés 

de traducció que aconseguia generar el producte final en la llengua meta. A través 

d’aquest punt de vista, es pretenia realitzar una observació dels resultats, ja que es 

tractava d’un estudi empíric amb una orientació descriptiva, i es contemplava, a més, 

que la descripció i la teoria estan interrelacionades (Toury 1995). Aleshores, es 

considerava important determinar els factors que condicionaven la persona que 

traduïa un text –la ideologia, el context cultural i temporal, el llenguatge i les 

diferències entre els dos sistemes lingüístics, les normes que influïen en les creences 

bàsiques morals d’una societat, etc.–, ja que eren factors que provocarien que la 

traducció fóra d’una manera o d’una altra en un moment històric concret, junt amb 

altres limitacions diferents. 

2.1. Dimensions del context 

En la traducció literària hi ha una infinitud de factors contemplats per tal de 

determinar la naturalesa d’un text i els camins que s’han seguit a l’hora de triar unes 

opcions determinades en el procés de la traducció dins de la varietat que ofereix la 

realitat lingüística en la qual es troba una llengua. Tanmateix, per tal d’oferir un marc 

senzill i concret dels aspectes que cal analitzar des del punt de vista del text objecte 

d’estudi per a situar-lo en un context determinat, a continuació s’enumeren aquells 

aspectes que s’han considerat més importants, classificats segons el model de 

dimensions del context que van proposar Hatim i Mason (1990; 1997). 

2.1.1. Dimensió comunicativa 

La dimensió comunicativa se centra en la variació lingüística segons l’ús o segons 

l’usuari de la llengua. La variació lingüística segons l’ús donaria lloc al registre, el qual 
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es pot entendre generalment com el grau de formalitat d’una llengua, en funció de 

tres factors clau: el camp, el tenor i el mode. Es pot definir el camp com la combinació 

del tema de què tracta el text, el context en què es troba i el grau d’especialització o 

tecnicisme que en mostra l’ús de la llengua. El tenor «és la relació establerta entre els 

participants, que deriva del seu lloc en el sistema social» (Marco 2002, 71). Aquesta 

distinció d’ús d’un llenguatge més o menys formal pot venir donada per la relació de 

poder entre els personatges, o el grau de familiaritat o d’implicació afectiva entre 

aquests (Martin 1992). Per últim, el mode és «el paper que té el llenguatge en el 

conjunt de la situació, la seua funció en el context» (Marco 2002, 72).  

Pot donar-se el cas que en una llengua de partida, l’ús del llenguatge formal siga 

molt més comú que en la llengua d’arribada que s’utilitzarà per a la traducció. En 

aquests casos és recomanable adaptar el llenguatge a la llengua d’arribada, per tal de 

fer-lo ‘local’ i que no semble estrany, si és que no ho semblaria en la llengua origen. 

També pot ocórrer, però, que hi haja un abús de formalitat deliberat, cosa que s’hauria 

d’abordar de manera distinta, tractant de mantenir aquest efecte de la intenció de 

l’autor sempre que siga possible. 

Pel que fa a la variació lingüística segons l’usuari, que dóna lloc al dialecte, aquest 

pot venir determinat per una zona geogràfica, una època, una classe social, o fins i tot 

pot ser un tret distintiu d’un personatge que té el seu propi idiolecte. Per a la traducció 

de dialectes, en primer lloc, es pot decidir marcar el dialecte en la traducció o no fer-

ho –escriure-ho tot en la mateixa llengua sense cap marca dialectal diferenciada. En el 

cas de marcar la diferència, una de les opcions seria utilitzar dialectes equivalents en la 

llengua d’arribada, la qual cosa seria recomanable si les diferències socials, culturals, 

regionals o polítiques, entre d’altres, són similars entre les dues llengües, i sempre que 

el factor que s’assembla siga rellevant d’acord amb la causa inicial de la tria del 

dialecte en la llengua d’origen. Una altra opció podria ser la invenció d’un dialecte que 

s’adeqüe al personatge, segons la seua identitat o els trets que l’identifiquen –com per 

exemple una manera de parlar exagerada o un defecte en la parla. No obstant això, la 

traducció de dialectes és molt complexa i és un assumpte que crea bastant 

controvèrsia a causa de la varietat d’opcions que existeixen, unes tan vàlides com 

altres. A més a més, no sempre es pot aconseguir una relació d’equivalència semblant 
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usant diferents dialectes en la llengua meta perquè això pot generar un efecte 

d’identificació no desitjat i distant del real, i pot ser que una traducció arribe a sonar 

‘postissa’ o ‘forçada’ en altres casos. Per aquesta raó, hi ha una tendència a 

neutralitzar els dialectes en la traducció, però és necessari contemplar totes les 

opcions de què disposa la persona que es dedique a traduir-los. 

2.1.2. Dimensions pragmàtica i semiòtica 

La dimensió pragmàtica inclou els aspectes de la intencionalitat i del sentit –i doble 

sentit– del text. Entre aquests aspectes es poden recalcar els factors més presents en 

el text d’anàlisi d’aquest treball, els quals són la metàfora i l’estil. Els jocs de paraules 

també estan inclosos dins de la pragmàtica, ja que es juga amb dobles sentits, encara 

que si contenen un referent cultural, aleshores també representen un problema 

semiòtic. La dimensió semiòtica conté els aspectes de la intertextualitat, les 

convencions pròpies del text origen i el text meta o la tipografia; en la dimensió 

semiòtica estan inclosos els referents culturals i la fraseologia, així com els aspectes 

contrastius entre les llengües. Com que l’aspecte més abundant d’aquests és la 

fraseologia, aquest és l’aspecte semiòtic a què més es fa referència en aquest apartat. 

