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1. Introducció 

La producció de publicacions catalanes experimentà un creixement 

considerable durant els anys vint i trenta del segle XX gràcies a una voluntat 

de recuperar i normalitzar la llengua catalana per mitjà d'apropar textos de 

la literatura universal. Tanmateix, aquests prolífics traductors només 

responien a noms masculins i no fou fins anys més tard que les dones 

tingueren accés a aquest ofici. El ressorgiment de la traducció es va veure 

estancat durant la dictadura franquista, en què la llengua catalana va ser 

prohibida i es van clausurar totes les publicacions que tant havien afavorit a 

la traducció. No obstant, aquest retrocés en la publicació de traduccions en 

fomentà el seu prestigi literari i per això molts escriptors, i ja també 

escriptores, recorreren a la pràctica traductora. Maria Aurèlia Capmany, 

Montserrat Abelló, i Maria Àngels Anglada són algunes d'aquestes primeres 

traductores en llengua catalana que compaginaren l'ofici amb el 

d'escriptores, malgrat que en molts casos, i degut a la situació política que 

encara es vivia al país, les seves versions es combinaven també amb la 

llengua castellana.  

La generació dels anys seixanta i setanta es va veure afavorida per una 

obertura política i un afebliment de la censura lingüística i cultural que va 

permetre el ressorgiment de la llengua i la cultura catalanes. Així, escriptors 

i escriptores nascuts durant l'època franquista van ser testimonis d'aquesta 

renaixença i en volgueren formar part, decidint usar la llengua catalana com 

a llengua literària1. La traducció ja tornava a gaudir d'una bona forma i 

havien sorgit noves editorials amb catàlegs de traduccions. Així doncs, molts 

d'aquests joves escriptors i escriptores trobaren en la traducció una forma 

de guanyar-se la vida mentre s’obrien camí en el món literari. Aquest perfil, 

tanmateix, va ser més seguit per les dones, que encara tenien més dificultats 

                                                   
1 Corresponen a aquells escriptors i escriptores denominats com la Generació literària dels 

setanta. 
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per accedir al món de la literatura i van trobar en la traducció un guanyapà i 

també una forma d'expressar la seva ideologia, en tant que en algunes 

ocasions van poder seleccionar les obres que traduïen. Maria Antònia Oliver, 

Marta Pessarrodona i Helena Valentí són tres exemples d'aquesta generació 

d'escriptores-traductores ja més professionalitzades que comparteixen 

segons Godayol les característiques de ser: «llicenciades que coneixen 

diverses llengües estrangeres i la pròpia, sense haver passat per les escoles 

universitàries de traducció» (Godayol, 2007: 44-45).    

El lligam entre el gènere i la traducció sorgí per mitjà d'un moviment 

traductològic de principis dels anys vuitanta al Quebec, Canadà. La dificultat 

de moltes dones de poder accedir al món de la literatura va propiciar que 

s’hi introduïssin mitjançant la traducció, però aquesta pràctica restà 

relegada, de la mateixa manera com les dones que l’exercien, a un segon 

terme enfront de l’escriptura, activitat conreada majoritàriament pel gènere 

masculí. Així doncs, la traducció i el gènere són dos factors que van quedar 

estretament lligats, motiu pel qual van sorgir molts moviments destinats a 

concebre la traducció des d’un punt de vista feminista. Pioneres en aquesta 

nova teoria feminista de la traducció com Godard (1990), Simon (1996) o 

Von Flotow (1997) van donar pas a noves propostes traductològiques 

sorgides, entre d’altres, a països de parla no anglòfona com Arrojo (1994), 

Vidal (1998) o Martín (2008). 

Amb la publicació l’any 2000 de l’obra Espais de frontera. Gènere i 

traducció de Pilar Godayol es planteja per primera vegada a l’Estat espanyol 

la relació gènere i traducció. A partir d’aquí s’han publicat nombrosos 

articles i estudis amb la voluntat de construir una «traductologia femenina 

general» (Godayol, 2011: 68). El 9 i 10 de març de l’any 2005 es va dur a 

terme a la Universitat de Vic el primer Congrés Internacional sobre Gènere i 

Traducció que es celebrava en terres catalanes. Congressos d’aquest tipus 

s’han continuat celebrant, cada vegada amb més afluència, i sis anys més 

tard la Universitat de Vic ha tornat a ser la propulsora de nous estudis sobre 
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el gènere i la traducció dedicant un bloc temàtic del 1er Congrés 

Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textulitat a la traducció de 

textos claus per al desenvolupament de les dones. La organització d’aquests 

congressos i l’extensa producció d’estudis i treballs destinats a la 

recuperació i visibilització de personalitats femenines traductològiques de la 

cultura catalana es porta a terme gràcies a les investigadores i investigadors 

que formen part del grup de recerca consolidat «Estudis de gènere: 

traducció, literatura, història i comunicació» creat l’any 1999. El grup de 

recerca compta amb sis línies de recerca, una de les quals és «Gènere i 

traducció» (l’autora del treball pertany a aquesta línia de recerca). Les 

doctores Francesca Bartrina, Lluïsa Cotoner i Pilar Godayol, que pertanyen a 

aquest grup de recerca, imparteixen l’assignatura «Traducció literària, 

gènere i multiculturalitat» del Màster en Traducció especialitzada, la qual 

està vinculada al grup. Amb paraules de la pròpia Godayol: «Malgrat 

l’inventari de llibres, articles i iniciatives congressuals [...] convé reivindicar 

la necessitat de disposar de més estudis sobre el tema, amb l’objectiu 

d’enriquir la teoria de la traducció escrita en català» (MonTi 3, 2011: 68). 

Amb la voluntat de realitzar una geneologia traductològica catalana en 

femení, treballs com el present són de gran importància per aquesta tasca 

que ens portarà a conèixer quin ha estat el panorama de la traducció en 

català dut a terme per dones, investigació que, tot i que ja iniciada i amb 

grans resultats, encara li queda un llarg camí per recórrer.  

1.1. Objectius 

Marta Pessarrodona és una de les traductores més representatives del 

segle XX en llengua catalana i castellana, juntament amb altres noms 

femenins que han cultivat l’art de la traducció com Maria Antònia Salvà, 

Carme Montoriol, Maria Teresa Vernet, Carme Serrallonga, Maria Aurèlia 

Capmany, Montserrat Abelló, Roser Berdagué, Maria Àngels Anglada, Helena 
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Valentí, Maria Antònia Oliver, Maria Mercè-Marçal, entre d’altres. Tanmateix, 

per a la majoria, la tasca de torsimanys correspon a una activitat secundària 

per aquestes autores, en tant que prioritzen la seva faceta com a escriptores 

i l'ofici de la traducció sovint respon a una voluntat econòmica. De la mateixa 

manera, Marta Pessarrodona també ha destacat en altres camps de la 

literatura, concretament en la poesia, però també en l’assaig i la narració 

curta. Malgrat això, en tota la seva obra té intrínseca la traducció tant pel 

recurs d’usar paraules d’altres idiomes com també per la temàtica de les 

seves obres. La seva passió per les diferents llengües i cultures la porten a 

voler donar-les a conèixer a la nostra llengua i cultura, i per aquest motiu, té 

una prolífica activitat traductora, que ha restat sempre en la penombra, 

eclipsada per la seva activitat com a autora, principalment poeta, però també 

assagista, dramaturga, prologuista i articulista.  

L’activitat traductològica de Pessarrodona l’ha acompanyat al llarg de 

la seva carrera com a autora i ha publicat un llarg llistat d’obres, 

majoritàriament d’autores de parla anglesa, en llengua catalana i castellana. 

Tanmateix, tot i l’aportació tan important que ha realitzat a la nostra cultura 

a través de la traducció, la faceta de Marta Pessarrodona com a traductora 

no ha estat gaire estudiada enfront a la seva activitat com a escriptora, que 

gaudeix de més rellevància. És per aquest motiu que volem donar 

reconeixement a aquesta activitat en la qual Pessarrodona hi ha dedicat tant 

temps i esforç i que ens ha apropat obres cabdals de la literatura universal.  

Així doncs, l’objectiu principal d’aquest treball és donar a conèixer la 

faceta traductora de Marta Pessarrodona amb la finalitat de recuperar les 

veus traductològiques de la nostra història literària. Cal entendre aquesta 

traductora en relació amb el conjunt de la tradició literària alhora que en el 

context d’una geneologia femenina de la literatura que ha començat a 

esbossar-se d’un temps ençà. 
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Tenint present l’objectiu principal, amb «Marta Pessarrodona, 

traductora», pretenem aconseguir els objectius específics següents: 

a) Fer una recerca biogràfica i documental d’una traductora que alhora 

és una escriptora rellevant de la literatura catalana. 

b) Reconèixer la contribució de la traductora en el boom literari 

traductològic dels anys vuitanta i noranta. 

c)   Identificar les traduccions al català i al  castellà de Marta 

Pessarrodona i donar-les a conèixer en una nòmina completa (alhora 

que consensuada amb la traductora) amb fitxes traductològiques. 

d) Fer una recerca dels pròlegs a traduccions de Marta Pessarrodona 

donar-los a conèixer. D’una banda, hi ha pròlegs que acompanyen les 

seves traduccions i, de l’altra, que acompanyen traduccions d’altres 

traductors i traductores al català i al castellà. 

e) Fer un anàlisi d’aspectes relacionats amb la traducció de Marta 

Pessarrodona: de quines llengües i cap a quines llengües ha traduït, 

quins autors i autores han estat els més traduïts, quins gèneres ha 

versionat i què en pensa sobre la traducció. 

f)   Fer una entrevista biobibliogràfica exhaustiva a l’objecte d’estudi, 

en aquest cas a Marta Pessarrodona. 

1.2. Metodologia i estructura 

El treball es divideix en dues fases: una primera fase d’investigació i 

una segona fase de redacció. Al llarg de la primera fase hem seguit una 

metodologia de caràcter positivista, de recollida de dades bibliogràfiques i 

de recopilació de les traduccions, obres de l’autora traduïdes a altres 
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idiomes i pròlegs escrits per l’autora i n’hem realitzat una catalogació, 

introduint totes les dades en una completa fitxa bibliogràfica.  

Un cop recopilades aquestes dades ens hem centrat en la cerca i lectura 

de tot tipus de bibliografia que ens pogués donar informació sobre la vida i 

obra de Marta Pessarrodona. Ens hem ajudat sobretot d’entrevistes 

realitzades a l’autora (tan aparegudes en monografies com també en diaris o 

revistes tan en paper com digitals). Quan més coneixement anàvem 

adquirint sobre l’autora, més preguntes ens sorgien i les anàvem anotant per 

a la posterior entrevista. Quan hem tingut un centenar de preguntes hem 

prosseguit a sol·licitar una entrevista a Marta Pessarrodona. L’escriptora ens 

ha citat a la casa de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) on hi hem passat una 

tarda i Pessarrodona ha contestat activament a totes les nostres preguntes. 

Destaquem aquesta entrevista perquè correspon a una de les fonts 

principals de documentació del treball, atesa la manca d’informació 

relacionada amb el vessant traductològica de Marta Pessarrodona. En 

aquesta primera fase també hem realitzat una recerca de tots els articles 

publicats al diari La Vanguardia sobre Marta Pessarrodona i la traducció. 

Ens hem centrat en aquest diari perquè està tot digitalitzat des de l’any 1981 

fins a l’actualitat i, degut a les dimensions del treball, aquest apartat no 

podia ser més extens. 

Per a la segona fase del treball hem seguit la metodologia pròpia de la 

investigació positiva dels camps de la traducció literària i la història de la 

traducció. En aquesta fase hem desenvolupat tota la informació adquirida en 

la primera fase d’investigació, i l’hem distribuït pels diferents capítols en els 

quals s’ordena el treball. 

El primer capítol correspon a un apunt biogràfic sobre l’autora. Per a 

realitzar aquesta presentació ens hem ajudat de la nostra entrevista i també 

ens ha servit molt el llibre Marta Pessarrodona (2006) de J. M. García Ferrer i 

Martí Rom que és el resultat d’una exhaustiva entrevista feta a Pessarrodona 
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l’any 2006. Aquest apartat repassa la vida de Marta Pessarrodona i es 

ressalten els aspectes més rellevants, tan de la seva vida com de la seva obra. 

D’aquesta manera podem situar a l’autora en un moment concret i ens pot 

ajudar a entendre les seves decisions a nivell professional.  

El segon capítol, amb el títol, «Marta Pessarrodona i la traducció», 

correspon al més rellevant del nostre estudi. Està compost per nou apartats 

en els quals s’analitza la faceta traductora de Marta Pessarrodona. Per a la 

documentació d’aquest capítol ha estat més complicat servir-nos de 

documents externs, atesa la manca de bibliografia publicada sobre aquesta 

faceta de Pessarrodona. La principal font d’informació ha estat l’entrevista 

que vam realitzar a l’autora i també el llibre Una impossibilitat possible. 

Trenta anys de traducció als Països Catalans (1975-2005) coordinat per 

Montserrat Bacardí i Pilar Godayol que conté una conversa amb el traductor 

Joaquim Sala-Sanahuja on tracten diversos aspectes de la traducció.  

 El primer apartat correspon a una exposició de totes les traduccions 

realitzades per Pessarrodona amb les dates corresponents. S’analitzen per 

anys les traduccions que ha publicat, els idiomes dels quals ha traduït, quins 

autors o autores ha versionat, per a quines editorials ha treballat i les 

llengües cap a les quals ha traduït. Es contraposen aquestes dades amb les 

publicacions d’altres obres de l’autora i així podem fer-nos una idea del 

volum traductològic de Pessarrodona i de quines èpoques van ser més 

prolífiques pel què fa a la traducció.  

Seguidament ens hem centrat en un segon apartat en el qual hem 

volgut aprofundir en la teoria de la traducció segons Marta Pessarrodona. El 

concepte de traducció en si mateix no és rellevant per a l’autora i per això no 

ha realitzat mai cap teoria pròpia sobre la traducció. Tanmateix, hem 

recopilat les diverses opinions que ha manifestat en algunes ocasions sobre 

la tasca de traduir i per mitjà d’aquestes opinions podem determinar quin 

pensament té sobre la teoria de la traducció.  
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Més endavant hem realitzat dos apartats (tercer i quart) relacionats 

amb les llengües emprades per Pessarrodona en la tasca traductològica. 

Corresponen a les llengües de sortida i les llengües d’arribada. Les llengües a 

partir de les quals Pessarrodona tradueix sempre han estat el francès i 

l’anglès. Així doncs, en aquest apartat, repassem la formació que la 

traductora ha tingut d’aquestes llengües i la relació que ha mantingut amb 

les cultures francesa i anglesa. Seguidament, a l’apartat sobre les llengües 

d’arribada donem resposta a la pregunta sobre quin és el motiu pel qual 

Pessarrodona, escriptora en llengua catalana, és traductora, també, en 

llengua castellana. 

En el cinquè apartat ens hem centrat en els diversos gèneres literaris 

de les traduccions de Marta Pessarrodona. Determinem que ha versionat 

textos de gèneres diferents: novel·la i narrativa breu, teatre, assaig, biografia 

i literatura infantil i juvenil. A més d’apuntar quins són els gèneres traduïts 

per Pessarrodona, també analitzem la relació que ha mantingut amb 

cadascun d’ells i la opinió que en té. Finalment, també explicarem el motiu 

pel qual no ha traduït mai poesia, activitat que tant ha conreat com a autora. 

Més endavant, a l’apartat sisè, ens aturem a les autores (gènere 

intencionat) que més ha traduït i que mantenen una certa relació amb Marta 

Pessarrodona, tan personalment com professional. Hem destacat tres 

autores que considerem rellevants en la seva carrera: Doris Lessing, de qui 

va girar sis obres; Virginia Woolf (i per extensió el Grup de Bloomsbury), de 

qui va traduir-ne la biografia del seu nebot Quentin Bell i un capítol de la 

biografia de l’espòs Leonard Woolf, a més de diversos assajos i recentment 

l’obra Tres guinees (2011); i Susan Sontag, de qui girà tres obres. D’elles, en 

ressaltem la relació personal que va mantenir amb Lessing i Sontag i 

l’admiració que sempre ha professat per Woolf i el Grup de Bloomsbury. 

A l’inici del treball vam considerar que seria apropiat analitzar quina ha 

estat la recepció de les traduccions de Marta Pessarrodona al nostre país. En 
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un primer moment vam considerar fer la recerca en diversos diaris estatals i 

revistes de literatura i traducció, però, en vistes de l’extensió que estava 

agafant el treball, vam considerar acotar la recerca al diari La Vanguardia, 

del qual la seva hemeroteca digital facilitava molt la tasca. Hem deixat per a 

futures investigacions una recepció més extensa de les traduccions de 

Pessarrodona. És, per aquest motiu, que aquest apartat proporciona una 

visió molt general pel què fa a la recepció de les traduccions de Marta 

Pessarrodona i especifica quants articles existeixen sobre el tema i com 

parlen de la traductora Marta Pessarrodona. 

Hem centrat el vuitè apartat únicament a l’aspecte de la traducció que 

fa referència a la faceta prologuista de Marta Pessarrodona. En un primer 

moment vam considerar realitzar un capítol a part que tractés sobre els 

pròlegs escrits per Pessarrodona en diverses obres. Vist, però, l’extens 

material que existia, vam considerar centrar-nos en els pròlegs escrits en les 

seves traduccions i en traduccions d’altri i deixar la resta de pròlegs per a 

futures investigacions, malgrat sí que vam utilitzar-los com a  font de 

documentació per a conèixer més dades sobre l’autora. Així doncs, en aquest 

apartat hem analitzat els pròlegs escrits per Pessarrodona en traduccions i 

hem pogut establir quatre temes que són tractats de manera reincident en 

aquests pròlegs: el feminisme, Virginia Woolf, els contes i els viatges.  