Igual que ocorre amb els jocs de paraules, els quals poden representar problemes tant 

semàntics com pragmàtics, en la fraseologia també es troben unitats fraseològiques 

que tenen un alt valor pragmàtic, perquè són fórmules del discurs que sovint 

reflecteixen la intencionalitat de l’usuari de la llengua. 

2.1.2.1. Metàfora  

Les metàfores poden estar lexicalitzades en una llengua –pel seu ús a través del 

temps fins que s’han fossilitzat–, o l’autor les ha inventades per a l’obra, i en aquest 

cas són metàfores ad hoc. Quant a les metàfores lexicalitzades, aquestes podrien 

incloure’s en l’apartat de la fraseologia, ja que formen un conjunt unitari que es 

repeteix amb la mateixa forma, independentment de l’evolució de la llengua.  

En l’objecte d’estudi d’aquest treball hi ha moltes metàfores; per tant, cal 

destacar-ne les característiques i analitzar-ne les opcions de traducció aplicables en 

cada cas. Per a l’estudi de les tècniques de traducció aplicades en el procés de 
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traducció de les metàfores del text origen, s’ha decidit optar pel model de Toury 

(1995), també utilitzat més endavant per Marco (2002), els quals presenten una llista 

específica de tècniques de traducció, aplicada al problema de la metàfora: 

Text original Text traduït 

Metàfora  Mateixa metàfora 

Metàfora Metàfora diferent 

Metàfora No-metàfora 

Metàfora Ø 

No-metàfora Metàfora 

Ø Metàfora  

En el primer cas, una metàfora es tradueix mitjançant la mateixa metàfora. Com 

que la cultura italiana és molt propera a la catalana, la tendència general que s’ha 

aplicat en el procés de la traducció d’aquest treball ha sigut la de mantenir la mateixa 

metàfora, ja que l’efecte que produirà el text sobre el lector és molt semblant, o quasi 

el mateix. 

En el cas en què la metàfora inicial no es comprenga en la llengua o en la cultura 

d’arribada, la solució del segon cas és la d’utilitzar una metàfora diferent, la qual pot 

ser semblant a la inicial o totalment distinta. 

En el tercer i quart cas la metàfora desapareix en el procés de la traducció. En el 

tercer, simplement no es reprodueix metàfora com a tal –es pot optar per una 

paràfrasi que n’explique el significat. En el quart, s’elimina per complet, cosa que pot 

donar lloc a una omissió que en provoque una pèrdua important del sentit o de 

l’impacte que es desitja causar en el lector. 

Els dos últims casos poden venir determinats pel fet d’haver eliminat una metàfora 

d’un segment de text, anterior o posterior, on n’hi havia una originalment; per tant, es 

poden entendre com casos de compensació, per tal de mantenir aquest impacte o 

efecte que l’autor pretenia provocar-hi. 
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2.1.2.2. Estil 

L’italià i el català són dues llengües bastant properes i en molts casos l’ordre de les 

paraules té un grau de llibertat semblant. Tot i que tal vegada en la redacció de certs 

gèneres textuals la forma d’expressió siga distinta en alguns casos, el text que 

s’analitza en aquest treball és un relat literari amb un estil intencionat, tant per l’efecte 

que es pretén generar en la persona que llegeix el relat, com per l’estil propi de 

l’escriptor. Per aquesta raó, s’ha tractat de respectar l’ordre de les paraules del text 

original sempre que ha sigut possible, encara que aquest s’ha adaptat en alguns casos 

a les estructures més genuïnes del català.  

Cal destacar la puntuació com a aspecte essencial en el discurs de l’autor. La 

manera en què està puntuat el text transporta el lector a través de diverses 

sensacions, com per exemple, la d’estar observant la ment a mesura que apareixen els 

pensaments i records mitjançant l’ús de frases molt llargues, i la separació amb comes 

d’idees que s’esdevenen contínuament. També hi ha moments en els quals s’aprecia 

una certa intenció de transmetre una sensació d’esgotament mitjançant l’ús de frases 

molt curtes. A més, en un moment determinat, fins i tot hi ha una frase que consta de 

tres substantius separats sense comes: «Case strade celo», la qual s’ha traduït per 

«Cases carrer cel». En aquest cas concret, l’autor transmet una sensació de 

distanciament veloç de la realitat material que envolta el cos, el qual cada vegada se 

n’allunya més; per tant, s’ha parat molta atenció a aquest aspecte estilístic per a 

realitzar la traducció. Aleshores, s’ha optat per mantenir en gran mesura la puntuació 

que ha utilitzat l’autor en el text original, tot i que en el cas dels diàlegs s’han aplicat 

les convencions ortogràfiques dels textos literaris en català.    

2.1.2.3. Fraseologia 

Pel que fa a la fraseologia pròpia d’una llengua, aquesta pot resultar un aspecte 

més o menys fàcil de traduir depenent de la distància entre les llengües. Les frases 

fetes i els jocs de paraules solen ser invencions lingüístiques al voltant d’una realitat 

que, en un moment donat de la història, han començat a repetir-se en una cultura i 

finalment s’han arrelat a la llengua d’aquesta. És molt probable que dues llengües 
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veïnes –bé siga geogràficament o lingüísticament– tinguen fraseologia que puga estar 

basada en els mateixos elements metafòrics o els mateixos referents culturals, perquè 

són compartits per ambdues cultures.  

Segons la divisió proposada per alguns autors (Corpas 1997), les unitats 

fraseològiques es poden classificar en: col·locacions, locucions i frases fetes i enunciats 

fraseològics –refranys, dites, parèmies, etc. En el cas de tenir un equivalent d’una 

locució, d’una frase feta o d’un joc de paraules en la llengua meta, la tria queda clara, 

ja que en aquest cas es realitza una substitució directa –és a dir, la traducció d’una 

locució per una locució equivalent, d’una frase feta per una frase feta equivalent, o 

d’un joc de paraules per un joc de paraules equivalent. Si no existeix un equivalent, es 

pot optar per diverses solucions1.  

Per a l’anàlisi de les tècniques de traducció de la fraseologia, s’ha considerat molt 

útil la introducció teòrica del model de la taula que es troba a continuació, el qual està 

basat en dos models previs existents: un dedicat a la traducció de jocs de paraules 

(Marco 2002) i un altre que aplica una llista de tècniques similar a la traducció de la 

fraseologia (Oltra 2016). S’ha utilitzat el concepte d’unitat fraseològica (Guzman 2000; 

Oltra 2016), que és un dels termes més emprats pels estudiosos en el panorama 

investigador actual i es pot entendre com la paraula o el conjunt de paraules que 

exerceixen la funció de locució, d’enunciat fraseològic o de col·locació. En la taula 

següent es mostra una adaptació de les llistes de tècniques de traducció específiques, 

aplicades al problema de traducció de la fraseologia, proposades pels autors 

esmentats anteriorment:  

Text original Text traduït 

Unitat fraseològica Mateixa unitat fraseològica 

Unitat fraseològica Unitat fraseològica diferent 

Unitat fraseològica 
No-unitat fraseològica  

(paràfrasi o recurs retòric relacionat) 

Unitat fraseològica Ø 

                                                      
1
 En aquest apartat s’aprofundeix més en les locucions, ja que és el tipus d’unitat fraseològica més 

present en el text d’estudi. 
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No-unitat fraseològica Unitat fraseològica 

Ø Unitat fraseològica 

A diferència de la llista de tècniques de traducció de la metàfora presentat 

anteriorment, en aquest cas hi ha una opció addicional que és el recurs retòric 

relacionat. Açò és a causa del fet que amb una frase feta o un joc de paraules es pretén 

generar un efecte determinat sobre el lector, i aquests comporten certes connotacions 

culturals i un pes significatiu més enllà de l’analogia comparativa que representa una 

metàfora entre allò real i allò ‘simulat’ o ‘imaginari’. Per tant, en cas de no trobar una 

solució equivalent o semblant, es pot optar per la cerca d’un altre recurs retòric que 

puga provocar un efecte que s’assemble a l’inicial, a manera de compensació per la 

pèrdua del recurs inicial.  

En el cas de les locucions, les opcions que hi ha per tal de trobar una solució de 

traducció no són tan àmplies, ja que si no existeix una locució equivalent, la solució 

més habitual és la de parafrasejar-ne o explicar-ne el significat. Com que l’italià i el 

català són molt propers quant a la gramàtica, s’han pogut elegir opcions molt similars 

en els casos en què hi havia una locució –com es podrà observar al llarg de l’anàlisi del 

procés de la traducció–, i en moltes ocasions hi havia solucions equivalents. 

3. Metodologia 

A continuació es descriuen els passos que s’han seguit en el procés de l’elaboració 

d’aquest treball, des del moment en què s’ha escollit el text original per a la traducció 

fins a l’obtenció del text meta. 

3.1. Elecció del text 

Com que l’objectiu principal era treballar amb un text escrit en llengua italiana, el 

primer pas va ser la cerca de relats d’una extensió adequada per a aquest treball. Es va 

decidir extreure un dels relats del llibre Pensaci, Giacomino! E altre novelle de 

l’escriptor sicilià Luigi Pirandello, el qual és un recull de 28 relats d’una extensió similar. 

Finalment l’elecció definitiva del text va ser el relat Di sera, un geranio, ja que tenia 
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una extensió de 916 paraules i contenia una sèrie d’elements interessants que es 

podien analitzar per al procés de la traducció. 

3.2. Primera lectura i anàlisi prèvia 

A continuació es va fer una primera lectura superficial per a detectar la dificultat 

general del text i els possibles problemes de traducció que hi podrien aparéixer. 

Aquest pas permet obtenir una comprensió global del contingut del text i assabentar-

se de les dificultats que aquest presenta. D’aquesta manera, es poden prevenir les 

eines i els recursos necessaris que s’hauran d’utilitzar, així com la bibliografia més 

adequada per al treball. 