Per acabar aquest capítol, hem volgut ressaltar la seva faceta com a 

escriptora traduïda, que manifesta la rellevància de l’autora. Enumerem els 

idiomes i les obres que s’han traduït i expressem la seva opinió sobre el fet 

que la seva obra traspassi fronteres.  

Després de les conclusions i les futures línies d’investigació, en els 

annexos del treball, trobem la transcripció de l’entrevista, que no correspon 

en la seva totalitat a l’entrevista original realitzada a Pessarrodona, atès que 

en alguns casos s’han eliminat preguntes i respostes que no aportaven 

informació rellevant pel treball. A més, l’entrevista també ha estat revisada 



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                14 

 

per Marta Pessarrodona que hi ha aportat més dades o n’ha eliminat algunes 

que no considerava d’interès general. Seguidament, hem inclòs totes les 

fitxes de les traduccions de Marta Pessarrodona, així com també les fitxes 

dels pròlegs escrits per Pessarrodona i les fitxes de les obres de Marta 

Pessarrodona traduïdes a d’altres idiomes. Volem destacar que totes les 

dades d’aquestes publicacions han estat comprovades per la mateixa 

Pessarrodona. Finalment, també incloem tots els articles trobats al diari La 

Vanguardia que tracten sobre la faceta traductora de Marta Pessarrodona.   

1.3. Agraïments 

L’autora d’aquest treball vol agrair la dedicació que ha mostrat Marta 

Pessarrodona durant la seva elaboració i la gentilesa que ha suposat obrir-

nos les portes de casa seva i respondre amablement i de manera exhaustiva 

a totes les nostres preguntes. A més, volem agrair-l’hi que ens hagi 

solucionat els dubtes que ens sorgien durant la redacció del treball i que ens 

hagi revisat i corregit la informació a més de proporcionar-nos documents 

que ens han estat molt útils. 

També vol agrair l’esforç i la dedicació de la directora del treball la 

doctora Pilar Godayol per aplicar el seu coneixement a millorar el treball i 

per ajudar a l’autora a endinsar-se a la difícil però apassionant tasca 

d’investigadora.  

Finalment, agrair a les persones que han estat al costat de l’autora com 

són la família, la parella i les amistats per escoltar, opinar i animar-la en tot 

moment. 
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2. Apunt biogràfic 

2.1. Infantesa i joventut 

Marta Pessarrodona i Artigas va néixer a Terrassa l’any 1941. El seu 

pare, Florenci Pessarrodona, procedia d’un poblet del costat de Solsona, 

Vallmanya de Pinós, i la mare, Montserrat Artigas, de Sant Vicenç de 

Castellet; els seus pares s’hi havien traslladat poc abans del naixement 

provinents de Solsona. L’any 1936 el pare feia el servei militar a Saragossa, 

però, quan va esclatar la guerra, es trobava de permís. Es va quedar aquí 

lluitant al bàndol dels republicans. El 1938 va anar a veure uns amics a Sant 

Vicenç de Castellet i va conèixer a Montserrat Artigas. Dos anys més tard es 

van casar i es van establir a Terrassa, on, un any després, el 18 de novembre 

de 1941, va néixer Marta Pessarrodona, l’única filla del matrimoni.  

Pessarrodona no va conèixer els avis paterns (el seu pare ja es va casar 

orfe), però sí els materns amb qui va viure-hi una temporada, mentre el pare 

es recuperava d’una depressió. No recorda amb molta admiració als avis i 

així els descriu a l’entrevista que li fan J. M. García Ferrer i Martí Rom: 

 

L’avi matern també havia estat xofer. Els Artigas sempre han estat mal 
vistos per la família, eren ronyosos. L’avi ho era molt, i sorrut; gairebé 
no parlava. L’àvia era carnissera. Tenia un esperit ambiciós i amb una 
gran empenta. Sempre deia que «s’havia de donar curs a la vida». 
Vivien al carrer de la Mare de Déu dels Ángels (2006: 15). 

 

Pessarrodona considera que la malaltia del pare va ser el motiu pel 

qual no van tenir més fills. Tanmateix, la noia va trobar altres companyies i 
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distraccions, sobretot amb el gos i la lectura. Ho manifesta a l’entrevista de 

l’annex 1: «Sempre, quan demanava una bicicleta o patins o el que fos, –

nines mai, amb el gos ja era feliç–, a més hi havia una novel·leta d’en Folch i 

Torres, que no sé d’on les treia la meva mare. »  

Va tenir una gran relació amb els pares, que li van inculcar el gust per a 

la lectura, activitat extensament conreada a casa seva. La mare li va 

ensenyar a llegir a l’edat de tres anys. En aquesta edat, també va començar a 

anar a l’escola a Terrassa, perquè ella mateixa ho va demanar. Els 13 anys 

els seus pares van decidir portar-la a l’Institut Maragall de Barcelona. 

Aquesta decisió va marcar profundament la seva vida, ja que li va permetre 

sortir d’aquella ciutat, en aquells anys totalment classista.  

El fet d’haver d’agafar el tren cada dia li va despertar una passió per 

viatjar sola que continuà amb els anys. A l’edat dels 15, va tenir el primer 

contacte amb l’estranger, en passar un estiu a França en un intercanvi, que 

va poder fer gràcies a la professora ex republicana, Adela Maria Trepat2. Tot 

i la primera oposició dels pares, va aconseguir marxar cap a França, 

concretament a Villeneuve sur Lot, entre Tolosa i Bordeus, en tren. Recorda 

amb emoció la tornada quan, després de passar la frontera de Portbou i amb 

ganes d’arribar sola a Barcelona, va veure els pares a l’andana de l’estació 

esperant-la amb un regal. Els seus pares eren així. Tot i viure anys difícils, 

sempre li van donar tot el que demanava i van fer tot el que van poder 

perquè la seva filla tingués una infància i adolescència felices.  

Aquesta gran relació que mantenia amb els progenitors la va empènyer 

a seguir la seva voluntat en els estudis, ja que el pare sempre havia tingut la 

idea que havia d’estudiar farmàcia. Així doncs, va fer el batxillerat de 

ciències, però de seguida es va adonar que no li agradava. Quan va començar 

la universitat va patir una malaltia que la va fer estar un mes al llit. 

                                                   
2 Al llibre de poemes Homenatge a Walter Benjamin, 1989, li dedica el poema “Madame 

Trepat” i també en parla en el seu últim llibre L’exili violeta (2010: 51). 
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Aleshores va perdre moltes classes i durant aquest temps va poder llegir 

molt, fet que l'ajudà a adonar-se que el què realment li apassionava era 

l’escriptura. Per això, va haver de repetir el preuniversitari i fer el de lletres. 

Es va matricular a història, ja que tenia la idea que per ser poeta s’havia de 

ser molt culte. Tot i no sortir del tot satisfeta de la carrera, ni tan sols va 

acabar-la, aquests estudis a la Universitat de Barcelona li van servir per 

conèixer altres persones motivades per a l’escriptura. 

Als 26 anys va conèixer a Gabriel Ferrater, 20 anys major que ella. Es 

van conèixer perquè es va presentar al premi Carles Riba, que aleshores 

jutjava el poeta, i es va quedar impressionat per la poesia de la jove 

escriptora. Tot i això, la resta de membres no la van voler premiar3, atesa la 

seva joventut, i Ferrater va decidir anar-la a conèixer personalment, 

aprofitant la presentació que feia l'escriptora d'un llibre a la qual Ferrater 

havia estat convidat. Així va ser com va començar la relació amb el poeta, 

que va durar quatre anys, fins la seva tràgica mort.  

La poeta era conscient que Ferrater era conegut, però mai es va voler 

aprofitar d’aquest fet. Ho relata a Ferrer i Rom: 

 

Des del principi de la nostra relació, vaig tenir molt clar que ell era una 
persona coneguda i jo no. No vaig voler que se m’associés amb ell, en el 
món literari. Vaig deixar d’anar a alguns llocs amb ell [...] Jo mai vaig 
aprofitar-me de les seves relacions. Escassament vaig conèixer els que 
havien estat els seus amics: Carles Barral, Jaime Gil de Biedma... Tan 
sols recordo haver sopat un cop amb aquest últim. [...] (2006: 33) 

 

Aquesta relació va marcar completament la seva vida i la va 

condicionar pel futur tan professionalment com personal, en tant que va 

decidir marxar a Anglaterra.  

                                                   
3 Van premiar a l’escriptor Jaume Vidal Alcover. 
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2.2. Inici a l’escriptura 

Ja de ben petita sabia que la seva professió havia de ser l’escriptura. Es 

compara amb Mercè Rodoreda, quan explica que, de petita, si algun dia no 

escrivia alguna cosa, li donava la impressió que ja no era escriptora. Recorda 

haver escrit el primer poema a l’edat de 8 anys, tot i que no el conserva, i que 

quan anava a l’Institut Maragall la consideraven la poeta de la classe. Els 

seus inicis com a escriptora professional es remunten als anys 60 amb la 

formació d’un grup que ella anomena el «Grup de Terrassa». A l’entrevista 

de J.M. García Ferrer i Martí Rom a Antoni Padrós, aquest darrer comenta 

sobre el grup:  

 

El grup s’aglutinava al voltant de Paulina Pi de la Serra. Hi havia Marta 
Pessarrodona, Marc Molins, Anna Alvedra, Joan Carles Cabezas, el 
mateix Manuel Lara (després «Orestes Lara»)... Fèiem exposicions, 
tertúlies, il·lustràvem els poemes de la Marta... Ens reuníem als Amics 
de les Arts o a casa del Marc (ens donava uns pastissos boníssims per 
berenar). Ens deien que un per un érem normals i simpàtics, però que 
en conjunt semblàvem viure a fora del món, que érem un xic creguts... 
(2004: 17) 

 

En el marc d’aquest grup Pessarrodona va escriure els seus primers 

poemes recopilats en el recull 8 pomes i el poema Primers dies de 1968, tot i 

ser una edició privada que no van publicar.  

L’amistat fou un factor molt rellevant per a Marta Pessarrodona en els 

seus inicis a l’escriptura. A l’edat de 20 anys mantenia un gran vincle amb 

Marià Vancells, un jove que també volia ser poeta però a qui la mort va 

truncar les seves aspiracions. Ambdós escriptors novells mantenien una 

profunda amistat, unida per la passió per a l’escriptura. La mort de Vancells 

va suposar per a Pessarrodona un abans i un després, ja que la va fer 
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despertar i adonar-se de la crueltat de la vida. Ha dedicat molts poemes a la 

memòria del que considera va ser el seu gran amic.4  

La publicació del primer llibre de poemes no va tardar a arribar. Va ser 

l’any 1969 i el va titular Setembre 30. Amb la publicació d’aquesta obra va 

pensar que tot canviaria i que s’obria tot un camí per endavant, però res 

canvià. El llibre no va tenir gaire repercussió, però la poeta va sentir la 

satisfacció d’haver publicat el primer llibre. 

L’elecció de la llengua catalana com a llengua literària no va ser una 

decisió espontània. Tota la seva educació havia estat en castellà i també 

escrivia poemes en aquesta llengua. Però, quan tenia 20 anys, a la dècada 

dels 60, l’entorn social que es vivia a Catalunya va fer que li afloressin ànsies 

polítiques antifranquistes. Escriure en llengua catalana representava una 

forma de revelar-se contra l’opressió que havia viscut Catalunya durant 

tants anys. Aleshores, va decidir que la seva poesia seria en català, i així ha 

continuat al llarg de la seva obra.  

Però, tal com va passar a tots els escriptors i escriptores5 que, en 

aquesta època, van decidir escriure en català, va haver d’aprendre la llengua: 

sempre havia estat la seva llengua oral, però no la sabia escriure 

correctament. Va ser així com es va comprar la gramàtica de Pompeu Fabra i 

la va llegir set vegades.  

El que sens dubte li va servir més per aprendre a escriure la llengua 

catalana va ser la lectura. Afirma en una entrevista de Manolita Sanz al lloc 

web de Mujeres periodistas «Primer de tot sóc lectora. Sempre dic que 

l’escriure no em faci perdre el llegir». És per aquesta afició a la lectura que 

                                                   
4 Un d’aquests poemes és: Quan ens vas deixar /el món se'm va esmicolar / en mil trossos 

de cendra. […] inclòs al llibre de poemes Memòria i (1979). 

5 Són els escriptors i les escriptores que Guillem-Jordi Graells i Oriol Pi de Cabanyes van 
anomenar la generació literaria dels setanta. Entre els 25 entrevistats, hi havia: Jaume 
Fuster, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver i Terenci Moix. 
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va començar a treballar a l’editorial Seix Barral com a lectora professional. 

Durant 15 anys, va viure els dos costats del món de l’escriptura: d'una 

banda, com a escriptora, de l'altra, com a treballadora editorial. Poder 

experimentar les dues bandes, a voltes tan oposades del què implica 

l’escriptura, va beneficiar el seu caràcter com a autora, ja que es va adonar 

de «les vanitats inútils» que en moltes ocasions posseeixen alguns autors.  

Dins el món editorial va treballar a diferents empreses. D'entrada, a 

Salvat quan encara no havia acabat la universitat, per mitjà del partit que 

aleshores militava (l’MSC). Allà va començar a fer alguna traducció en 

castellà i va coincidir amb molts escriptors que, com ella, també ho 

compaginaven amb la feina a l’editorial: Terenci Moix, Jaume Fuster, 

Montserrat Roig, entre d’altres. A continuació va exercir una temporada a 

Lumen, l’editorial de l'amiga Esther Tusquets. De l’any 1970 al 1972, va 

incorporar-se a Seix Barral com a ajudant de direcció. En tornar 

d’Anglaterra, com explicarem a continuació, la van contractar a Noguer 

Caralt, a la secció de promoció. Després encara va passar per dues editorials 

més, Bruguera, on li van doblar el sou, però no s’hi va trobar bé, i a Edhasa, 

on va exercir de directora literària. Amb el temps, es va adonar que aquesta 

feina no l’omplia del tot i que preferia dedicar-se plenament a l’escriptura. 

És per això que, en un moment donat, va deixar aquesta etapa professional, 

malgrat li va permetre aprendre molt i conèixer a grans escriptors i 

escriptores, com la seva amiga Mercè Rodoreda.  

2.3. Viatge a Anglaterra i contacte amb el Grup de 

Bloomsbury  

Després de la mort de Gabriel Ferrater, l’any 1972, va marxar a 

Anglaterra, a Londres, on ja hi havia estat en dues ocasions. Més tard, li van 

oferir un lectorat a la Universitat de Nottingham. Aquest acte precipitat, que 

defineix com «una fugida» acabà essent el millor temps de la seva vida. Els 
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dos anys que passà a la universitat de Nottingham els visqué intensament 

enmig de partits d’hoquei, passejades en bicicleta, obres de teatre i, sobretot, 

molta lectura que la portà a descobrir el què amb als anys es convertí en la 

seva passió: el Grup de Bloomsbury.  

Durant la seva estança a Anglaterra es va publicar el primer volum de 

la biografia de Quentin Bell sobre la seva tia Virginia Woolf. Marta 

Pessarrodona la va llegir i,com que va veure que es trobava a prop d’on 

havia nascut Woolf, s’hi va desplaçar. Un cop allà va descobrir, perplexa, que 

enlloc s’esmentava l’existència de l’escriptora britànica, tret d’una petita 

placa que feia referència al seu pare Leslie Steven. Així doncs, va continuar 

interessant-se per l’obra d’aquesta autora i va llegir els altres membres del 

grup.  

D’aquesta manera va anar adquirint un ampli coneixement sobre el 

grup i els seus membres, fet que ha volgut transmetre a la cultura catalana i 

espanyola per mitjà de seminaris, assaigs i amb la traducció de les seves 

obres. Però el primer contacte que va tenir la cultura catalana amb el Grup 

de Bloomsbury va ser l’exposició que la poeta va comissionar l’any 1986, a 

petició del Servei de Biblioteques de La Caixa.  

El coneixement que hi havia a Catalunya sobre el Grup de Bloomsbury 

era molt escàs. En el pròleg del llibre Dones de Bloomsbury, de Pilar Godayol, 

afirma: «cada vegada que esmentava Virginia Woolf en un acte públic 

disparava el moviment de cap burleta de col·legues i públic en general que, 

ara mateix, fa anys esmentant-la» (2006: 16). Per aquest motiu, quan va 

muntar l’exposició, va pensar que tindria un èxit minoritari. Tot i això, va 

resultar el contrari. L’exposició va ser un «èxit popular en un moment en què 

no s’anava a tantes exposicions com es va en aquest moment» (Godayol, 

2006: 16). 

Amb els anys s'adonà que el què més la va esperonar d’aquest grup va 

ser que «era la primera agrupació intel·lectual on homes i dones convivien 
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en igualtat de condicions» (Godayol, 2006: 16) i així ho descriu en la 

presentació de l’exposició: 

 

Dins de la història cultural britànica, l’anomenat Grup de Bloomsbury 
sempre figurarà com la primera agrupació cultural on homes i dones 
van coexistir en perfecta igualtat, a desgrat de la desigualtat social en la 
qual va tenir lloc la seva creació i existència. Cal explicar i contextuar 
aquesta afirmació amb una sèrie de prèvies. Per començar, tots i 
cadascun dels membres del Grup no van tenir mai la intenció de ser un 
grup. No van fer ni un sol manifest, ni van crear una revista, per 
exemple, símptoma indefectible de vocació de grup. El Grup va néixer, 
gairebé, per generació espontània i no es van inventar ni el nom. 
L’apel·lació els la hi van servir, gairebé, els seus enemics o, més que 
enemics, aquells contemporanis que no en formaven part. El Grup de 
Bloomsbury que va tenir entre les seves característiques comunes que 
gairebé tots van néixer al final del període victoria —sobre 1880—, van 
viure en una societat on l’homosexualitat era perseguida (cas Oscar 
Wilde) i no van amagar la seva pròpia; van lluitar políticament, ja fos 
pel vot a les dones, com per al socialisme o es van declarar pacifistes 
(durant la Gran Guerra) i, en especial, inspirats per la filosofia de G.E. 
Moore, van creure que el bé és en l’amistat. 
(http://www.fundacio1.lacaixa.es/webflc/wip0icop.nsf/vico/Guialectu
ra_bloomsbu.pdf/$File/Guialectura_bloomsbu.pdf) 

 

Personalment només va poder conèixer al pintor Duncant Grant. 

També va mantenir una amistat amb Quentin Bell, nebot de Virginia Woolf, 

de qui va traduir la biografia de l'escriptora anglesa.  

2.4. La poesia 

Ja de ben petita Marta Pessarrodona volia ser poeta6. «Era la professió 

del primer carnet d’identitat», ha manifestat a l’entrevista de Manolita Sanz.  

                                                   
6 Marta Pessarrodona vol ser anomenada poeta i no poetessa, ja que considera aquest 

gènere femení massa sexista.  
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Tot i cultivar nombrosos gèneres sempre s’ha considerat per damunt 

de tot poeta. Considera que, en el món de la literatura, la poesia es troba a 

dalt de tot. Va més amb el seu caràcter, ja que li agrada la condensació. A 

l’entrevista de l’Annex 1, assevera: 

 

Per mi és el màxim. Però, a més, penso que s’ha de tenir una mica de 
disposició natural, escrivim poesia els que ens agrada la condensació. 
Les novel·les poden ser extraordinàries, jo admiro molt els novel·listes i 
les novel·listes, però és prolixitat, s'han d'allargar les coses; en canvi, 
amb una paraula en poesia, gairebé dius el que es pot dir en un capítol. 
Per això em considero poeta[...] 

 

Les influències literàries que ha tingut són sobretot de poetes 

castellans, com Gil de Biedma i Luis Cernuda, tot i que també ha begut de 

poetes catalans com Carles Riba i, sens dubte, Gabriel Ferrater. Però, allò que 

realment influeix el seu poemari són els viatges que ha fet al llarg de la vida i 

la gran cultura que aquests li han aportat. La poesia de Pessarrodona reflexa 

les seves vivències i representa un mirall on despulla l'ànima. És en els 

llibres de poemes Vida privada (1973) Memòria i (1979) i A favor meu, 

nostre (1981) on realment la poeta es dóna a conèixer de manera més 

íntima. 

Per mitjà de la poesia, Pessarrodona descobreix les ciutats que més 

estima, com Berlín, Londres, Barcelona o Zurich, i també als personatges que 

més admira, com Sarah Bernhardt o Walter Benjamin. En aquest sentit, hi ha 

les obres Berlin suite (1985), Homenatge a Walter Benjamin (1989) i L’amor 

a Barcelona (1998). Finalment, la seva poesia també inclou el record a les 

persones que ha conegut i que més ha estimat com l'amic Marià Vancells, la 

que va ser la seva parella Gabriel Ferrater i la seva mare, Amàlia Soler, a qui 

li dedica un dels poemes més sentits per a Pessarrodona, «Bella dama 

coneguda», inclòs al llibre de poemes A favor meu, nostre,1981.  
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Com a poeta lírica, els temes que més tracta són l’amor i la mort, 

ambdós temes experimentats intensament. Considera, però, tota experiència 

viscuda tema apte per a la seva poesia.  

Marta Pessarrodona ha publicat vuit llibres de poemes, dues 

recopilacions, Poemes 1969-1981 (1984) i Poemes de 1969 a 2007 (2007) i 

un recull de poemes Tria de poemes (1994). Entre un llibre i un altre, sempre 

passa un període d’uns 4 o 5 anys, tret de l’últim, Animals i plantes (2010), 

que n'han passat 12. El motiu d’aquest període tan llarg és que, quan va 

començar a escriure’l, va veure que n’hi sortia un altre i aleshores va 

compaginar-los a la vegada, tot i que el segon, Variacions, encara no s’ha 

publicat.  

La poesia de Marta Pessarrodona evidencia que coneix moltes llengües 

i cultures. Hi apareixen molts termes en altres idiomes i referències a altres 

cultures7. La seva poesia té la traducció com a element intrínsec. A 

l’entrevista de l’Annex 1 assevera: «En poesia peses cada paraula i, per això, 

sempre m’ha servit molt estudiar altres llengües».   

En nombroses ocasions Pessarrodona ha manifestat el seu malestar per 

la dificultat de publicar poesia i pel poc prestigi social que gaudeix aquest 

gènere en la literatura actual. Recorda la Fira del llibre de Frankfurt del 

2007 on la poesia no va tenir gens de protagonisme. Ho expressa d’aquesta 

manera a l'entrevista realitzada per Andreu Gomila al suplement de cultura 

del diari Avui el 28 de gener de 2010: 

 

Vaig publicar el primer llibre el 1969 i devia sortir una noteta petita a 
Serra d’Or. Però era un prestigi. Recordo que vaig trobar un antic 
professor meu, en Vilà Valentí, un home culte, i gairebé em posa la catifa 

                                                   
7 Tan sols manca llegir alguns títols dels seus poemes per adonar-se d’aquest fet: “The old 

Masters”, “Come d’annunzio”(Vida privada, 1973); “Bonjour, tristesse” (A favor meu, 
nostre, 1981). 
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vermella. I tot perquè havia publicat un llibre de poemes... Això s’ha 
perdut. Som titllats de desgraciats, estem desprotegits...  

 

2.5. Altres gèneres literaris 

A part de la poesia, Marta Pessarrodona ha conreat altres gèneres 

literaris com la narració curta, de la qual n’ha publicat dues obres. També ha 

conreat el teatre, les biografies, els assajos i ha escrit una trentena de 

pròlegs. Però, en cap moment de la seva trajectòria literària ha deixat la 

poesia. Considera que sempre s’ha sentit molt aprenent en poesia i que no 

vol deixar una cosa per fer-ne una altra.  

2.5.1.  Ficció i teatre 

L’any 1975 va escriure el primer guió de ficció, Història, que s’emeté 

per RTVE. Durant un temps, col·laborà habitualment en diversos programes 

televisius, gràcies a la seva amistat amb Sergi Schaff i Mercè Vilaret, tots dos 

realitzadors de RTVE. Amb Mercè Vilaret, les unia la passió per Londres i 

sobretot l’amistat amb Mercè Rodoreda, de qui Vilaret en va fer un 

reportatge, que es va emetre l’endemà de la seva mort.   

Aquest gust per a la ficció fa que Pessarrodona també s’interessi molt 

pel teatre. A principis dels 80 va redectar l’escena «Tres dies que van 

sotraguejar el règim franquista» dins l’obra Dones i Catalunya, que es va 

estrenar primer a Atenes i després a Barcelona. A finals dels 90 i principis 

del 2000, va escriure tres obres de teatre: Això guixa. Homenatge a Joan 

Oliver / Pere Quart, D’altres veus en el mateix àmbit. Autores dins de la 

literatura catalana i El segle de les dones que es representaren en escenaris 

tan emblemàtics com el Mercat de les Flors, el Palau de la Música i el Liceu, 

respectivament. El teatre és un gènere que interessa molt a l’escriptora. A 
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part d’aquestes obres escrites també n’ha traduït algunes. Ho faria més, però 

sap que escriure teatre a Catalunya és una tasca duta a terme per altres 

persones i, a més, no gaudeix del prestigi que té en altres països.  

2.5.2.  Prosa i assaig 

Pel què fa a la ficció ha escrit dos llibres de narrativa breu: Nessa Nin: 

narracions (1988) i Ever more: ficcions (1995). Per a Pessarrodona, la 

narració curta és com la poesia, és sintètica. Mai podria escriure una novel·la 

perquè l’avorriria massa. Tal com explica a l'entrevista sobre Gabriel 

Ferrater realitzada pel Centre de Lectura de Reus l’any 1997: «(Ferrater) era 

incapaç d’escriure novel·la perquè s’havien de prendre massa whiskies».  

Com a prosa de no-ficció, trobem títols com Fauna (1994), on 

l’escriptora relata sobre alguns dels que han estat els seus grans amics, i 

Barcelona, una nova ciutat europea (amb altres autors) (1995). En el vessant 

d’assagista ha escrit La dimensió europea de la cultura catalana (amb altres 

autors) (1992) i Virginia Woolf in the Midlands (2004). 

2.5.3.  Biografies 

Marta Pessarrodona ha cultivat també el gènere de la biografia. N'ha 

escrit un gran nombre d’autores catalanes. D'una banda la sèrie de cinc 

biografies, acompanyades amb fotos de Pilar Aymerich, de les escriptores 

Montserrat Roig (1994), Maria Aurèlia Capmany (1996), Frederica 

Montseny (1998), Mercè Rodoreda (2002) i Caterina Albert (2004). De 

l'altra, la biografia de Mercè Rodoreda, Mercè Rodoreda i el seu temps (2005) 

i Donasses (2006), un retrat de 22 dones significatives de la història cultural 

catalana. Sobre el gènere biogràfic, Pessarrodona en parla a l’entrevista de 

J.M. García Ferrer i Martí Rom: 
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Mentre que sempre ha estat molt important a la literatura anglosaxona, 
aquí a Espanya, fins fa uns anys, gairebé no hi havia tradició 
memoralista, no podies trobar a les llibreries ni llibres de memòries ni 
biografies. Fins i tot, encra avui en dia, ens podem trobar diaris que 
quan fan un suplement, per exemple per «Sant Jordi», no saben on 
col·locar un llibre com Donasses. (2006: 58). 

 

2.5.4.  Obres d’investigació 

Darrerament, ha editat dues obres d’investigació i divulgació: França 

1939: la cultura catalana exiliada i L’exili violeta, totes dues publicades l’any 

2010 i que tracten sobre l’exili. L’aparició d’aquests llibres és degut a què 

després de publicar la biografia de Mercè Rodoreda va sentir les ganes i la 

necessitat de continuar parlant de l’exili. Després de quatre anys 

d’investigació, publicà el primer. Però en publicar-lo, es va adonar que calia 

fer un estudi especial de les dones exiliades i així inicià l’escriptura i 

posterior publicació del segon, L’exili violeta. És a dir, un llibre la va portar a 

fer l’altre.  

2.6. Reconeixement 

Amb aquests dos últims llibres i amb el poemari Animals i plantes, 

publicats tots tres l’any 2010, el Consell Nacional de Cultura i de les Arts li ha 

atorgat el Premi Nacional de Cultura en la categoria de literatura. El jurat li 

ha concedit aquest premi fent referència a la seva «qualitat humana i 

intel·lectual a la seva obra literària com a poeta, narradora, assagista, 

dramaturga i traductora» (La vanguardia: 23/02/2011)  
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Marta Pessarrodona no ha estat una autora molt premiada. Considera 

els premis perillosos, ja que es converteixen en un mausuleu i ella encara ha 

de fer moltes coses. Tot i això, considera un honor els premis que ha rebut: 

la Creu de Sant Jordi, concedida l’any 1997 i el premi Prat de la Riba 

d’articles periodístics l’any 2007. El periodisme és un gènere a bastament 

conreat per a Pessarrodona. Ha col·laborat en nombrosos diaris i revistes 

com La Vanguardia, Serra d’or, l’Avui, l’Avenç, El Temps, El País, Diari de 

Barcelona, entre molts d’altres. D’aquest gènere, en ressalta la immediatesa 

de relació amb el públic i, tot i que es troba en un sabàtic, manifesta que hi 

vol tornar.  

Val a dir que el novembre de 1994 va ser nomenada «Escriptora del 

mes» per la Institució de les Lletres Catalanes, nomenament que tenia la 

finalitat de donar a conèixer a escriptores i escriptors catalans i divulgar-ne 

la seva obra. Pessarrodona explica a J.M. García Ferrer i a Martí Rom com va 

viure aquest mes: 

 

Era una activitat molt interessant, ja que et permetia en molt poc temps 
tenir contacte directe amb els teus lectors, però era esgotador. Anaves 
amunt i avall de la geografia catalana (fins i tot vaig anar a València i 
Andorra), amb un cotxe i xofer sempre a punt.[...] (2006: 57). 

2.7. La traducció 

La tasca de traductora la inicià a principis dels anys 70 i l’ha 

acompanyada al llarg de tota la seva carrera com a escriptora. Fou quan 

Pessarrodona treballava a l’editorial Seix Barral i sempre tenia el desig de 

viatjar. Es va adonar que la traducció li permetia viatjar i alhora mantenir la 

feina a l’editorial.  
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L’any 74, quan va tornar d’Anglaterra fou contractada a l’editorial 

Noguer Caralt. Explica l’anècdota que tingueren la possibilitat de publicar el 

llibre El cuaderno dorado, de Doris Lessing, obra que ella ja havia llegit 

gràcies a la seva parella Gabriel Ferreter. Helena Valentí l'havia traduït per 

l’editorial Seix Barral, però no l’havien publicat i, per això, van oferir a 

l’editorial Noguer Caralt comprar-la amb la traducció. A l’entrevista de 

l’Annex 1 relata com va convèncer al gerent de l’editorial perquè la 

publiqués: 

 

Quan vaig tornar, vaig treballar amb editorials, aquest cop a Nogué 
Caralt. Aleshores un dels dos gerents em va dir que Josep Maria 
Carandell, director literari de Seix Barral, li va dir que no volien publicar 
El cuaderno dorado i li va oferir comprar-lo amb la traducció inclosa. 
Però el gerent no n’estava gaire segur perquè deia que tenia moltes 
pàgines i que seria un llibre molt car, coses dels gerents. Jo li vaig dir 
que si el contractava passaria a la història i efectivament es va 
contractar i es va publicar.  

 

L’activitat de traductora va permetre a Pessarodona, a més de viatjar, 

conèixer molts escriptors i escriptores estrangers, alguns dels quals ella 

admirava profundament. La mateixa Doris Lessing, de qui ha traduït set 

obres, la va conèixer a Londres i n’ha mantingut una relació fins avui.  

Especifica que la seva primera traducció fou A room with a view, (Una 

habitación con vistas) de Norman Forster, que va girar l’any 1976. Al llarg de 

la seva carrera com a traductora ha traduït tot tipus de textos, però se sent 

afortunada en tant que en molts casos ha pogut seleccionar les obres que ha 

girat, com per exemple el capítol de la biografia de Leonard Woolf sobre la 

seva esposa Virginia, titulat La muerte de Virginia, l’any 1975, que va poder 

traduir gràcies a l’amistat amb Esther Tusquets, directora de l’editorial 

Lumen. 
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No obstant això, la traducció no sempre ha estat una tasca conreada per 

plaer per a Pessarrodona. De vegades també ha fet traduccions com a 

«guanyapà». No se sent orgullosa d’aquestes obres, i, fins i tot, les elimina de 

la seva bibliografia. Així ho explica a J.M. García Ferrer i Martí Rom: 

 

Ara he acabat una traducció «alimentícia». La publicaré amb 
pseudònim. Feia tres anys que no traduïa al castellà i ja en tenia ganes. 
Vaig demanar a «Plaza y Janés» que em donessin alguna cosa. Ha estat 
una novel·la romàntica sense massa interès. Tampoc no la posaré al 
meu currículum. (2006: 45). 

 

2.8. Feminisme 

Només cal fer un cop d’ull a la bibliografia de les traduccions de Marta 

Pessarrodona per adonar-se que la gran majoria són obres d’autoria 

femenina. Segons ella mateixa, sempre ha tingut més simpatia per aquestes 

autores, que, a part de ser dones, moltes d’elles representen un símbol per la 

lluita feminista. Virginia Woolf, Doris Lessing, Erica Jong, Susan Sontag, 

Sylvia Plath, entre d’altres, totes elles comparteixen un perfil similar, en 

major o menor grau, en la lluita pels drets de les dones. Pessarrodona es 

considera obertament feminista i explica a l’entrevista d'Andreu Gomila per 

al diari Avui del 24 de març del 2005 que fins i tot Mercè Rodoreda ho va 

manifestar en un programa de ràdio quan li van preguntar pel feminisme: 

«No en penso res, però tinc una amiga molt jove i molt intel·ligent –que era 

jo– que diu que ho és i, per tant, ho respecto molt».  

També a les obres narratives es reflexa aquesta debilitat  envers les 

dones. Totes les biografies que ha escrit són de dones: l'obra Donasses 

(2006), l’obra de teatre El segle de les dones (2003), l'assaig Exili violeta 

(2010), etc. Podríem anar engreixant aquesta llista amb els articles i els 
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pròlegs que ha escrit sobre el feminisme. És doncs innegable la categoria de 

feminista de l’escriptora. A més, també ha participat en nombrosos actes 

commemoratius de la dona i l’any 1976 va participar a les I Jornades 

Catalanes de la Dona. Antònia Carré a l’article Femenines, feministes i femelles 

publicat al número 37 de la revista Caràcters tracta sobre la trajectòria 

feminista de Pessarrodona:  

 

Ningú no pot negar a Marta Pessarrodona el mèrit de la seva llarga 
trajectòria com a poeta, com a traductora i com a feminista. Per 
questions estrictament cronològiques, ella s’ha saltat la primera fase de 
la «subcultura» —entesa com a cultura oprimida, no pas de segona 
fila— de la literatura de dones, que Elaine Showalter va qualificar el 
1977 de «femenina». És la fase caracteritzada per la còpia dels models 
literaris masculins i per l’apogeu del pseudònim viril. La segona fase, la 
«feminista», correspon al desvetllament de la consciència pròpia i a la 
reivindicació dels drets de les dones i dels d’altres col·lectius, fase en 
què Pessarrodona va participar de manera activa, juntament amb 
moltes altres dones, a partir dels últims anys del franquisme i que va 
culminar amb la celebració de les I Jornades Catalanes de la Dona del 
1976. En la tercera fase, que Showalter qualifica de «femella» i en la 
qual ja fa uns quants anys que ens trobem, l’escriptora no tan sols és 
dona sinó que vol ser-ho i es mira la realitat des de la seva perspectiva 
femenina, sense complexos. (2006: 29) 

 

2.9. La nació catalana 

Catalunya també ha representat un factor rellevant en la vida de Marta 

Pessarrodona. Considerada catalanista i d’esquerres, sempre s’ha mostrat a 

favor de la lluita pels drets de Catalunya i ha participat activament en 

diverses actuacions a favor d’aquesta lluita.  