Quant a l’anàlisi prèvia del text, l’enfocament que s’ha aplicat ha sigut el de Nord 

(2012) tant des d’un punt de vista extratextual –la intenció, el lloc, el temps, el 

destinatari o la funció textual, entre d’altres– com des d’un punt de vista intratextual –

macroestructura i elements retòrics, per exemple.  

S’ha parat especial atenció als elements més recurrents i destacables del text 

original, com per exemple les locucions, les metàfores o la puntuació, perquè en 

constitueixen els principals problemes de traducció. També cal destacar que s’ha 

detectat una repetició constant de conceptes o accions relacionats amb l’aigua i l’aire a 

través de les metàfores que predominen en el text –surar, enfonsar-se, ofegar-se, etc.– 

així com elements que apareixien diverses vegades al text com «nel sonno», «a galla» 

o «lampara rosea», per exemple, els quals reforcen la sensació latent en el text a 

mesura que aquesta s’exposa i s’expressa.  

Una qüestió contrastiva interessant entre l’italià i el català que està present al text 

és l’absència de verbs en moltes estructures, les quals estan formades per un 

substantiu i un participi a continuació, mentre que en català és més comú utilitzar un 

verb com per exemple el verb estar i un participi o un temps d’indicatiu perfet. A més, 

hi ha un ús molt marcat de locucions introduïdes per la preposició a en italià, cosa que 

més endavant es pot comprovar en la graella de problemes de traducció i tècniques 

aplicades del punt 5. 
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3.3. Documentació 

Abans de començar la traducció, s’ha realitzat una revisió de la documentació 

adient per a l’estudi del marc teòric i dels models a seguir per a l’elaboració del treball 

i per a escometre la traducció. La bibliografia utilitzada ha sigut molt útil i ha ajudat a 

complementar i completar els coneixements previs que s’havien adquirit durant els 

anys d’estudi a la universitat. Es tracta d’un procés productiu perquè la combinació 

dels coneixements teòrics amb la pràctica posterior permet expressar-se amb 

propietat i utilitzar termes adequats en cada cas, així com identificar més fàcilment els 

elements d’estudi. 

3.4. Traducció del text 

En aquest apartat s’ha realitzat la traducció i s’han resolt els problemes 

prèviament identificats en l’apartat 3.2. A més, se n’han detectat d’altres i s’ha 

realitzat la llista completa de problemes i dificultats presents en el text original 

juntament amb les solucions aportades per a poder reflectir-ho en aquest treball. Més 

endavant, en el punt 5, es poden observar els problemes de traducció que s’han 

identificat –metàfores, locucions fraseològiques, arcaismes o cultismes, o estructures 

característiques de l’italià, entre d’altres– i quines han sigut les tècniques de traducció 

aplicades.  

3.5. Problemes comunicatius 

Entre els problemes comunicatius que s’han trobat, es pot destacar l’ús 

d’arcaismes o de cultismes que s’utilitzen amb poca freqüència en l’italià més 

contemporani. Quan ha sigut possible, s’ha fet ús de cultismes o locucions apropiades 

en català –bé com a opció de traducció o bé com a compensació en alguna altra part 

del text– per tal de mantenir l’essència original. Un exemple de compensació ha sigut 

el cas de la traducció de l’original «all’alba» per la locució catalana «a trenc d’alba», en 

comptes d’haver-ho traduït per un simple ‘a l’alba’. Com s’ha esmentat anteriorment, 
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la traducció i les tècniques aplicades als problemes de traducció estan desenvolupats 

en el punt 5. 

3.5.1. Variació lingüística 

L’elecció d’una variació lingüística concreta dins d’una mateixa llengua ve 

determinada pel públic al qual va dirigida una traducció. No obstant això, pot donar-se 

el cas que en un text apareguen diverses varietats dialectals d’una llengua de manera 

intencionada i arbitrària, i que es pretenga mostrar aquesta diversitat per tal de 

marcar una diferència geogràfica, per exemple. Cal remarcar que el registre també 

canvia segons el moment històric del text o la procedència geogràfica d’aquest, ja que 

no és el mateix dialecte el que utilitzarà un torinés, del nord d’Itàlia, que el d’un sicilià; 

també canvia la manera d’adreçar-se a determinades persones –posem per cas la 

comunicació entre l’alumnat i el professorat– segons el marc temporal en què ens 

trobem. 

Per a la traducció d’aquest treball, s’ha decidit utilitzar la variació lingüística 

d’aquesta regió, és a dir, el català occidental o valencià, ja que s’ha considerat 

interessant fer ‘local’ i més ‘familiar’ aquest relat d’una altra terra i d’un altre temps. 

Llavors, el lector valencià es pot posar en la pell del personatge d’aquest relat sicilià i 

endinsar-se completament en la història. En general, se li ha donat al text meta un 

caràcter actual i s’ha utilitzat el valencià estàndard del present. Tanmateix, s’han 

utilitzat alguns cultismes per a traduir alguns arcaismes del text original per tal de 

conservar-ne l’estil i mantenir així el regust literari que ofereix l’original. Per tant, 

aquestes pinzellades aporten al text meta l’essència desitjada per a l’objecte final 

d’aquest treball. 

3.6. Revisió i control de qualitat 

Finalment, la traducció ha sigut corregida i revisada, i l’últim pas ha sigut la revisió 

global del treball. Se n’han analitzat i revisat l’ortografia i l’estructura, així com 

l’aplicació adequada de les normes i pautes d’estil elegides.  