Ja de ben jove, als vint anys, va militar políticament a l’MSC, Moviment 

Socialista de Catalunya. S’hi va introduir a través de l'amic Marc Molins. 

També destaca l’amistat que va fer amb Paulina Pi de la Serra. Aquesta 
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voluntat de fer política, però, no li va durar gaire, ja que va considerar que la 

feia perdre el temps i que s’havia de dedicar només a l’escriptura.  

Anys més tard, es va tornar a veure involucrada en política, però 

aquesta vegada a favor de la cultura. L’any 1987 va ser nomenada 

coordinadora de la Comissió Internacional de Difusió de la Cultura Catalana, 

que s’encarregava d’assessorar el conseller en qüestions de projecció de la 

cultura catalana a l’estranger, amb l’objectiu de facilitar el contacte 

permanent entre la realitat cultural catalana i la de les principals cultures 

del món. A l’entrevista de J.M. García Ferrer i Martí Rom descriu les activitats 

que portaven a terme: 

 

A les persones que venien els oferíem un interessant pla d’activitats. 
Arribaven el dimecres i al migdia fèiem un aperitiu a La Pedrera; al 
verspre era la recepció al Palau de la Generalitat, on sovint presidia 
Jordi Pujol. Les jornades de treball eren el dijous i el divendres, i 
s’acabava amb un sopar. Podien anar-se’n el dissabte o el diumenge. 
Sempre hi havia una proposta preparada per si es quedaven: o visitar 
Barcelona o portar-los a veure Girona o Poblet, entre d’altres. Volíem 
demostrar que Catalunya no és tan sols la ciutat de Barcelona. Els 
allotjàvem a l’Hotel Majestic, al Passeig de Gràcia, a prop de la Pedrera. 
Jo procurava farcir la proposta amb elements subliminals d’ordre 
cultural. (2006: 55). 

 

A la seva obra trobem reflectit l’amor que sent per la seva terra i per la 

seva ciutat, Barcelona, en tant que li dedica un llibre de poemes: L’amor a 

Barcelona (1998). Els temes dels seus assajos sempre estan relacionats amb 

la cultura catalana (La dimensió europea de la cultura catalana (amb altres 

autors) (1992); França 1939: la cultura catalana exiliada (2010); L’exili 

violeta. Escriptores i artistes catalanes exiliades el 1939) (2010). Molts dels 

articles i pròlegs també es dediquen a la reflexió i la reivindicació de la nació 

catalana.  
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En tant que escriptora catalana, nascuda durant la dècada dels anys 40, 

educada íntegrament en castellà, però escollint com a llengua literària la 

catalana, Pessarrodona va entrar a formar part d’allò que Guillem-Jordi 

Graells i Oriol Pi de Cabanyes van anomenar la generació literària dels 

setanta. Aquesta agrupació estava formada per uns 25 joves escriptors que 

segons Graells i Pi de Cabanyes mostraven «uns denominadors comuns». 

Tal com ho expressa Oriol Pi de Cabanyes a la reedició del llibre La 

Generació literària dels 70. 25 escriptors nascuts entre 1939-1949, la 

pretensió de la creació del llibre era: 

 

La idea motora del llibre era doble: 1) la continuïtat de la producció 
literària en llengua catalana per part d’una nova lleva d’escriptors (i 
escriptores!) ja nascuts (i nascudes!) després de la guerra; i 2) que això, 
que hi hagués una continuïtat en l’escriptura creativa en llengua 
catalana, que els escriptors havien hagut d’aprendre pel pur esforç 
personal, posava en evidència el fracàs de la política de genocidi 
cultural practicada pel franquisme (2004: 13). 

 

2.10. Marta Pessarrodona avui i demà 

Actualment, Marta Pessarrodona viu a la planta baixa d’una casa a un 

poble molt proper a Sant Cugat del Vallès, a Mira-sol «alt», com ella 

l’anomena. També es pot dir que la seva segona residència es troba a l’Arxiu 

Nacional de Catalunya, el pot veure des de casa seva, on hi passa llargues 

estades, sobretot per documentar-se pels últims llibres. Amb la companyia 

de la gossa Mont i, sens dubte, de la seva extensa llibreria, es dedica 

plenament a l’escriptura, sense deixar la lectura ni el tracte amb les seves 

amistats, ni, és clar, els viatges.  
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Viu un dels anys més dolços de la seva carrera com a escriptora, atès al 

reconeixement públic que li ha atorgat el Premi Nacional de Cultura, 

concedit el passat mes d’abril. L’any 2010 va ser la poeta encarregada 

d’escriure el poema pel Dia Internacional de la Poesia, que organitza la 

Institució de les Lletres Catalanes. Aquest any s’ha inaugurat una biblioteca a 

Mira-sol que porta el seu nom. La seva activitat literària es troba en un 

moment de plena forma, amb la publicació de tres obres l’any 2010 i un 

seguit de projectes en ment.  

L'obra de Marta Pessarrodona ha estat traduïda al castellà, l’anglès, el 

portuguès, el suec, el neerlandès, l’italià, l’hongarès, l’eslovè, l’alemany i el 

rus. Ha estat convidada a llegir els seus poemes a indrets tan significatius 

com Jordània, el Caire o Alexandria, i també a diversos països europeus com 

Alemanya, Itàlia, Anglaterra i Irlanda.  

Els viatges sempre han estat la seva gran passió i en nombroses 

ocasions ha manifestat que estima ciutats com Londres, Berlín, Buenos 

Aires, Zurich o Jerusalem. És per això que al preguntar-li on li agradaria 

viure la seva vellesa no dubte a escollir la ciutat alemanya de Zurich, però 

manifesta que aquest és un desig inabastable, ja que la seva situació 

econòmica no li permetria.  

L’estudi de les llengües estrangeres ha estat des de sempre una 

activitat en la que Pessarrodona ha dedicat el temps. La motivació principal 

pel coneixement d’altres llengües sempre ha estat la literatura. Es va 

interessar pel francès a través de les lectures de Françoise Sagan, l’italià 

l’estudiava apassionada per la literatura de Cesare Pavese, l’anglès, sens 

dubte, per Virginia Woolf i l’alemany sobretot per acostar-se a «l’alta 

cultura», tal com l’anomenava Carles Riba (Ferrer i Rom, 2006: 50). Una 

altra llengua de la que Marta Pessarrodona se’n considera una eterna 

estudiant és la llengua hebrea. Respecte aquest país afirma «sempre m’hi he 

sentit atreta i els jueus s’han sentit atrets per mi.» (Ferrer; Rom 2006: 67). 
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També comenta que es vendria un «un trosset d’ànima al dimoni [...] per 

parlar fluidament l’alemany i aprendre l’hebreu» (Ferrer i Rom 2006: 68). 

Últimament, ha començat a estudiar la llengua polonesa, empesa per 

l’admiració que sent pels seus poetes, com Wisława Szymborska.  

Els projectes de futur amb els quals ja treballa són un recull de contes i 

un nou llibre de poemes.  

 

Cronologia  

1941 

  

• Marta Pessarrodona neix a Terrassa. 

1944   • A l’edat de 3 anys, demana d’anar a l’escola. 

1949   • A l’edat de 8 anys, escriu el seu primer poema, tot i que 

no el conserva. 

1954  • Els seus pares decideixen que faci els estudis secundaris 

a l’Institut Maragall de Barcelona i ha d’agafar el tren 

cada dia. 

1956  • Als 15 anys, fa un intercanvi a França, a Villeneuve sur 

Lot. 

1959  • Es matricula de farmàcia a la universitat de Barcelona. 

1959   • Agafa una malaltia que l’obliga a passar-se un mes al llit 

i no es pot presentar als exàmens. 
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1960  • Repeteix el preuniversitari i aquest cop fa el de lletres. 

•  Comença la carrera d’història a la Universitat de 

Barcelona. Durant la carrera coneix els que 

posteriorment seran la generació literària dels setanta 

•  Comença a treballar a les editorials, concretament a 

Salvat.  

• Forma part del grup d'artistes anomenat «Grup de 

Terrassa» . 

• Milita al partit polític MSC. 

1961  • Decideix que la seva llengua literària serà la catalana. 

• Entra a treballar a l'editorial Lumen, d'Esther Tusquets. 

1964 • Escriu el llibre de poemes 7 poemes juntament amb 

altres membres del seu Grup de Terrassa i el publiquen 

de forma privada. 

1967  • Coneix a Gabriel Ferreter i hi conviu durant 4 anys. 

1968 • Escriu el llibre de poemes Primers dies de 1968 i el 

publica de forma privada. 

1969   • Escriu i prologa el seu primer llibre de poemes 

Setembre 30.  

1970   • Entra a treballar a l’editorial Seix Barral. 

1971   • Mor el seu gran amic Marià Vancells. 

1972   • Se suïcida la seva parella Gabriel Ferreter.  

• Marxa a la Universitat de Nottingham, Anglaterra, a fer 

de lectora d’espanyol.  

• Entra en contacte amb el Grup de Bloomsbury quan 

llegeix la biografia de Quentin Bell. Seguidament llegeix 

a altres membres del grup.  

• Tradueix l’obra infantil Varenka,  de Bernadette Watts. 
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1973  • Publica el llibre de poemes Vida privada. 

1974  • Torna d’Anglaterra i es posa a treballar a l’editorial 

Noguer i Caralt.  

• Mor el seu pare.  

• Tradueix, juntament amb J.L Giménez Frontín, l’obra de 

Lewis Carroll Niñas (Cartas y fotografías). 

1975  • Escriu el guió de ficció Història que s’emet per RTVE.  

• Tradueix i prologa un capítol de la biografia de Virginia 

Woolf, escrita pel seu espòs Leonard Woolf, La muerte 

de Virginia Woolf.  

• Tradueix Rockefeller power, de Meyer Kutz, al castellà. 

1976  • Tradueix l’obra de Edward Morgan Forster Una 

habitación con vistas, la considera la seva primera 

traducció.  

• Tradueix Las palabras para decirlo, de Marie Cardinal.  

• Tradueix Hombres lobo, vampiros y aparecidos, de 

Daniel Farson.  

• Tradueix el guió cinematogràfic de Leonore Fleischer 

Funny lady.  

• Tradueix Ragtime, d’Edgard Lawrence Doctorow.  

• Tradueix Seres con poderes ocultos, de Colin Wilson. 

1977  • Tradueix Miedo a volar, de Erica Jong.  

• Tradueix El símbolo, d’Alvah Bessie.  

• Tradueix Un mes de domingos, de John Updike.  

• Tradueix Pentimento, de Lillian Hellman. 

1978  • Viatge a Londres per entrevistar a Doris Lessing i inicia 

una relació d’amistat amb l’escriptora. 

• Prologa la traducció castellana de l’obra de Viviane 

Forrester Virginia Woolf: El vicio absurdo 
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1979   • Publica el llibre de poemes Memòria I.  

• Tradueix i prologa l’autobiografia Dora Russell, 

Autobiografía. (the Tamarisk Tree. Grijalbo, 1978)  

• Tradueix el primer volum de la biografia de Quentin 

Bell Virginia Woolf Vol. 1 Virginia Stephen 1882 a 1912. 

1980   • Tradueix el segon volum de Quentin Bell Virginia Woolf 

Vol. 2 Mrs. Woolf 1912 a 1941.  

• Prologa l’obra Crítica a la civilización, a la moral y al 

comercio, de Edward Carpenter. 

1981 • Publica el llibre de poemes A favor meu, nostre. 

1982 • Escriu l’escena de teatre «Tres dies que van sotraguejar 

el règim franquista» dins l’obra  Dones i Catalunya de la 

companyia Adrià Gual. Es va estrenar a Atenes i l’any 

següent a Barcelona.  

• Prologa la traducció al castellà de l’obra de Radclyffe 

Hall El candil no encendido.  

• Tradueix l’obra del director de cinema Raoul Walsh La 

vida de un hombre: la edad de  oro de Hollywood.  

• Tradueix l’obra de teatre L’Amant, de Harold Pinter. 

1984  • Publica el recull dels seus poemes en el llibre Poemes 

(1969-1981).  

• Tradueix El món és rodó, de Gertrude Stein.  

• Tradueix l’obra de teatre Fills d’un Déu menor, de Mark 

Medoff i es representa al Teatre Arts de Barcelona.  

• Prologa la traducció al castellà de l’obra de Jane Austen 

Lady Susan.  

• Prologa la versió catalana de l’obra d’Edgar Allan Poe 

Cinc contes. 
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1985  • Publica el llibre de poemes Berlín Suite.  

• Tradueix L’Amant, de Marguerite Duras.  

• Tradueix l’obra de teatre Tot educant Rita de Willi 

Russell i es representa al Teatre Regina de Barcelona.  

• Tradueix i prologa El món és rodó, de Gertrude Stein. 

• Edita i prologa la versió castellana del llibre de Mercè 

Rodoreda Parecía de seda.  

• Prologa la traducció al català de l’obra de Sylvia Plath 

Arbres d’hivern. 

1986  • És comissaria de l’exposició «El Grup de Bloomsbury».  

• Tradueix Paracaídas y besos, de Erica Jong.  

• Tradueix l’obra de teatre Savannah Bay al català de 

Marguerite Duras i es representa al Centre Dramàtic de 

la Generalitat de Catalunya i al Teatre Romea de 

Barcelona. 

1987 

  

• És coordinadora de la Comissió Internacional per a la 

Difusió de la cultura catalana.  

• Tradueix el llibre infantil Blava, de Luis Herce.  

• Tradueix Diario de una buena vecina, de Doris Lessing. 

1988  • Publica i prologa el seu primer llibre de narrativa breu 

Nessa, Narracions.  

• Publica la narrativa breu Les senyores-senyores ens els 

triem calbs.  

• Publica la narrativa breu «Guy Fawkes: a les 

Golondrines» dins l’obra Les Golondrines: Cent anys.  

• Tradueix el llibre d’art de Jean-Clarence Lambert Karel 

Appel: obras sobre papel.  

• Tradueix i prologa la traducció castellana de l’obra de 

Doris Lessing Si la vejez pudiera.  
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1989  • Publica el llibre de poemes Homenatge a Walter 

Benjamin.  

• Publica la narrativa breu «Urbis et Puellae» dins l’obra 

Barceldones.  

• Tradueix Una vida pròpia: infantesa i joventut, de Gerald 

Brenan.  

• Tradueix Henry Moore, dibujos, d’Ann Garrould.  

• Prologa la versió castellana de l’obra de Virginia Woolf 

La señora Dalloway (Mrs. Dalloway).  

• Prologa la versió castellana de l’obra de Nigel Nicolson 

Retrato de un matrimonio.  

• Prologa la versió catalana de l’obra de Virginia Woolf 

Entre el actes. 

• Prologa la versió castellana de Seductores en Ecuador. El 

heredero, de Vita Sackville-West. 

1990   • Escriu l’obra de teatre Patir, passió, «pastiche» (Abans 

de la funció) representat pel Centre Dramàtic de la 

Generalitat de Catalunya i a Catalunya Ràdio.  

• Tradueix Katherine Mansfield: una vida secreta, de Claire 

Tomalin. 

1991  • Tradueix i prologa Rostros en el agua, de Janet Frame.  

• Tradueix i prologa Mansiones verdes: una novela de la 

selva tropical, de William Henry Hudson.  

• Tradueix Sarah Bernhardt, el riure indestructible, de 

Françoise Sagan.  

• Prologa la traducció castellana de l’obra de Virginia 

Woolf Fin de viaje.  

• Prologa la traducció castellana de l’obra de Virginia 

Woolf Flush. 
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1992   • Publica la narrativa breu «L’elisir d’amore» dins l’obra 

Dotze Escriptors dotze hores a les Rambles.  

• Publica l’assaig «La dimensió europea de la cultura 

catalana», dins l’obra Annals del 10è Aniversari.  

• Tradueix i prologa La campana de cristal, de Sylvia 

Plath.  

• Tradueix al català i al castellà l’obra de Louis Althusser 

L’Avenir és llarg; Els fets, El porvenir es largo; Los Hechos.  

• Prologa el llibre de viatges de Catherine Cullen Londres. 

1993  • Mor la seva mare.  

• Tradueix El Reino imaginal, de Jean-Clarence Lambert. 

1994  • El novembre és nomenada «Escriptora del mes» per la 

Institució de les Lletres Catalanes.  

• Publica la selecció de poemes Tria de poemes.  

• Publica el primer retrat d’escriptores catalanes 

Montserrat Roig: un retrat.  

• Publica la prosa de no ficció Fauna.  

• Publica l’assaig «Persiguiendo el tiempo. La literatura, 

los senderos de un pensar poético» dins l’obra Entorno 

a Hannah Arendt.  

• Escriu l’obra de teatre Les illes gregues, però no 

s’estrena.  

• Tradueix Julia, de Lillian Hellman. 

1995  • Publica el seu segon llibre de narrativa breu Ever more: 

ficcions.  

• Publica la narrativa «Durand Gardens» dins l’obra 

Dones soles.  

• Publica l’assaig «Barcelona, una nova ciutat europea», 

dins l’obra 17 per Barcelona. 
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1996  • Publica Maria Aurèlia Capmany: un retrat  

• Tradueix El amante del volcán, de Susan Sontag.  

• Tradueix De nuevo, el amor, de Doris Lessing.  

• Tradueix l’obra de David Rieff Matadero: Bosnia y el 

fracaso de Occidente.  

• Tradueix l’obra de teatre Quatre retrats de mare de 

Arnold Wesker i es representa a l’Institut del Teatre de 

Barcelona.  

• Prologa la versió castellana de l’obra de Charlotte 

Brönte Jane Eyre. 

1997   • Li concedeixen la Creu de Sant Jordi.  

• Tradueix el primer volum de l’autobiografia de Doris 

Lessing Dentro de mí. 

1998  • Publica el llibre de poemes L’amor a Barcelona.  

• Tradueix De amiga a amiga: cartas que sólo una mujer 

puede escribir, de Lois Wyse. 

1999  • Publica Frederica Montseny: un retrat.  

• Publica Confessions un recull dels seus poemes traduïts 

a l’anglès.  

• Escriu l’obra de teatre juntament amb Pere Planella 

Això guixa. Homenatge a Joan Oliver/Pere Quart en 

motiu del centenari de naixement de Joan Oliver, es 

representa al Mercat de les Flors  

• Publica l’assaig «La senyora Dalloway o la heroína es la 

autora», dins l'obra Heroínas de Ficción. 

2000   • Tradueix Una dona desconeguda, de Lucía Graves. 
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2001  • Coordina la col·lecció Mujeres viajeras a l’editorial Plaza 

& Janés.  

• Tradueix Risa africana, de Doris Lessing.  

• Tradueix El día en que murió Stalin; La Mujer, de Doris 

Lessing.  

• Selecciona, tradueix i prologa el recull d’assajos de 

Virginia Woolf Viajes y viajeros.  

• Prologa la traducció Malos tiempos en Buenos Aires, de 

Miranda France. 

2002  • Publica Mercè Rodoreda: un retrat.  

• Escriu l’obra de teatre D’altres veus en el mateix àmbit. 

Autores dins de la literatura catalana representada el 6 

de març al Palau de la Música Catalana de Barcelona.  

• Tradueix La Dona trencada, de Simone de Beauvoir.  

• Tradueix Llibre de les revelacions de l’amor diví, de 

Juliana de Norwich.  

• Tradueix Cap a Amèrica, de Susan Sontag. 

2003  • Escriu l’obra de teatre El segle de les dones, 

representada el 18 de març al Teatre del Liceu de 

Barcelona.  

• Tradueix l’obra Davant el dolor dels altres de Susan 

Sontag. 
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2004  • Publica Caterina Albert: un retrat  

• Publica l’assaig Virginia Woolf in the Midlands.  

• Publica l’assaig «A Favor d’Israel» dins l’obra 

Antisemitisme després d’Auschwitz. Contra la nova 

judeofòbia.  

• Publica l’assaig «A Favor de Israel» dins l’obra En 

defensa de Israel.  

• Tradueix el llibre infantil de Javier Mariscal Lula, de qui 

és aquest ou?  

• Tradueix el llibre infantil de Peter Sís L’Arbre de la vida  

• Prologa la traducció castellana de l’obra de Doris 

Lessing El cuaderno dorado. 

2005  • Publica la biografia Mercè Rodoreda i el seu temps. 

2006  • Publica Donasses, el llibre de biografies d’escriptores 

catalanes. 

2007  • Guanya el premi Prat de la Riba d’articles periodístics 

amb l’article Una història d’èxit publicat al diari «Avui». 

2008  • Publica el recull de poemes Poemes 1969-2007.  

• Tradueix l’obra de teatre de La dama del mar de Henrik 

Ibsen i es representa al Teatro Lope de Vega de Sevilla i 

al teatre Matadero de Madrid. 

2009  • Fa una conferència sobre l’obra de Mercè Rodoreda a la 

Universitat d’Aman i a l’Instituto Cervantes d’Aman a 

Jordània. 

2010  • Publica el llibre de poemes Animals i plantes.  

• Publica l’assaig França 1939. El primer exili català 

intel·lectual i artístic.  

• Publica l’assaig Exili violeta. Escriptores i artistes 

exiliades de 1939. 
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2011  • El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts li atorga el 

Premi Nacional de Cultura en la categoria de literatura.  

• Tradueix l’obra Tres guinees, de Virginia Woolf. 
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«Sempre he pensat que si treballes i segueixes la teva dèria, més aviat o més 

tard aconseguiràs el que t’has proposat”  

Marta Pessarrodona (2006: 62) 
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3. Marta Pessarrodona i la traducció 

3.1. Dades i dates 

Marta Pessarrodona ha publicat un total de cinquanta-dues obres 

traduïdes de l’anglès i del francès cap al castellà i al català8. No ha girat mai 

cap versió indirecte ni ho ha fet d’altres idiomes, malgrat conèixer llengües 

com l’alemany.  

Si observem les seves traduccions, només un 40,3% dels títols 

corresponen a autors masculins, entre els quals podem destacar Leonard 

Woolf, E. M. Forster, Quentin Bell o Louis Althusser, entre d’altres. D’elles 

n’ha traslladat 31 obres que representen un 59,6% de tota l’obra 

traductològica. No en va, podem afirmar que el gènere femení ha estat un 

factor important per a Marta Pessarrodona en l’elecció de l’obra per a 

traduir. Destaca l’escriptora britànica Doris Lessing, de la qual n’ha traduït 

sis obres. Una altra autora de qui Pessarodona ha repetit en la traducció és 

Susan Sontag. De l’escriptora nord-americana n’ha girat tres obres. 

Finalment, d’una altra escriptora estadounidenca, Erica Jong, n’ha traduït 

dues obres. Considera Una habitación con vistas (1976), de E. M. Forster, 

com la primera traducció. Anteriorment havia girat cinc obres més, però no 

les considera importants, atès que girà aquests títols per una motivació 

únicament econòmica.  

Associem el nom de Marta Pessarrodona a una traductora al català, 

però també és un prolífica traductora a la llengua castellana. Fins i tot 

                                                   
8 També ha traduït cinc obres de teatre que s’han representat però no s’han publicat i, per 

tant, no es comptabilitzen  
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trobem que ha traduït més obres en llengua castellana que en llengua 

catalana. Pessarrodona sempre ha manifestat que el motiu pel qual ha 

traduït més obres al castellà és perquè li han demanat. Mentre que tota 

l’obra com a autora ha estat sempre en català (tret d’alguns articles 

periodístics, alguns assaigs i alguns pròlegs escrits en llengua castellana), 

l’obra traductològica es troba en les dues llengües oficials de l’estat i, per 

això, el nom de Marta Pessarrodona com a traductora ha traspassat les 

fronteres de Catalunya i ha arribat a tot l’Estat espanyol.  

A principis dels anys setanta Pessarrodona comença l’activitat com a 

torsimany, que l’acompanya al llarg de tota la pràctica com a escriptora. 

També l’acompanya en els viatges i en la feina com a editora. La traducció és 

una tasca que exerceix gairebé cada any, fins l’any 2011, quan apareix l’últim 

títol publicat. Només trobem els anys 1978, 1982, 1983, 1995, 1999, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 en què no ha publicat cap traducció. Així 

doncs, durant 39 anys, Marta Pessarrodona ha exercit de traductora mentre 

ho compaginava amb altres tasques literàries.  

Els anys setanta destaquen les traduccions de les obres: Miedo a volar 

(1977), d’Erica Jong, Un mes de domingos (1977), de John Updike i 

Autobiografía (1978), de Dora Russell. Durant aquesta dècada, la seva 

activitat traductològica és de les més prolífiques, però podem apreciar que 

les obres traduïdes no són tan rellevants com les que publica posteriorment. 

El motiu d’aquest fet és que Pessarrodona comença a traduir empesa per la 

voluntat de viatjar i mantenir la seva feina editorial. Acceptava, doncs, totes 

les obres que l’editorial li proposava a fi de poder portar a terme el seu desig 

principal de viatjar. En aquesta època gira títols com: Hombres lobo, 

vampiros y aparecidos (1976), de Daniel Farson, Seres con poderes ocultos 

(1976), de Wilson Colin, o El símbolo (1977), d’Alvah Bessie, obres que no 

inclou al seu currículum. Ben aviat, però, ja va poder seleccionar les obres 

que volia traduir i els títols d’autors més desconeguts van quedar al marge 

de l’obra traductològica de Pessarrodona.  
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A la dècada dels vuitanta continua conreant extensament la tasca de 

traductora i apareix el primer títol rellevant en llengua catalana9. Fou l’obra 

de Gertrude Stein, El món és rodó (1984), publicada per l’editorial Laia, on la 

traductora també inclou un pròleg. L’any següent, el 1985, Pessarrodona 

tradueix una altra obra en català, L’amant, de Marguerite Duras, i, a finals 

dels anys vuitanta, gira també al català l’obra de Françoise Sagan, Sarah 

Bernhardt, el riure indestructible (1989). Durant aquesta dècada destaquem 

la traducció de la biografia de Virginia Woolf, escrita pel seu nebot Quentin 

Bell, Virginia Woolf Vol. 1 Virginia Stephen 1882 a 1912 (1979) i el segon 

volum Mrs. Woolf 1912 a 1941 (1980), i també les primeres traduccions que 

Pessarrodona gira de Doris Lessing, Diario de una buena vecina (1987) i Si la 

vejez pudiera (1988). Ambdues traduccions les publica l’editorial Edhasa. 

Aquesta dècada és una de les més actives en el vessant de poeta, en tant que 

publica tres llibres de poesia: A favor meu, nostre (1981), Berlin suite (1985) 

i Homenatge a Walter Benjamin (1989), com també l’antologia Poemes 1969-

1981. Així mateix, Pessarrodona treballa el gènere del pròleg. En aquesta 

època Pessarrodona promou grans activitats a nivell social: el 1987 coordina 

la Comissió Internacional de Difusió de la Cultura Catalana i el 1988 realitza 

l’exposició sobre el Grup de Bloomsbury. 

En els anys noranta Marta Pessarrodona continua treballant 

intensament en la traducció, sobretot d’un gran nombre d’obres de la 

literatura britànica i nord-americana. També trobem un títol del francès 

Louis Althusser, que Pessarrodona girà al català i al castellà, El porvenir es 

largo (1992) i L’Avenir és llarg (1992). Aquest és l’únic cas en el qual 

Pessarrodona gira una mateixa obra en les dues llengües i, a més, les publica 

el mateix any per l’editorial Destino. En aquesta dècada publicà les 

traduccions d’autors i autores com W. H. Hudson (Mansiones verdes: una 

                                                   
9 Anteriorment havia girat l’obra infantil Varenka (1972) a la llengua catalana, però no 

l’inclou al seu currículum, per tant no la recomptem com una obra rellevant en la seva carrera com 

a traductora.  



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                50 

 

novela de la selva tropical, 1991), Janet Frame (Rostros en el agua, 1991), 

Sylvia Plath (La campana de cristal, 1992) i per primera vegada Susan 

Sontag (El amante del volcán, 1996). En tant que autora, Pessarrodona 

cultiva més el gènere de l’assaig, i comença a conrear el gènere biogràfic, 

sense deixar de banda la poesia. Tria de poemes (1994) i L’amor a Barcelona 

(1998) són els dos llibres de poemes que publica en aquests deu anys.  

A la primera dècada del segle XXI Pessarrodona disminueix el nombre 

de publicacions de poesia. Des de l’últim llibre de poemes, l’any 1998, no 

torna a publicar-ne cap més fins dotze anys més tard: Animals i plantes 

(2010). Anteriorment, treu el recull Poemes de 1969 a 2007 (2007). Pel què 

fa als altres gèneres, escriu biografies d’escriptores catalanes. És l’època de 

Mercè Rodoreda i el seu temps (2005) i Donasses (2006). En quant a les 

traduccions, Pessarrodona mostra una gran activitat fins a la meitat de la 

dècada. Tot i que breu, durant un període de cinc anys, publica un gran 

nombre de traduccions d’entre les quals hi ha dos títols de Susan Sontag: 

Cap a Amèrica (2002) i Davant el dolor dels altres (2003), com també dos de 

Doris Lessing: Risa Africana (2001) i El dia que murió Stalin; La mujer 

(2001). L’any 2005 surt a la llum Lula: de qui és aquest ou? de Javier 

Mariscal, una obra de la literatura infantil traduïda del castellà al català i que 

suposa la penúltima traducció de Pessarrodona fins a l’actualitat. Després de 

sis anys, hi ha retornat amb la novel·la de Virginia Woolf, Tres guinees, 

publicada recentment.  

Malgrat l’extensa activitat traductològica de Pessarrodona, no és la 

faceta per la qual més es coneix a l’autora. Aquest és un factor comú en 

d’altres escriptores i traductores d’aquesta època com Maria-Antònia Oliver 

o Maria Aurèlia Capmany, en què el seu nom com a traductores s’ha vist 

invisibilitzat enfront del d’escriptores. No obstant això, Pessarrodona ha 

gaudit d’un bon tracte per part de les editorials, en tant que en 32 ocasions 

apareix el nom a la portada o contraportada o en una pàgina interior del 

llibre, sempre en un lloc destacat. Tanmateix, en un gran nombre de 
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traduccions el nom només consta a la pàgina de crèdits. En aquest sentit, 

també podem apreciar que en poques ocasions (setze) Pessarrodona rep els 

drets d’autoria de les traduccions, que en general anaven a parar a l’editorial 

i a l’escriptor o escriptora de l’obra. 

Si ens fixem en les editorials per les quals Pessarrodona ha publicat 

traduccions, destaquem l’editorial Destino on ha divulgat el major nombre 

de títols traduïts. En total, han estat sis obres, publicades totes durant la 

dècada dels noranta en català i en castellà. Seguidament les editorials que 

han posat al carrer més traduccions de Pessarrodona han estat Noguer 

Caralt i Grijalbo, amb un total de cinc títols cada una. Totes les traduccions 

d’aquestes dues editorials foren en llengua castellana i els anys de publicació 

corresponen a la dècada dels setanta (excepte la biografia de Raoul Walsh, 

La vida de un hombre: la edad de oro de Hollywood, 1982). 

Així mateix, hi ha quatre editorials que han divulgat quatre traduccions 

de Marta Pessarrodona. La primera és l’editorial Plaza & Janés, amb un total 

de quatre títols en llengua castellana. D’aquesta editorial, Marta 

Pessarrodona va coordinar-ne la col·lecció «Mujeres viajeras», on hi va 

publicar la selecció d’assaigs de Virginia Woolf, Viajes y viajeros (2001). La 

segona és Edhasa, que li publicà quatre obres entre finals dels anys vuitanta 

i principis dels noranta, totes en llengua castellana. La tercera és Lumen, 

propietat d’Esther Tusquets. Cal destacar-ne la publicació de la primera 

traducció de Pessarrodona, l’obra infantil Varenka (1972) i la biografia de 

Virginia Woolf. La quarta i última és Proa. Aquesta editorial li publica totes 

les traduccions al català entre els anys 2000 i 2003.  

Dues editorials més publiquen dues traduccions de Pessarrodona: 

Polígrafa i R que R. Aquesta darrera es destaca per divulgar obres infantils 

en llengua catalana. Finalment, trobem un llarg llistat d’editorials on 

Pessarrodona ha publicat una traducció. Algunes d’elles són Alfaguara, La 
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Magrana, Angle, Planeta, Circe, Aguilar, Argos Vergara, Columna, Salvat, 

entre d’altres.  

3.2. Concepte de traducció 

Marta Pessarrodona és i ha estat una bona lectora. Traduir la 

converteix en una «lectora privilegiada» que li permet llegir més 

profundament. Sempre ha sentit el desig d’apropar la literatura estrangera, 

que ella havia tingut el privilegi de llegir, a la cultura catalana i la castellana.  

Malgrat apassionar-li aquesta activitat, els seus inicis com a traductora 

van ser més aviat per temes econòmics. Com ja hem explicat anteriorment, 

traduir li permetia viatjar sense deixar la feina a l’editorial. Així ho explica al 

diàleg amb Joaquim Sala-Sanahuja del llibre Una impossibilitat possible. 

Trenta anys de traducció als Països Catalans (1975-2005): 

 

Després d’haver cursat una carrera de lletres, i sense vocació 
pedagògica, vaig entrar a treballar en una editorial. Alhora, tenia un 
gran interès per veure món, i de seguida em vaig adonar que la 
traducció em permetia compaginar la responsabilitat laboral amb la 
dèria de viatjar. [...] (Bacardí i Godayol, 2010: 239) 

 

En aquest mateix diàleg assegura que no comparteix cap teoria de la 

traducció perquè teoritzar l’avorreix. Malgrat tot, el seu objectiu a l’hora de 

traduir és que cada versió sigui única, donar un to diferent a cada autor o 

autora: 

   

Com que m'agrada llegir, m'agrada traduir, i considero que el traductor 
és un lector privilegiat. Tinc molt poques teories sobre la traducció, 
però en tinc una de clara que és que procuro que una traducció meva de 
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Doris Lessing, posem pel cas, no es pot assemblar de cap manera a una 
traducció meva de Susan Sontag, posem pel cas. L'important és donar la 
veu original. (entrevista Annex 1). 