18 
 

4. Text traduït 

Al capvespre, un gerani 

S’ha alliberat en el son, no sap com; potser com quan hom s’enfonsa en l’aigua, 

amb la sensació que després el cos tornarà a sobre, i en canvi, a sobre només torna la 

sensació, ombra que sura del cos que queda a sota.  

Dormia, i ja no està en el seu cos; no pot dir que s’haja despertat; i en quin estat 

està ara realment, no ho sap; està com flotant, suspés en l’aire de la seua habitació 

tancada.  

Allunyat dels sentits, ja només conserva el record de les percepcions, de com eren; 

encara no estan lluny però ja s’han desconnectat d’ell: allà l’oïda, on hi ha un soroll a la 

nit per mínim que siga; ací la vista, on a penes hi ha un centelleig; i les parets, el sostre 

(que des d’ací pareix estar polsós) i a sota el sòl amb la catifa, i aquell llindar, i l’esglai 

oblidadís d’aquell llit amb l’edredó verd i les mantes grogoses, sota les quals es pot 

identificar un cos que jau inert; el cap calb, enfonsat en els coixins embolicats; els ulls 

tancats i la boca oberta entre els pèls rogencs del bigot i de la barba, pèls grossos, 

quasi metàl·lics; un orifici sec, negre; i un pèl de la cella tan llarg, que si no se’l posa al 

lloc, li cau a l’ull.    

Ell, aquell! Un que ja no és. Un a qui aquell cos ja pesava molt. I a qui, fins i tot, li 

costa respirar! Tota la vida, tancada en aquesta habitació; i sentir a poc a poc la falta 

de tot, i mantenir-se en vida mirant fixament un objecte, aquest o aquell, amb la por 

d’adormir-se. De fet, després, en el son... 

Que estranyes li sonen, en aquella habitació, les últimes paraules de la vida:  

—Però vosté opina que, en l’estat en què estic, m’hauria d’arriscar a una operació 

com aquesta? 

—En el punt en què ens trobem, el risc realment...  

—No és el risc. Dic si hi ha alguna esperança. 

—Ah, poca. 
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—Aleshores... 

La làmpada rosada, suspesa enmig de l’habitació, s’ha quedat encesa debades. 

Però després de tot, ara s’ha alliberat, i per aquell cos seu sent, més que antipatia, 

rancor.    

Realment, mai no va veure la raó per la qual els altres haurien de reconéixer 

aquella imatge com la cosa més seua. 

No era real. No és real. 

Ell no era aquell cos seu; al contrari, n’hi havia ben poc, d’ell; estava en la vida ell, 

en les coses que pensava, que se li agitaven dins, en tot allò que veia fora sense 

veure’s ja a si mateix. Cases carrer cel. Tot el món.  

Però ara, ja sense el cos, hi queda aquesta pena, hi queda aquesta consternació de 

disgregar-se i difondre’s en cada cosa, a les quals, per tal d’agarrar-s’hi, s’hi torna a 

adherir però, quan ho intenta, torna la por, no d’adormir-se, sinó d’esvair-se en la cosa 

que roman allà per si mateixa, ja sense ell: objecte: rellotge a la tauleta de nit, quadre 

a la paret, làmpada rosada suspesa enmig de l’habitació. 

Ell és ara aquelles coses; no com eren abans, quan tenien encara un sentit per a 

ell; aquelles coses que per si mateixes no tenen cap sentit i que per tant ara no són res 

per a ell. 

I açò és morir.  

El mur de la vil·la. Però com! Ja n’està fora? La lluna il·lumina des de dalt; i a sota 

està el jardí. 

La pila, rugosa, està adherida a la tàpia. El mur està tot vestit de verd pel roser 

enfiladís.  

L’aigua, a la pila, cau gota a gota. Ara és un esguit de bombolles. Ara és un fil de 

vidre, límpid, fi, immòbil.  
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Quina aigua més clara quan cau! En la pila ràpidament es torna verda, només 

caure. I tan tènue el fil, tan clares de vegades les gotes, que en mirar en la pila el dens 

volum d’aigua ja caiguda, aquesta és com una eternitat d’oceà. 

Flotant, tantes fulletes blanques i verdes, lleugerament engroguides. I a flor 

d’aigua, la boca del tub de ferro del desguàs, que es beuria en silenci l’aigua excedent, 

si no fóra per aquestes fulletes que hi són atretes i s’hi amunteguen al seu voltant. El 

remolí de la boca que s’embossa és com un retret ronc a aquestes ximples que 

s’afanyen, perquè sembla que tenen pressa per desaparéixer engolides, com si no fóra 

bonic nadar suaument i tan blanques sobre el verd fosc cristal·lí de l’aigua. Però si han 

caigut! I si són tan lleugeres! I si hi estàs tu, boca de la mort, que en fas la mesura! 

Desaparéixer. 