 

No considera la traducció com la creació d’una obra nova ni el 

traductor o traductora com un nou autor o autora. Per reforçar aquest 

pensament manifesta que mai podria escriure les novel·les que ha traduït i, 

en canvi, les ha pogut traduir. Afirma que s’ha de mantenir la fidelitat amb el 

text original i que s’ha de fer el text proper a la llengua d’arribada, però 

sempre mantenint el to original. Al diàleg amb Joaquim Sala-Sanahuja 

assevera: 

 

Cal tenir un cert respecte a la llengua de la qual procedeix el text. Si més 
no, és el que sempre he mirat de preservar. Un exemple. La traducció 
del 1930, de Cèsar-August Jordana, de Mrs. Dalloway, que em continua 
semblant notable, és ben bé d’una època. Com pot ser que el «Peter 
Walsh» de l’original sigui traduït al català per «Pere Walsh»? s’ha de 
percebre que l’acció no transcorre a Castellterçol, sinó a Londres i al 
camp anglès. (Bacardí i Godayol, 2010: 265). 

 

Segons Pessarrodona, per exercir la tasca de traduir s’ha de tenir un 

ampli coneixement de l’obra. Això significa que se n’ha de conèixer molt bé 

l’autor, l’època i, sobretot, s’ha de tenir un domini de la llengua del text de 

sortida, però encara més de la llengua d’arribada. A l’entrevista de l’annex 1 

manifesta: «Jo, per exemple, he tardat a sentir-me còmode a escriure prosa 

en català, m'ha costat anys i, per tant, traduir també». Per aquest motiu 

també considera que una mateixa persona pot traduir poques coses i que 

cada traductor o traductora s’ha d’especialitzar en uns determinats textos. 

És per això que Pessarrodona s'ha especialitzat generalment en textos de la 

literatura femenina.  
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En aquest sentit Pilar Godayol manifesta a l’article «Triplement 

subalternes» publicat a la revista Quaderns. Revista de traducció, 15 aquesta 

especialització que compartia amb altres professionals de la traducció dels 

anys vuitanta i noranta: «En molts casos escullen a consciència les autores i 

les obres que tradueixen amb l’objectiu de recuperar noms no gaire atesos 

pels discursos literaris del nostre país» (2008: 44). Així doncs, l’elecció de 

les autores que Pessarrodona tradueix i que la pròpia traductora reconeix 

que correspon a una tria voluntària posa de manifest en primer lloc, la seva 

voluntat per apropar temes feministes a la nostra cultura (temàtica que 

gaudia de poca bibliografia en llengua catalana i castellana) i en segon lloc, la 

llibertat que posseïa la traductora i que li permetia seleccionar les obres que 

volia traduir.  

Pessarrodona també ha parlat sobre la situació en la qual es troba 

l’ofici de la traducció en l’actualitat. L’aparició de facultats de traducció ha 

comportat la professionalització d’aquest sector. Malgrat tot, Pessarrodona 

no considera que la traducció sigui una tasca que es pugui ensenyar: «Són 

coneixements i destreses que rarament s’aprenen en un ensenyament 

convencional, en bona mesura perquè hi ha un component vocacional molt 

fort i algunes dosis de talent gens negligibles»(2010: 245-246) 

Amb tot, aquesta professionalització ha comportat un canvi en la 

concepció dels traductors i traductores literaris. Tal com explica 

Pessarrodona a la conversa amb Joaquim Sala-Sanahuja:  

 

Ara s’ha produït un fenomen que inverteix els termes. O sigui, d’aquesta 
història màgica segons la qual gairebé qualsevol escriptor català havia 
de traduir per ser completament considerat, des de Carles Riba fins a M. 
Teresa Vernet i tants d’altres, hem passat a l’extrem que avui som 
negligits o bandejats, fins al punt que els escriptors en actiu fem por. 
(Bacardí i Godayol, 2010: 244) 
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3.3. Les llengües de sortida 

Marta Pessarrodona ha traduït bàsicament des de l’anglès, malgrat que, 

de tant en tant, ha pogut retornar a la primera llengua estrangera que va 

aprendre, el francès.  

Pessarrodona va adquirir aquesta llengua a l’Institut Maragall i la va 

consolidar gràcies als viatges d’intercanvi que hi va fer. Aleshores, França 

era un referent cultural per a Pessarrodona i el descobriment d’aquest país 

la va fer adonar de la gran diferència que es vivia a Espanya. Tanmateix, 

aquests referents culturals que tant havia conegut i admirat, van anar 

passant i no en van sortir de nous. Així fou com Pessarrodona n’hagué d’anar 

a buscar d’altres: «Vist des d’ara, realment no vaig ser jo qui va deixar la 

cultura francesa: fou ella la que em deixà a mi» (García i Rom, 2006: 20). 

D’aquesta llengua, Pessarrodona n’ha traduït nou obres d’autores i autors 

tan importants com Marie Cardinal (Las palabras para decirlo, 1976), 

Marguerite Duras (L’amant, 1985), Louis Althusser (El porvenir es largo, 

1992), (L’avenir és llarg, 1992),  i Simone de Beauvoir (La dona trencada, 

2002).  

La llengua de traducció majoritària de Marta Pessarrodona és l’anglès. 

El primer contacte que l’escriptora i traductora va tenir amb aquest país va 

ser  l’estiu de 1967, en un viatge amb l’amic Toni Padrós. La cultura francesa 

ja havia deixat d’interessar-li i quan va arribar a Londres –malgrat que «sols 

sabia dir good morning»–, aquella ciutat la va fascinar, fins al punt que 

Padrós va decidir marxar i Pessarrodona s’hi va quedar un temps més. 

Després d’aquest primer contacte amb la societat i la cultura britàniques, 

Pessarrodona encara hi tornà dues vegades més i a la segona s’hi va quedar 

durant una temporada. És a partir del moment en què Pessarrodona adquirí 

un domini més gran de la llengua anglesa, quan pogué accedir al món de la 

traducció. En total, n’ha girat 43 obres al castellà i al català, que representa 

un 82,7% de totes les seves traduccions. 
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Per a Marta Pessarrodona l’aprenentatge de les llengües és una tasca 

importantíssima a la qual hi dedica molts esforços, sobretot per poder llegir 

obres en la versió original. És així com, a més de l’anglès i el francès, també 

coneix l’alemany, l’italià, una mica l’hebreu i ara estudia el polonès. Malgrat 

tot, mai ha traduït d’aquestes llengües, atès que no en té tant domini i 

tampoc considera adequades les traduccions indirectes.  

3.4. Les llengües d’arribada 

3.4.1. El castellà 

La llengua castellana representa una part important de les traduccions 

de Marta Pessarrodona. En tant que escriptora catalana per voluntat, és 

traductora en castellà per obligació, perquè ha tingut més peticions de 

traduccions en aquesta llengua. Tenint en compte que inicia aquesta tasca 

amb l’únic objectiu de poder viatjar i mantenir la feina a les editorials, 

Pessarrodona no considera la traducció com la creació d’una obra i és, per 

això, que no aplica la seva voluntat de ser escriptora catalana en la traducció. 

Com a dona de lletres, Pessarrodona admira totes les llengües i li agrada 

aprendre’n i conèixer-ne més. També aquest és el motiu pel qual la 

traductora considera adequat girar obres a les dues llengües, atès que 

aquesta activitat li permet millorar i no oblidar la llengua castellana.  

Pessarrodona no és l’única escriptora catalana que publica traduccions 

en castellà. Traductores com Helena Valentí, o Maria-Antònia Oliver, que 

compartien característiques similars a Pessarrodona (nascudes entre els 

anys trenta i quaranta, escriptores a més de traductores, dones que s’havien 

d’obrir camí per fer-se un nom a l’escenari literari català) totes s’endinsaren 

en la tasca de la traducció i giraren obres cap a les dues llengües. Francesc 

Parcerisas explica a Una impossibilitat possible. Trenta anys de traducció als 

Països Catalans (1975 – 2005) la situació lingüística que es vivia aleshores a 
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Catalunya: «L’àmbit demogràfic reduït, sense estat propi, i en coexistència 

amb un altre sistema literari i cultural molt més fort –el del castellà– explica 

molts dels avatars que ha sofert la traducció a Catalunya (2010: 21)» 

La traducció al català, que havia tingut un auge a partir dels anys trenta, 

s’aturà en sec durant la dictadura franquista. És també un dels motius pels 

quals Pessarrodona comença traduint, l’any 1972, només al castellà i no és 

fins el 1984 que fa la seva primera traducció al català.  

En total, Marta Pessarrodona ha girat 37 obres al castellà, que 

representa un 71,1% de tota la seva producció traductològica. Així doncs, 

podem afirmar que ha traduït més al castellà que no pas al català. 

Pessarrodona sempre ha justificat el fet de traduir més al castellà «perquè 

he tingut més peticions per traduir al castellà que al català» (entrevista 

Annex 1).  

3.4.2. El català 

Pessarrodona ha traduït menys cap al català. Cap a aquesta llengua ha 

girat 16 obres que representen un 30,8% del total de les seves traduccions.  

Malgrat això, si relacionem el nom de Marta Pessarrodona a 

l’escriptura en llengua catalana també hi hem d’incloure la seva tasca 

traductològica. Com hem dit anteriorment, Pessarrodona no va iniciar 

aquesta tasca per una voluntat literària, però en tant que dona de lletres, la 

traducció representava per a Pessarrodona l’oportunitat d’utilitzar aquells 

idiomes que coneixia i a través dels quals havia tingut accés a l’obra 

estrangera. La traductora volia aprofundir en aquesta obra i, per això, la 

traducció li suposava endinsar-se encara més en la lectura. El trasllat de les 

paraules representava per a la traductora una forma d’aprenentatge i 

aprofundiment d’aquells idiomes ja coneguts, com el català i el castellà o 

adquirits com l’anglès i el francès.  
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Hem de recordar que el panorama literari català, sobretot als anys 

setanta quan Pessarrodona començà a publicar traduccions, no era molt 

favorable a la llengua catalana i, les poques traduccions que es publicaven en 

aquesta llengua, ja estaven assignades a d’altres traductors (la mateixa 

Pessarrodona manifesta a l’entrevista de l’annex 1 que als anys seixanta a 

edicions 62 tot ho traduïa Jordi Solé-Tura). 

No obstant això, Pessarrodona ha traslladat a la llengua catalana obres 

tan importants com La dona trencada (2002) de Simone de Beauvoir, Una 

vida pròpia (1990) de Gerald Brenan, L’Amant (1985) de Marguerite Duras, 

Cap a Amèrica (2002) de Susan Sontag i, recentment, Tres guinees (2011) de 

Virginia Woolf, entre d’altres.   

3.5. Gèneres literaris de les traduccions 

Marta Pessarrodona ha conreat la traducció literària. En aquest camp, 

ha girat diversos gèneres que van des de la novel·la, la narrativa breu, el 

teatre, l'assaig, la biografia i la narrativa infantil i juvenil.  

La novel·la ha estat el gènere que més ha traduït. La gran majoria de les 

que ha girat són de temàtica feminista i moltes d'elles són considerades 

obres cabdals dins d'aquesta literatura, com és el cas de La campana de 

cristal, de Sylvia Plath, Rostros en el agua, de Janet Frame, La dona trencada, 

de Simone de Beauvoir, L'Amant, de Marguerite Duras o Miedo a volar, 

d’Erica Jong. 

És curiós el fet que el major nombre de les traduccions siguin novel·les, 

tenint en compte que en l’obra original mai ha conreat aquest gènere. Ha 

manifestat que mai podria escriure una novel·la, però, en canvi, sí que en pot 

traduir i d’aquesta manera deixa entreveure que per ella no és el mateix la 

traducció i la creació d’una obra original.  
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Un dels gèneres que sí ha conreat en l’activitat com a escriptora és la 

narració curta. Pessarrodona es considera més apte per a la narració curta 

que no pas per a la novel·la, atès que, com a poeta, és més reticent a la 

brevetat. Per aquest motiu, sempre s'ha manifestat a favor d'aquest gènere 

literari i n'ha parlat en diversos pròlegs10. Com a traductora ha girat alguns 

relats com El dia que murió Stalin (2001), de Doris Lessing i també n'ha 

traduït alguns, inclosos els de Viajes y viajeros (2001), de Virginia Woolf.  

Pessarrodona sempre s’ha mostrat molt propera al teatre. Des de la 

seva estada a Nottingham, on va descobrir l'esplendor del teatre anglès, mai 

ha deixat de gaudir d'aquest gènere i en algunes ocasions n'ha volgut formar 

part. Ha escrit diversos guions de teatre i manifesta que no n'ha escrit més 

perquè no l'hi han demanat.  

Pessarrodona també ha conreat extensament la traducció teatral. Ha 

girat sis obres (la majoria de les quals no s’han publicat, però sí que s’han 

representat). Corresponen als títols L’amant (1982), de Harold Pinter 

representada a Sitges al Festival Internacional de teatre, Fills d’un Déu menor 

(1984), de Mark Medoff representada al Teatre Arts de Barcelona, Tot 

educant Rita (1985), de Willi Russell representada al Teatre Regina de 

Barcelona, Savannah Bay (1986), de Marguerite Duras representada pel 

Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya al Teatre Romea de 

Barcelona11, Quatre retrats de mare (1996) d’Arnold Wesker, representada a 

l’Institut del Teatre i La dama del mar (2008), de Henrik Ibsen i Susan 

Sontag representada a Sevilla al teatre Lope de Vega i a Madrid a Matadero. 

Aquesta última és l’única obra traduïda al castellà, la resta les va girar al 

català. Pessarrodona afirma sobre la traducció teatral: 

 

                                                   
10 Vegeu l’apartat Marta Pessarrodona prologista 
11 Obra publicada per l’editorial Edhasa. 
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Jo he traduït teatre i, de fet, n’he de traduir ara mateix, en castellà. Però 
no me’n considero una gran lectora. Normalment, he recorregut al llibre 
imprès després de veure'n alguna representació, quan m'ha agradat o 
m'ha sorprès per alguna raó. De manera natural, el llibre sempre va 
darrera la posada en escena, a un ritme més lent, fins al punt que de 
vegades és innecessari, si no es tracta d'un clàssic –antic o modern– o 
d'un obra de cert impacte. El teatre només és de veritat damunt de les 
taules. [...] Sempre que he hagut de traduir teatre, he fet l’exercici de dir 
en veu alta el que he escrit, i he demanat d’assistir a alguns assaigs, per 
veure com sona. Sovint és en el moment en què he fet més canvis, Tant 
de lèxic com de la manera de construir les oracions, tenint en compte 
que l’espectador no ho tornarà a llegir ni a sentir, sinó que li entrarà per 
l'orella, una sola vegada. (Bacardí i Godayol, 2010: 255). 

 

L’assaig ha estat un altre gènere conreat per Pessarrodona com a 

autora i també com a traductora, en menor mesura. Ha escrit sis assaigs 

publicats dins altres obres i tres obres d’assaig Virginia Woolf in the 

Midlands, (2004), França 1939. El primer exili català intel·lectual i artístic 

(2010) i L’exili violeta. Escriptores i artistes exiliades de 1939 (2010). Les 

llengües en les que ha escrit assaig han variat del català al castellà i fins i tot 

l’anglès.  

  Les traduccions d’assaig que ha girat són El porvenir es largo (1992) i 

L’avenir és llarg (1992) de Louis Althusser (1992), Davant el dolor dels altres 

(2004) de Susan Sontag i els assaigs que estan inclosos a l’obra Viajes y 

viajeros (2001) de Virginia Woolf. 

Pessarrodona ha traduït un gènere que també ha conreat extensament 

com a autora: la biografia. Ha escrit un total de set biografies: Montserrat 

Roig: un retrat (1994), Maria Aurèlia Capmany: un retrat (1996), Frederica 

Montseny: un retrat (1999), Mercè Rodoreda: un retrat (2002), Caterina 

Albert: un retrat (2004), Mercè Rodoreda i el seu temps (2005) i Donasses. 

Protagonistes de la Catalunya moderna (2006). 

Com a traductora, ha girat biografies tan importants com la de Virginia 

Woolf, la de Dora Russell, la de Katherine Mansfiel (escrita per Claire 
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Tomalin), la de Doris Lessing o la de Gerald Brenan. També ha girat 

biografies de personatges del món del cinema, com la del director Raoul 

Walsh o de l’actriu Marilyn Monroe. A l’article del diari La Vanguardia del 3 

de desembre de 1985, Pessarrodona parla sobre aquest gènere en motiu de 

l’aparició del volum de Mercè Rodoreda Cartes a l’Anna Murià, 1939-1956. 

En aquest article defensa el gènere biogràfic: 

 

[…] Cal reconèixer que el gènere memorialístic és dels més desgraciats 
entre nosaltres. No tenim una biografia com cal de cap dels nostres 
grans de la literatura, encara que estigués farcida de conjectures. 
Òbviament, si hi ha biografies de Shakespeare, també en podríem tenir 
d’Ausiàs Marc. Però, no, no en tenim. I és una desgràcia, perquè hi ha 
imatges en els sonets de Shakespeare que s’han pogut entendre després 
que els biògrafs pacientment recorressin els indrets per on es va moure, 
posem per cas. A la vegada, per als lectors (tan corrents com vulguem) 
una bona biografia dóna un plaer suplementari, tant com recórrer els 
indrets on va viure l’autor o llegir un bon assaig sobre la seva obra. 
(1985: 51) 

 
 

Finalment, també descobrim altres gèneres que Pessarrodona ha 

traduït en alguna ocasió, però que no els dóna gaire importància, atès que no 

inclou aquestes obres en el currículum. És el cas de la literatura infantil i 

juvenil. Ha traduït cinc obres, totes en català, però només n’inclou una en el 

currículum: El món és rodó (1984), de Gertrude Stein. També ha girat llibres 

d'art com Henry Moore: dibujos (1986) i Karel Appel: obras sobre papel 

(1988), ambdues obres traduïdes al castellà per l'editorial Polígrafa. Per 

concloure, hi ha dues obres que Pessarrodona va traduir als inicis de la seva 

carrera com a torsimany i que es van publicar l'any 1976 a l'editorial 

Noguer. Són: Hombres lobo, vampiros y aparecidos (1976), de Daniel Farson i 

Seres con poderes ocultos (1976), de Colin Wilson. Aquestes obres han estat 

excloses del currículum de la traductora i segurament el motiu és que no 

formen part de la literatura d’especialització que comenta Pessarrodona.   
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Cal esmentar el gènere de la poesia, altament conreat per a 

Pessarrodona com a autora, però del qual mai n’ha realitzat cap traducció. 

Reconeix que per a traduir poesia s’ha de ser poeta, però que no n'ha traduït 

mai perquè prefereix escriure-la: 

 

He traduït poesia, però no l'he publicada mai, perquè el dia que em senti 
que ja no sóc poeta, aleshores en traduiré. Com que de moment encara 
em sento molt activa en aquest sentit, la traducció de poesia significa un 
esforç que no té compensació econòmica i, mentrestant, he de viure. 
(Bacardí i Godayol, 2010: 239) 

 

3.6. Autores i autors traduïts 

3.6.1. Doris Lessing 

La primera obra que Marta Pessarrodona va traduir de Doris Lessing va 

ser l’any 1987 per l’editorial Edhasa: Diario de una buena vecina. L’any 

següent va girar Si la vejez pudiera també per aquesta editorial. Deu anys 

més tard, el 1996, Pessarrodona va girar, també de forma consecutiva, dues 

obres més: De nuevo el amor i Bajo mi piel (1997), ambdues traduccions 

fetes per l’editorial Destino. Pessarrodona encara versionà dues obres més 

de Lessing. Corresponen a l'any 2001 i totes dues es publiquen a la mateixa 

editorial: Plaza & Janés. Són: Risa Africana i El día que murió Stalin; La mujer.  

Doris Lessing és l’autora més traduïda per Pessarrodona amb un total 

de sis obres, totes girades a la llengua castellana, i amb la característica que 

les traduí per parelles en tres editorials.  

Pessarrodona va conèixer la literatura de Doris Lessing quan era 

companya de Gabriel Ferrater. El poeta li descobrí la seva obra i, des 
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d’aleshores, va sentir una gran admiració envers l’escriptora anglesa. Helena 

Valentí també havia descobert l’obra de Lessing de la mateixa manera, per 

mitjà de Ferrater (havien estat parella anteriorment). Va demanar, abans 

que ho fes Pessarrodona, poder traduir la seva obra més emblemàtica: The 

Golden Notebook (1962). Tanmateix, per diverses qüestions, no es va poder 

publicar a l'editorial Seix Barral on treballava Valentí. Uns anys després 

Marta Pessarodona aconseguí publicar-la a l'editorial Nogué Caralt 12. 

Coneguda l’obra, Pessarrodona va quedar impressionada per Lessing i 

desitjava conèixer-la. L’any 1977, en traduir les memòries de Dora Russell, 

viatjà a Londres a fer-li una entrevista per a la revista Vindicación Feminista. 

Va passar una tarda molt amena a casa de l’escriptora i, al final, Russell la va 

animar a conèixer a una amiga seva: va resultar ser Doris Lessing. Russell li 

va donar el  número de telèfon, però Pessarrodona no es va atrevir a 

telefonar-li.  

No va passar gaire temps quan li va sorgir l'oportunitat d'utilitzar 

aquell telèfon. Fou gràcies a la publicació de la traducció de El cuaderno 

dorado de l’editorial Nogué Caralt, on ella treballava. Aleshores va pensar 

que seria molt adient demanar una pàgina manuscrita per a la coberta i així 

va ser com va utilitzar el número de telèfon que li havia proporcionat Dora 

Russell. Pessarrodona es va costejar el viatge a Londres durant un cap de 

setmana i va gaudir d'un dia amb Lessing. Des d'aquest moment, escriptora i 

traductora han mantingut una llarga relació d'amistat. 

A l’obra Fauna (1994), on Pessarrodona descriu a algunes de les seves 

amistats, explica l’experiència que va viure el dia que la va conèixer:  

 

La vaig conèixer perquè jo exercia –i exerceixo–  d’admiradora seva. Va 
ser un week-end londinenc, finançat amb una beca que em vaig 
concedir, en una llarga i oblidada vida d’editora. [...] Amb la persona, 

                                                   
12 Vegeu l’apartat Apunt biogràfic 1.6 La traducció 
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per primera vegada, instal·lada en un pis tan humil com d’escriptora 
catalana, vam dinar en un restaurant indi [...] Una cremallera injusta als 
meus pantalons va fer que ella cerqués la meva caixa de costura. Va ser 
tot un dia d’una intensitat inoblidable, en el qual vaig veure que 
l’escriptura pot produir una conductora temerària. (1994: 100) 

 

La influència que van exercir les traduccions de Doris Lessing sobre 

l’obra literària de Pessarrodona ha estat considerable. És a partir de la 

publicació de les dues primeres obres de Doris Lessing que Marta 

Pessarrodona decideix iniciar-se en la narració. El mateix any 1988 publica 

el seu primer llibre de narracions curtes Nessa, Narracions. 

3.6.2. Virginia Woolf i el Grup de Bloomsbury  

Virgina Woolf era una autora ja coneguda per a Pessarrodona a finals 

dels anys seixanta. Havia comprat tota la seva obra publicada a l'editorial 

«Penguin» i tenia l'esperança que algun dia l'entendria perquè ja hauria 

après la llengua anglesa.  

L’any 1972, quan va marxar cap a Anglaterra, ja sabia que el nebot de 

Woolf, Quentin Bell, n’escrivia la biografia. Quan es va instal·lar a Londres, 

va sentir a Bell en una entrevista per ràdio que parlava del primer volum 

d'aquella biografia i anunciava la publicació del segon volum el proper mes 

d’octubre. Així va ser com Pessarrodona va saber de l'existència d'aquesta 

obra i va córrer a comprar-la al lloc més proper: els magatzems «Harrods». 

Així que la va començar a llegir, s’adonà que la casa on havia nascut i viscut 

l'escriptora de soltera, coneguda com Virginia Stephen, era a prop d'on 

estava allotjada (al número 22 de Hyde Park Gate al barri de Kensington) i 

va decidir anar-hi. A partir d’aquest moment la vida de Marta Pessarrodona 

va canviar. Aquella biografia va donar a conèixer a Pessarrodona, a part de la 

llengua anglesa, la vida d’una dona que la va apassionar i, de seguida que va 

sortir, es va afanyar a llegir-ne el segon volum. Després, va començar a llegir 
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totes les seves novel·les, assajos, contes; en definitiva, tot el que anava 

trobant sobre l’escriptora britànica. Un cop acabada la seva obra es va 

interessar pel Grup de Bloomsbury i va començar a llegir les obres dels seus 

membres, com ara Lytton Strachey, Maynard Keynes, E. M. Forster, etc. És 

d’aquesta manera com Pessarrodona es va convertir en especialista de 

Virginia Woolf i la seva obra i, per extensió, també de les persones amb qui 

tenia relació, l’anomenat Grup de Bloomsbury.  

Quan va tornar d’Anglaterra va demanar a l'amiga Esther Tusquets, 

propietària i directora de l’editorial Lumen, que comprés els drets de la 

biografia i la va traduir al castellà. Abans, però, ja havia traduït el cinquè 

volum de l’autobiografia de Leonard Woolf, marit de l’escriptora, per la 

mateixa editorial. Després de la publicació de la biografia de Bell el mateix 

autor li va trucar i va voler conèixer-la personalment. Pessarrodona i 

Quentin Bell es van fer amics i, d’aquesta manera, va establir contacte 

directe amb la família de l’admirada Virginia Woolf. 

Pessarrodona va impulsar la tasca de difusió de l'obra i la persona de 

Virgina Woolf i el Grup de Bloomsbury en actes públics, articles de diaris i 

pròlegs de llibres. No hi havia gaire coneixement sobre l’autora britànica i el 

seu grup a Catalunya. En aquest context de desconaixença general, «La 

Caixa» li va demanar que organitzés una exposició sobre Virginia Woolf. Allò 

que havia de ser una petita presentació sobre l’autora es va acabar 

convertint en una gran exposició sobre el Grup de Bloomsbury l‘any 1986: 

«Hi dedicaren un gran pressupost, i hi van col·laborar sis importants museus 

britànics. Fou una organització important» (Ferrer i Rom, 2006: 60).  

En tant que experta sobre Virginia Woolf, Pessarrodona no ha girat 

gaires obres de la dama de les lletres anglesa. A més de la biografia de Bell i 

un capítol de l’autobiografia de Leonard Woolf, també ha versionat diversos 

assajos i contes sobre la faceta viatgera de l'escriptora i els ha aplegat en un 

llibre titulat Viajes y viajeros (2001) de l'editorial Plaza & Janés on 
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Pessarrodona dirigia la col·lecció «Mujeres viajeras». Com ja hem apuntat 

anteriorment, últimament ha publicat la seva darrera traducció de l’obra de 

Woolf Tres guinees (2011) a l’editorial ICIP/Angle Editorial. Però allà on 

realment es mostra la dedicació de Pessarrodona per a l'escriptora britànica 

és en els pròlegs que ha escrit a les traduccinos de les obres La muerte de 

Virginia (1975), Viajes y viajeros (2001), Flush (1991), Fin de viaje (1991) i 

La señora Dalloway (1989), els assajos que ha escrit «La senyora Dalloway o 

la heroína es la autora» (1999), Virginia Woolf in the Midlands (2004) i els 

diversos articles i conferències que tracten sobre Woolf i el seu grup.  

Els altres membres del Grup de Bloomsbury també han estat objecte 

d’estudi de Pessarrodona i també n’ha girat algunes de les seves obres. 

Edward Morgan Forster i Gerald Brenan han estat traduïts per Pessarrodona 

a Una habitación con vistas (1976), considerada com la seva primera 

traducció, i Una vida pròpia: infantesa i joventut (1990), respectivament.   

3.6.3. Susan Sontag  

Una altra autora de qui Pessarrodona ha traduït obres i l'ha marcat 

profundament és la novel·lista i assagista nord-americana Susan Sontag. 

D'aquesta escriptora Pessarrodona n'ha traduït tres obres, una al castellà i 

dues al català. Pilar Rahola en parla a l'article «La enfermedad del mundo, 

querida Susan Sontag» publicat al diari digital El Reloj.com: 

 

Los que venimos de esa patria lejana y silenciosa llamada Cataluña, 
hemos bebido, leído y disfrutado de Susan Sontag gracias a una gran 
intelectual llamada Marta Pessarrodona, traductora y, por suerte, 
tradittora, de sus textos más relevantes. (Rahola, 2 de gener de 2005) 
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Tal i com assevera Rahola, Pessarrodona ha esdevingut una de les 

principals traductores de Sontag a Catalunya i a Espanya. La primera 

traducció de Pessarrodona de l’escriptora nord-americana va ser El amante 

del volcán (1996), per l’editorial Alfaguara. Aquesta primera traducció va 

modificar la metodologia de traducció de Pessarrodona, atès que Sontag 

supervisà en tot moment la tasca traductològica de la seva obra al castellà. 

Susan Sontag coneixia bé la llengua castellana, perquè havia viscut a New 

Mexico. Per primer cop Pessarrodona traduïa a una autora viva que coneixia 

la llengua d'arribada. Aquests factors van fer que l'escriptora s'impliqués al 

màxim amb la traducció i que revisés totes les versions de la traductora. Així 

ho descriu a l’entrevista de Ferrer i Rom: 

 

Quan es va haver de traduir la seva The Volcano Lover (El amante del 
volcán, 1992), jo, vaig tirar la cinquena (i per sort, l’última) proposta de 
traducció (1996). Va fer tirar a la paperera quatre traduccions d’altres 
persones. Encara guardo un arxivador ple de faxos que m’anava enviant 
fent precisions i precisions. Et discutia fins i tot on posaves les comes! 
(2006: 44) 

 

La traductora manifesta la dificultat de treball per la incursió de 

l’autora en la seva tasca traductològica, però també confessa «tenia un gran 

nivell d’exigència, que a mi mai no m'havia molestat» (2006: 44) 

Uns anys més tard Pessarrodona va voler traduir «per patriotisme» la 

seva última novel·la Cap a Amèrica (2002) al català. En aquest cas Sontag no 

coneixia tant la llengua. No obstant això, va participar activament en la 

traducció «prèviament a l'inici del treball t'enviava una relació de pàgines i 

pàgines (unes noranta, en aquell cas) explicant què vol dir exactament quan 

diu tal cosa, que tal altra cosa té com a referent una cita de tal autor... »  

(2006: 44).  
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El cas de Susan Sontag és l'únic en què Pessarrodona manté un 

contacte tan estret amb l'escriptor o l’escriptora de l'obra que tradueix. Això 

afecta enormement l'obra traduïda: la traductora no té la total llibertat en la 

traducció de l’obra. El traductor Joaquim Sala-Sanahuja explica a la conversa 

amb Marta Pessarrodona la relació autor-traductor, comentari del qual 

Pessarrodona es mostra conforme: «De vegades la relació amb l’autor pot 

resultar una mica pesada. Depèn de la sintonia que hi hagi, del tipus de 

relació amb la llengua. No sempre ajuda el fet de tenir l’autor a mà. [...]» 

(Bacardí i Godayol, 2010: 263).  

3.7. Recepció de les traduccions segons la Vanguardia  

El nom de Marta Pessarrodona ha aparegut en nombroses ocasions en 

els mitjans de comunicació. En tant que poeta, narradora, assagista, 

traductora, articulista, crítica literària, i també contertuliana, lectora de 

poemes, entrevistadora o entrevistada, jurat de premis, presentadora 

d'actes, etc., Marta Pessarrodona ha tingut una gran activitat en el món 

cultural que s'ha vist reflectida als mitjans de comunicació tan escrits, com 

audiovisuals. En aquest terreny tan ampli de mitjans en els que podíem 

cercar la recepció de Pessarrodona com a traductora, ens hem centrat 

únicament, per qüestions de la dimensió del treball, a realitzar una consulta 

a l'hemeroteca de La Vanguardia, atès que és l'únic mitjà escrit on es poden 

examinar totes les edicions digitalitzades des de l'any 1981.  

En introduir el nom de Marta Pessarodona al cercador de l'hemeroteca 

hem contemplat com el número d'entrades és considerable. Més de 700 

vegades apareix el nom de Marta Pessarrodona en el diari La Vanguardia 

des de l'any 1981 fins a l'actualitat. Malgrat això, quan hem començat a obrir 

cadascun d'aquells articles, ben aviat ens hem adonat que el vessant de 

Pessarrodona com a traductora no gaudeix d'una àmplia recepció. La faceta 

en la que apareixen més articles és la de poeta seguida per un gran nombre 
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d'articles que fan constància dels actes en els que ha assistit Pessarrodona. 

També ens hem fixat que ha escrit molts articles en els quals hem pogut 

tornar a observar que el Grup de Bloomsbury era el tema més tractat.  

La primera referència a una traducció de Marta Pessarrodona apareix 

al diari La Vanguardia, amb data del 2 de desembre de l’any 1981. Correspon 

a una traducció inèdita de Marta Pessarrodona, de la qual no en queda cap 

constància, sobre la versió d’unes cançons en llengua occitana que la cantant 

Josiana va interpretar al Teatre Lliure. Segons Albert Mallofré: «La 

comprensión de todo lo cual venía facilitada por una traducción catalana de 

todos los textos, realizada por Marta Pessarrodona, e impresa en el 

programa de mano, que los espectadores iban siguiendo ostensiblemente». 

L’any següent, el 1982, la secció de llibres del diari presenta la biografia 

de Raoul Walsh i especifica «Traducción de Marta Pessarrodona». 

Posteriorment també trobem articles sencers que tracten sobre una 

traducció de Pessarrodona. Aquest és el cas de l’aparegut l’any 1983 sobre 

l’escriptora Lillian Hellman on Ana María Moix fa referència a la seva obra 

autobiogràfica Pentimento (1977), traduïda per Pessarrodona. El 18 de març 

de 1986 es publica un article firmat per Marta Pessarrodona que relata 

l’entrevista que va mantenir amb l’escriptora Marguerite Duras. A 

l’encapçalament de l’article es presenta a Pessarrodona de la següent 

manera:  

 

El proper dia 1 d’abril es presenta al teatre Romea l’obra de Marguerite 
Duras «Savannah Bay», en versió catalana de Marta Pessarrodona, que 
ja va traduir també «L’amant». La poetessa i traductora catalana va 
mantenir, el passat 25 de febrer a París, una conversa amb l’escriptora 
francesa, el contingut de la qual ha reflectit en aquest article.  
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Finalment, l’any 1988 Rosa María Piñol publica un article sobre el llibre 

Blava (1988) i comenta: «El libro se ha editado en versiones castellana y 

catalana, esta última realizada por Marta Pessarrodona [...]». En altres 

articles també es fa referència a traduccions realitzades per Pessarrodona, 

però en aquests casos només s’anomena el llibre i el nom de la traductora. 

Aquests articles daten dels anys 1988 que fa referència a l’aparició del llibre 

Blava (1988) i de l’any 1992 on parla de la publicació de l’obra L’avenir és 

llarg (1992) de Louis Althusser.   

A partir de l’any 1983, i durant tota la dècada dels vuitanta, 

Pessarrodona apareix en diversos articles com a traductora teatral. En 

general, corresponen a anuncis d’obres representades en teatres de 

Barcelona i en els que s’especifica la traducció de Pessarrodona. L’any 1983 

es publica l’estrena de l’obra «L’amant» de Harold Pinter, l’any 1984 

s’anuncia l’obra «Fills d’un déu menor», de Mark Medoff, i l’any 1985 l’obra 

«Tot educant Rita», de Willi Rusell. Onze anys més tard, el 1996, a la 

cartellera del diari es presenta una altra obra traduïda per Marta 

Pessarrodona que és «Quatre retrats de mare» d’Arnold Wesker. Aquest 

tipus d’anuncis apareixen diverses vegades durant aquests anys i en tots els 

casos es cita a Marta Pessarrodona com la traductora de les obres.  