Una sorpresa que a poc a poc es fa més gran, infinita: la il·lusió dels sentits, que ja 

han desaparegut, que lentament es buida de coses que semblaven estar i en canvi no 

hi estaven; sons, colors, no hi estaven; tot fred, tot mut; no era res; i la mort, aquest 

res de la vida com era. Aquell verd... Oh, com, a trenc d’alba, a una riba, va voler ser 

herba ell, una volta, mirant els matolls i respirant la fragància de tot aquell verd tan 

fresc i nou! Embull de blanques arrels vives que s’aferren a xuclar l’humor de la terra 

negra. Oh, com la vida és de terra, i no vol cel, si no és per donar un respir a la terra! 

Però ara ell és com la fragància d’una herba que es va diluint en aquest respir, vapor 

encara sensible que s’aclareix i s’esvaeix, però no del tot, ja sense tenir res a prop; sí, 

potser un dolor; però encara és capaç de pensar-hi, ja està lluny, ja no té temps, en la 

tristesa infinita d’una eternitat tan vana. 

Una cosa, tornar a formar part d’una cosa, per insignificant que siga, una pedra. O 

fins i tot una flor que dure poc: heus ací, aquest gerani... 

—Oh mira allà baix, al jardí, aquell gerani roig. Com s’encén! Per què?  

Al capvespre, de vegades, en els jardins s’encén així, de sobte, alguna flor; i ningú 

no sap explicar-se’n la raó. 
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5. Anàlisi dels problemes de traducció i de 

les tècniques de traducció aplicades 

Quan s’analitza un text prèviament, abans d’iniciar el procés de la seua traducció, 

es pot detectar una sèrie de punts conflictius o dificultats que es coneixen com a 

problemes de traducció. Per a afrontar i resoldre aquests problemes de traducció cal 

aplicar unes tècniques de traducció. S’entén per tècnica de traducció el procediment 

concret i visible en el resultat de la traducció per a aconseguir equivalències entre el 

text original i el text meta (Hurtado 2001, 256-257).  

Per a l’anàlisi de la traducció del text objecte d’estudi d’aquest treball, a més de les 

llistes de tècniques específiques –aplicades als problemes de la metàfora i de les 

unitats fraseològiques– a les quals s’ha fet referència en l’apartat de revisió teòrica, 

s’ha utilitzat també el model de tècniques de traducció generals proposat per Vinay i 

Dalbernet (1958), adaptat per Hurtado (2001), el qual diferencia entre les tècniques de 

traducció següents: 

 Manlleu: Incorporació en la traducció d’un element del text original –que 

pot estar adaptat o no. 

 Calc: Traducció que manté l’estructura original. 

 Traducció literal: Traducció paraula per paraula del contingut original. 

 Transposició: Canvi de les estructures gramaticals originals per unes altres 

en la traducció. 

 Modulació: Modificació del contingut literal d’una frase del text original 

sense canviar el sentit –canviar el punt de vista de la idea, mantenint-ne el 

sentit. 

 Equivalent: Utilització en una traducció d’un element equivalent que tinga 

el mateix significat que té l’original i que s’use en la mateixa situació.  

 Adaptació: Ajustar un referent cultural del text origen a la cultura 

d’arribada perquè l’efecte que provoque la traducció en el destinatari siga 

el mateix que l’original provoca en els seus receptors. 
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 Amplificació: Afegir informació que està implícita en el text original per a 

aclarir o facilitar la comprensió d’algun concepte en el text traduït. 

 Condensació: Reduir informació en el text traduït que està explícita en el 

text original. 

Algunes tècniques de traducció com el manlleu, el calc o la traducció literal poden 

representar un error de traducció si no s’aplica la tècnica adequadament. Com s’ha 

analitzat en apartats anteriors, es pot utilitzar una compensació –aplicar algun tipus de 

tècnica o solució on no és necessari– si en algun cas es considera que no s’ha trobat 

una solució satisfactòria o si l’aplicació d’una tècnica de traducció concreta és 

complicada en una part del text determinada. 

A continuació s’exposen les tècniques de traducció que s’han aplicat en el procés 

de la traducció dels problemes més significatius que s’han trobat. S’han seguit els 

models esmentats al llarg del treball; per tant, s’han classificat els problemes de 

traducció segons el tipus de problema i s’han aplicat les tècniques de traducció 

corresponents. D’aquesta manera, resulta més pràctic observar-ne l’anàlisi que s’ha 

realitzat i és més senzill localitzar-ne els problemes de traducció concrets. 

5.1. Metàfores 

En aquest apartat, el model que s’ha seguit per a l’anàlisi del procés de la traducció 

ha sigut el que s’ha esmentat en l’apartat 2.1.2.1 Metàfora: 

Text original (metàfores) Text traduït (tècniques aplicades) 

«come cuando s’affonda nell’acqua»  

«com quan hom s’enfonsa en l’aigua» 

metàfora→mateixa metàfora 

(traducció literal/ampliació) 

«è un filo di vetro»  

(metàfora+locució)  [filo d’acqua] 

«és un fil de vidre»  

metàfora→mateixa metàfora 

(traducció literal/equivalent) [fil d’aigua] 

«è uno sbruffo di bolle» 

(metàfora+locució) [sbruffo d’acqua] 

«és un esguit de bombolles»  

metàfora→mateixa metàfora 

(traducció literal) 

«La luna vi batte sopra»  
«La lluna il·lumina des de dalt»  

metàfora→metàfora diferent 
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(modulació) 

«la testa calva, affondata sui guanciali»  

«el cap calb, enfonsat en els coixins»  

metàfora→mateixa metàfora 

(traducció literal) 

«lampada rosea, sospesa»  

«làmpada rosada, suspesa»  

metàfora→mateixa metàfora 

(traducció literal) 

«non ancora lontani ma già staccati» 

«encara no estan lluny però ja s’han 

desconnectat d’ell» 

metàfora→mateixa metàfora 

(transposició/modulació) 

«ombra galleggiante»  

«ombra que sura»  

metàfora→mateixa metàfora 

(transposició) 

Hi ha una sèrie de metàfores amagades al llarg del text que expressen la intenció i 

la forma d’exposar els fets que té l’autor, les quals no destaquen tant per la forma, 

sinó més aviat pel significat intrínsec que es descobreix mitjançant una anàlisi més 

exhaustiva del relat d’estudi d’aquest treball. Algunes d’aquestes metàfores, que són 

més complicades de percebre amb una primera lectura, i les quals contenen una 

realitat més àmplia que el significat aparent de la simple metàfora, són les següents: 

«E se ci sei tu, bocca di morte, che fai la misura!» 

Aquesta metàfora fa referència a la mort, representada per la boca del tub de 

ferro del desguàs, la qual s’empassa l’aigua que representa la vida. 

Traducció: «I si hi estàs tu, boca de la mort, que en fas la mesura!» 

«Ma lei è di parere che, nello stato in cui sono ridotto, sia da tentare 

un’operazione così rischiosa?» 

En aquesta part, el protagonista recorda vagament un diàleg amb el metge. Aquest 

diàleg representa la seua sentència de mort, per la situació de la salut del protagonista 

en el moment del passat en què va tenir lloc la conversa.  

Traducció: «Però vosté opina que, en l’estat en què estic, m’hauria d’arriscar a una 

operació com aquesta?» 
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«Oh guarda giú, nel giardino, quel geranio rosso. Come s’accende! Perché?» 

En aquest punt, la veu del narrador, que ha sigut la protagonista durant tot el relat, 

canvia a una persona observadora externa, la qual observa el gerani al qual el 

protagonista s’ha aferrat per última vegada, abans de morir. És una metàfora que 

marca una distància i una sensació de llunyania, i aconsegueix l’efecte desitjat en el 

destinatari. 

Traducció: «Oh mira allà baix, al jardí, aquell gerani roig. Com s’encén! Per què?» 

«piomba a stille» 

La metàfora de la caiguda de les gotes, lentament, després d’haver-se format a 

partir d’una realitat desconeguda –ja que fins que no es forma la gota, aquesta no es 

veu, i realment no se sap d’on prové– representa el naixement. Aquesta metàfora està 

relacionada amb l’anterior, que fa referència a la boca del tub de ferro del desguàs, la 

qual representa la mort. 

Traducció: «cau gota a gota» 

«S’è liberato nel sonno» 

En aquest cas, el protagonista mor mentre dorm. La metàfora fa referència a 

l’alliberament de la vida, es deslliura d’estar viu i es dirigeix cap a la mort. 

Traducció: «S’ha alliberat en el son» 

«Una cosa, consistere ancora in una cosa, che sia pur quasi niente, una pietra. O 

anche un fiore che duri poco: ecco, questo geranio» 

Aquesta metàfora representa els últims moments en vida del protagonista abans 

de morir. La seua consciència lluita per aferrar-se a qualsevol cosa material, que en 

aquest cas és un gerani. 

Traducció: «Una cosa, tornar a formar part d’una cosa, per insignificant que siga, 

una pedra. O fins i tot una flor que dure poc: heus ací, aquest gerani» 
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5.2. Unitats fraseològiques 

En aquest apartat, la llista de tècniques específiques que s’han aplicat per a 

l’anàlisi del procés de la traducció ha sigut la que s’ha presentat en l’apartat 2.1.2.3 

Fraseologia: 

Text original (unitats fraseològiques) Text traduït (tècniques aplicades) 

«a fior d’acqua»  

«a flor d’aigua»  

UF→mateixa UF 

(equivalent) 

«a galla nell’aria»  

(locució+metàfora) 

«suspés en l’aire»  

UF→no-UF 

(transposició/adaptació) 

«A galla»  

«Flotant»  

UF→no-UF 

(transposició) 

«a mano a mano»  

«a poc a poc»  

UF→mateixa UF 

(equivalent) 

«a stille»  

«gota a gota» 

UF→mateixa UF  

(equivalent) 

«a volte»  

«de vegades» 

 UF→mateixa UF 

(equivalent) 

«all’alba» 

«a trenc d’alba»  

UF→mateixa UF 

(equivalent) 

«ecco»  

(adverbi+unitat fraseològica) 

«heus ací» 

UF→mateixa UF  

(equivalent) 

5.3. Altres problemes de traducció 

En aquest últim apartat d’anàlisi dels problemes de traducció i les tècniques 

aplicades per a resoldre’ls, es presenten altres problemes que s’han trobat en el text, i 

la llista de tècniques que s’hi aplicarà és la general, proposada per Hurtado, la qual s’ha 

esmentat en aquest capítol: 
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Text original (problemes de traducció) Text traduït (tècniques aplicades) 

«a guardar» 

(estructura) 

«en mirar»  

(equivalent) 

«appena caduta»  

(homonímia) 

«només caure»  

(transposició) 

«appena ingiallite»  

(homonímia) 

«lleugerament engroguides»  

(traducció literal) 

«appena un barlume»  

(homonímia) 

«a penes hi ha un centelleig»  

(transposició) 

«attratte»  

(estructura) 

«són atretes»  

(transposició) 

«che sia pur quasi niente»  

(estructura) 

«per insignificant que siga»  

(modulació) 

«dei baffi»  

(plural) 

«del bigot»  

(transposició) 

«del suo svanire»  

(estructura) 

«d’esvair-se»  

(transposició) 

«delle sopracciglia»  

(plural) 

«de la cella»  

(transposició) 

«già sparsi»  

(estructura) 

«que ja han desaparegut»  

(transposició) 

«già staccati»  

(estructura) 

«ja s’han desconnectat d’ell» 

(transposició/ampliació) 

«il soverchio dell’acqua»  

(estructura) 

«l’aigua excedent»  

(transposició) 

«lei è di parere che»  

(estructura) 

«vosté opina que»  

(transposició/modulació) 

«mancar tutto»  

(col·locació) 

«la falta de tot»  

(transposició) 

«muro di cinta»  

(terminologia) 

«tàpia»  

(equivalent) 

«non ancora lontani»  

(estructura) 

«encara no estan lluny»  

(transposició) 

«non hanno alcun senso»  

(estructura) 

«no tenen cap sentit»  

(modulació) 

«pare polveroso»  

(estructura) 

«pareix estar polsós»  

(transposició) 

«roselline rampicanti»  

(referència cultural) 

«roser enfiladís»  

(adaptació) 
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En alguns casos, els mots o expressions utilitzats en el text original eren d’ús poc 

freqüent –o menys freqüent del que és habitual– o arcaismes, com per exemple 

«alienato» en lloc de separato, «gli avvertimenti» en lloc de le percezioni, «fatica» en 

lloc de stenta, «stille» en lloc de gocce, «a cui par che tardi» en lloc de che hanno 

fretta o «proda» en lloc de riva.  

En altres casos, per exemple, en l’original s’utilitzen formes verbals més arcaiques 

o que tenen un ús més delimitat a l’àmbit literari, les quals, però, només canvien en 

una lletra respecte del verb amb la forma que s’usa actualment –per exemple 

«mancar» en lloc de mancare, «guardar» en lloc de guardare, «ingojate» en lloc 

d’ingoiate, «nuotar» en lloc de nuotare, «esser» en lloc d’essere, «succhiar» en lloc de 

succhiare, «vanisce» en lloc de svanisce, «aver» en lloc d’avere o «far» en lloc de fare. 

Així mateix, també es pot trobar «pur» en lloc de pure, que també, igual que les 

formes anteriors, és la variant més literària i arcaica d’aquest mot. Per tant, en aquests 

últims casos, com que la llengua catalana no compta amb aquesta característica, no 

s’ha aplicat cap marca i simplement s’ha traduït el verb o el mot al català. 

6. Conclusions 

En aquest treball s’han analitzat distints aspectes que pertanyen al procés de la 

traducció i que formen part tant de la traducció literària com de la traducció d’altres 

especialitats. Així doncs, s’ha dut a terme un recorregut per tot el procés traductor, 

des de l’anàlisi inicial del text, mitjançant una primera lectura, i la detecció dels 

aspectes més problemàtics i amb més dificultat, fins a la redacció final de la traducció, 

tot utilitzant els recursos pràctics i els coneixements teòrics que s’han aprés al llarg del 

Grau en Traducció i Interpretació. 

Tot el procés ha resultat ser molt enriquidor en diversos aspectes, ja que s’ha 

pogut donar forma d’una manera més professional i profunda a una traducció 

d’elaboració pròpia que queda materialitzada en aquest Treball de Fi de Grau. 

Després de la realització d’aquest treball queden obertes diverses possibilitats de 

continuació de l’estudi de la traducció entre l’italià i el català. Resulten bastant 
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interessants les similituds entre les dues llengües, i gràcies a aquest treball, s’han aprés 

moltes formes típiques de la gramàtica italiana que tenen equivalències o formes molt 

semblants en català. Per tant, a partir de tota l’anàlisi que s’hi ha dut a terme, es 

poden emprendre distintes línies d’investigació futura relacionades amb l’estudi dels 

elements contrastius entre les dues llengües, l’anàlisi de la traducció literària o 

l’aplicació de tècniques de traducció segons el tipus de problemes presents en el text.  

Per últim, cal mencionar que en aquest treball s’han desenvolupat els aspectes 

més rellevants i destacables per al procés de traducció del text origen elegit com a 

objecte d’estudi. Per aquest motiu, no s’ha parat especial atenció al desenvolupament 

d’altres aspectes més generals o aplicables a altres textos. No obstant això, aquest 

treball pot significar un punt de partida i ser utilitzat com a recurs orientatiu per a la 

traducció en general, ja que conté desenvolupat tot el procés de traducció i els factors 

que l’han envoltat. 

Per tot allò esmentat, s’ha obtingut una sensació satisfactòria i de realització 

personal, i s’han complit tots els propòsits, tots els objectius i totes les expectatives 

inicials.  
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