La dedicació de Pessarrodona per Virginia Woolf i el Grup de 

Bloomsbury també es veu reflectida a La Vanguardia. En un primerenc 

article del 24 de gener de l’any 1982, que tracta sobre el centenari del 

naixement de Virginia Woolf, es cita la traducció de Marta Pessarrodona de 

la biografia de Quentin Bell. Aquesta mateixa traducció també és citada un 

mesos més tard, el 24 de juny del mateix any, en un article sobre la 

publicació d’un dietari de l’escriptora britànica. L’exposició comissariada per 

Pessarrodona sobre el Grup de Bloomsbury l’any 1985 és àmpliament 

tractada al diari La Vanguardia, fet que demostra la rellevància que tingué 

l’acte. Trobem dos articles que tracten extensament l’exposició i, per 

extensió, també repassen les biografies dels membres del Grup de 



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                71 

 

Bloomsbury. El primer article apareix un temps abans de l’exposició, el 29 

de desembre del 1985, i, després d’una presentació sobre el grup, dedica el 

paràgraf final a la comissària: 

 

Marta Pessarrodona ha estudiado a fondo la obra de los literatos del 
grupo, habiendo publicado diversos trabajos sobre el tema. Tradujo la 
biografía «Virginia Woolf» publicada por Lumen y se encargó de la 
edición de «La muerte de Virginia», de Leonard Woolf. 

 

 Datat del 8 d’octubre de l’any 1986, hi ha un altre article que tracta 

sobre l’exposició i que relaciona a Pessarrodona com a estudiosa del grup i 

autora de diversos textos sobre Virginia Woolf i també de la traducció de 

Quentin Bell: 

 

La coordinación general de la muestra se debe a la escritora Marta 
Pessarrodona, estudiosa del grupo y autora de numerosos prólogos y 
textos sobre Virginia Woolf, además de traductora de la biografía que 
de la novelista britànica escribió su sobrino Quentin Bell. 

 

Marta Pessarrodona no ha rebut gaires crítiques de traduccions. 

Tanmateix, en un article que data del 6 de maig del 1996, Frederic Roda fa 

una referència a l’estil traductològic de Pessarrodona per la traducció de 

l’obra de teatre «Quatre retrats de mare» d’Arnold Wesker: «Traducción 

brillante de Pessarrodona cuyo estilo epigramático debería dar frutos 

originales (un recuerdo para una lejana propuesta de traducir “Freshwater” 

de Virginia Welf...)». Roda inicia aquesta crítica fent referència a la traducció 

de Pessarrodona, fet que considerem que situa las seva tasca en una posició 

primordial.  
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Per concloure, destaquem el fet que el nom de Marta Pessarrodona 

associat a la traducció no és contemplat en gaires ocasions en el diari. En la 

majoria dels casos s’acompanya el nom de Marta Pessarrodona al de poeta, 

escriptora, assagista, dramaturga, editora, entre d’altres. Hem comptabilitzat 

un total de set articles, a part dels citats anteriorment, que tracten sobre 

Pessarrodona i algun tema que no té relació amb la traducció, però que 

visibilitzen la seva faceta com a traductora. Un exemple és el cas de l’article 

que es publica en motiu del Premi Nacional de Cultura 2011, atorgat a Marta 

Pessarrodona en la categoria de Literatura. S’especifica que se li ha concedit 

el premi «por la calidad humana e intelectual de su obra literaria como 

poeta, narradora, ensayista, dramaturga y traductora». Un altre cas el 

trobem en un article titulat «La dona en la literatura i l’edició a Catalunya» 

de l’any 1978 en el qual Rosa Maria Cort explica que Marta Pessarrodona, 

juntament amb tres professionals del món de l’edició, analitzen la 

problemàtica en motiu de la Fira del Llibre. Aquest és el primer article en 

què apareix el nom de Marta Pessarrodona associat al de traductora: « 

[...]Marta Pessarrodona poetisa y traductora especializada en literatura 

inglesa [...]». Posteriorment no trobem gaires més ocasions en què s’anuncïi 

la faceta de traductora de Marta Pessarrodona. 

3.8. Marta Pessarrodona prologuista de traduccions 

Segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis 

Catalans, un pròleg és una «Introducció a una obra que acostuma a 

ressenyar-ne els mèrits, el valor, o també a situar-la enmig d’un context i 

d’unes circumstàncies determinades». És per això que la persona que escriu 

un pròleg a una obra sol ser perquè coneix molt bé el tema del què tracta 

l’obra en qüestió, o bé l'autor o l'autora, el gènere del què tracta, el context 

social en el qual s’emmarca o altres aspectes que tinguin alguna relació amb 

l’obra. Tal i com afirma Pessarrodona a l'entrevista de l'Annex 1: 



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                73 

 

 

Penso que el pròleg és orientatiu i que et pot fer veure aspectes que 
sense el pròleg no veuries. El motiu principal pel qual un autor demana 
a un altre que escrigui un pròleg és perquè aquest altre autor coneix el 
tema de què tracta l’obra, tot i que jo d'autors vius i d'aquí n'he escrit 
relativament pocs de pròlegs, n'he escrit més sobre autors estrangers. 

 

El pròleg forma part de tot aquell material paratextual que acompanya 

a les traduccions, com també ho són les introduccions, els prefacis o les 

notes de traducció. Aquest material ja va ser estudiat a Amèrica amb el nom 

de outworks (Niranjana: 1990; Maier: 1992) i a Espanya la investigadora 

Olga Castro l’anomena «metatexto» (MonTI 3, 2011: 113). A casa nostra 

Pilar Godayol estudià aquest material a l’obra Espais de frontera. Gènere i 

traducció  (2000) i el designà amb el terme «aparat traductològic». Segons 

Godayol: «L’aparat traductològic que es publica amb la traducció és una 

extensió de la pròpia (re)escriptura, atès que es formula com una 

ressonància ideològica del pensament de la traductora». (2000: 94) Així 

doncs, mitjançant aquests textos la traductora pot justificar les seves 

eleccions en la tasca traductològica i així els lectors podem valorar i 

entendre millor aquestes tries.  

Marta Pessarrodona ha escrit una quarantena de pròlegs en llengua 

catalana i castellana. Es tracta de pròlegs de la seva obra, pròlegs a d’altres 

obres i pròlegs a les seves traduccions i a d’altres traduccions.  

Els pròlegs que Pessarrodona ha escrit en diverses obres traduïdes 

representen els més nombrosos. En comptem un total de vint-i-cinc: sis en 

català i dinou en castellà, que l'autora ha escrit introduint la traducció d'una 

obra. La llengua original de l’obra traduïda ha estat majoritàriament 

l'anglesa (22 obres), tret de dues que estaven escrites en francès (Londres, 

1992 i Virginia Woolf: El vicio absurdo, 1978) i una altra en català (Parecía de 

seda, 1985).  
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D’aquestes traduccions, vuit han estat girades per la mateixa 

Pessarrodona. N’hi ha sis al castellà: La Muerte de Virginia Woolf (1975), 

Autobiografía (1978), Rostros en el agua (1991), Mansiones verdes (1991), La 

campana de cristal (1992) i Viajes y viajeros (2001). Pessarrodona només ha 

traduït i prologat dues obres en català: El món és rodó (1985) i Tres guinees 

(2011). 

Dels traductors i traductores d’aquestes obres destaquem a Montserrat 

Abelló, amb Arbres d’hivern (1985), de Sylvia Plath, Helena Valentí amb El 

cuaderno dorado (2004),13 de Doris Lessing, Pilar Giralt, amb El candil no 

encendido (1982), de Radclyffe Hall, Rafael Vázquez amb Flush (1991), de 

Virginia Woolf, Clara Janés amb les narracions de Mercè Rodoreda Parecía 

de seda (1985) o Marcelo Cohen amb Lady Susan (1984), de Jane Austen, al 

castellà.  

El nom de Marta Pessarrodona com a prologuista apareix en tretze 

ocasions a la portada i/o contraportada del llibre i en dotze ocasions més 

apareix el nom com a prologuista només a les pàgines interiors del llibre. En 

tres llibres Marta Pessarrodona també n’ha estat l’editora. Aquest és el cas 

de la traducció de l’obra de Mercè Rodoreda Parecía de seda (1985), 

d’Edicions del Mall i de la traducció d’un capítol de la biografia de Leonard 

Woolf de la seva esposa La muerte de Virginia (1975), de l’editorial Lumen, i 

de l’obra Viajes y viajeros (2001), de la qual Pessarrodona ha realitzat la 

selecció dels textos traduïts. 

Pessarrodona ha escrit altres paratextos, a més dels pròlegs. Aquest és 

el cas del postfaci que Pessarrodona escriví a l’obra Mansiones verdes: una 

novela de la selva tropical (1991) i també d’un epíleg escrit al llibre Flush 

(1991). També hi té una «semblanza biogràfica» a La senyora Dalloway 

(1989). A la resta d’obres Pessarrodona escriu pròlegs, malgrat que en divuit 

ocasions l’anomenen pròpiament pròleg (o «prólogo» en les versions en 

                                                   
13 Edició on apareix el pròleg de Marta Pessarrodona.  
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castellà), en tres ocasions l’anomenen «introducción» (totes tres són en 

castellà) i en una ocasió l’anomenen «presentació».   

Retornant a la definició del pròleg que hem establert a l’inici d’aquest 

apartat, hem pogut veure que la persona que escriu un pròleg a una obra és 

perquè gaudeix d’un ampli coneixement sobre l’obra o l’autor o l'autora en 

general. És per això que si ens fixem en els pròlegs que Marta Pessarrodona 

ha escrit (com també l’epíleg i el postfaci) podem determinar quins són els 

temes pels quals l'escriptora mostra més coneixement i en els quals ha 

dedicat un estudi més exhaustiu. D'aquesta manera, també podem conèixer 

millor a l’autora en qüestió. La mateixa Pessarrodona ha explicat el seu 

mètode de treball: 

 

Quan m'ha interessat un tema he procurat endinsar-m'hi tot el possible; 
és com un procés que té diferents capes. Primerament fas una immersió 
en el personatge (la Woolf, la Rodoreda...), la seva vida i la seva obra. 
Després comences a ramificar-te en les persones que hi van tenir 
relació. I, finalment, és quan et sorgeixen associacions de persones o 
fets com a causa d'un coneixement més ampli de l'entorn, potser fruit 
d'anteriors investigacions. A vegades un tema et porta a un altre. O a un 
fet hi trobes un referent insospitat. (Ferrer i Rom, 2006: 62). 

 

Així doncs, hem establert una classificació dels temes que tracta 

Pessarrodona en els seus pròlegs i hem determinat quatre grups: a) 

feminisme, b) Virginia Woolf, c) Narrativa breu i d) Viatges. 

3.8.1. Feminisme 

Ja hem esmentat amb anterioritat el vessant feminista de Marta 

Pessarrodona. Aquest és un tema molt recorrent a la seva obra i sobretot 

representa un factor comú de totes les escriptores (i escriptors) que 

tradueix i prologa. Així doncs, podem determinar que la condició de 
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feminista és un factor en el qual Pessarrodona s'hi mostra propera i afí i 

representa una de les característiques més comunes que comparteixen la 

majoria de les autores prologades.  

En aquests pròlegs l’autora realitza, majoritàriament, un apunt 

biogràfic sobre l’escriptora i l’obra en qüestió. Aquest és el cas del pròleg de 

l’obra Arbres d’hivern (1985) de l’escriptora Sylvia Plath. Aquesta autora, 

considerada una de les escriptores anglosaxones més importants d’aquest 

segle, representa un símbol de l'escriptura feta per dones i així ho manifesta 

Pessarrodona: «La poesia en general, i la literatura de dones en particular, ja 

no ha estat el mateix després de Sylvia Plath [...] Plath va demostrar que es 

podia fer literatura des d’un cos, d'una ment de dona» (1985: 17). Plath, 

nascuda l'any 1932 a Boston, va tenir una vida difícil. Ja de ben petita mor el 

seu pare i a l'edat de vint anys intenta el primer suïcidi, que li comporta un 

posterior procés psiquiàtric. Es casa amb el poeta Ted Hughes i tenen dos 

fills, però poc després del naixement del fill petit el poeta l'abandona per una 

altra dona. Plath es converteix en mare soltera i experimenta la crueltat del 

què això suposa. Pessarrodona escriu:  

 

[...] la intoxicació més forta dels darrers mesos de vida (extremadament 
prolífics, com ja hem apuntat) va consistir en començar a fumar i beure 
grans quantitats de cafè a les quatre de la matinada, hora en la qual 
començava la seva vida diària d'escriptora, aprofitant el son dels seus 
fills i la tranquil·litat de la casa. (1985: 12)  

 

 Es reflecteix la dificultat que vivia Plath com a mare soltera i 

escriptora, tal i com Pessarrodona determina «aquestes circumstàncies 

vitals tan de dona! » (1985: 12). Aquest ritme de vida porta a Plath al suïcidi 

l'onze de febrer de l'any 1963, quan decideix acabar amb la vida ficant el cap 

al forn de gas del seu pis. D'aquesta manera Plath ha passat a la categoria de 
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llegenda, sobretot entre el moviment feminista, i aquesta característica ha 

estat un factor rellevant en la difusió de la seva obra. 

Un altre pròleg en el qual Pessarrodona biografia a l'autora i l'obra és El 

candil no encendido (1982) de Radclyffe Hall. L'autora, obertament 

feminista, va escriure sobre la incomprensió de la societat, sobretot envers 

les persones amb preferències homosexuals, com ella mateixa, i la seva obra 

esdevingué un símbol del moviment Women’s Lib14. Hall escriví la novel·la 

als anys 20, època en què les relacions homosexuals eren penades 

judicialment. Per aquest motiu, Pessarrodona explica al pròleg de l'obra que 

altres escriptores com Gertrude Stein o Virginia Woolf escrivien en clau per 

amagar aquestes relacions entre dones. Tanmateix Hall no fou tan cauta. La 

seva obra The Well of Loneliness (1928) va ser acusada d'obscena i hagué 

d'anar a judici. Pessarrodona explica aquest judici que comptà amb 

testimonis d'excepció: 

 

Testigos de descargo tenían que ser autores tan variados como G. 
Bernard Shaw, E. M. Forster (que guardaba bajo siete llaves su Maurice, 
novela homosexual publicada póstumamente), Virginia Woolf o Aldous 
Huxley. El fiscal no les dejó declarar bajo el pretexto de que no eran 
unos expertos en obscenidades, sino en arte. (1982: 4) 

 

Una altra autora principalment coneguda per la seva condició de 

feminista i que Pessarrodona va prologar la traducció al castellà de la seva 

obra és Doris Lessing. D’ella, a més de traduir-ne nombroses obres, va 

prologar (i gràcies a ella es pot considerar que es va editar a l’Estat 

espanyol15) l’obra més rellevant d’aquesta escriptora i considerada un 

manual del feminisme El cuaderno dorado (2004). Pessarrodona inicia el 

                                                   
14 Moviment sorgit als anys 60 als Estats Units de protesta en contra el sexisme i la 

discriminació que sofrien les dones.  

15 Vegeu l’apartat Apunt biogràfic 1.6- La traducción. 
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pròleg amb aquestes paraules: «Hay libros que son más que un libro, de la 

misma manera que hay autores que pueden parecer no un autor o una 

autora, sino una historia de la literatura. Para mí, éste es el caso de El 

cuaderno dorado y de Doris Lessing» (2004: 7). Del pròleg se'n desprèn 

l'enorme admiració que la prologuista i traductora sent per l'autora. 

Pessarrodona continua: «El siglo pasado fue y es el siglo de las mujeres [...] Y 

entre los factores que nos permiten tal afirmación se encuentra, sin duda, El 

cuaderno dorado» (2004: 8).  

En el pròleg de El cuaderno dorado (2004) trobem també una pràctica 

utilitzada per Pessarrodona en altres pròlegs que és comparar a varies 

autores, per motius molt diversos com poden ser la temàtica de les seves 

obres, l'època en la que van viure, la seva situació personal o la seva 

ideologia, entre d'altres factors. A l’entrevista de l’Annex 1 Pessarrodona 

parla sobre aquesta pràctica de la comparació entre escriptors i escriptores: 

 

[...] Si fas algun paral·lelisme sempre li dónes més sortida. A més la 
mateixa Mercè Rodoreda ja ho feia en vida quan va dir en una entrevista 
a l'Anna Murià que no escriuria novel·la però escriuria contes i que la 
seva preferida era Dorothy Parker. O sigui que ella mateixa ja es mirava 
en miralls estrangers i, per tant, s'han de mirar aquests miralls. 

 

 En aquest cas la prologuista compara a Doris Lessing amb Virginia 

Woolf i Mercè Rodoreda: 

 

Para empezar, Woolf y Lessing (y también Rodoreda) nunca pisaron 
una universidad, ni tan sólo completaron estudios secundarios. A las 
tres las unía una cualidad básica: ser o haber sido grandes lectoras. Algo 
que algunos escritores olvidan y que me parece fundamental. (2004: 
10) 
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Per mitjà d'aquesta comparació de les tres autores feministes, malgrat 

que tan allunyades pel què fa a època, entorn social i d'altres circumstàncies, 

Pessarrodona dóna més importància a l'escriptora, comparant-la amb Woolf, 

i l'apropa a la cultura de la llengua receptora, quan la compara amb 

Rodoreda. D'aquesta manera situa a Lessing a la posició de gran escriptora, 

per si els lectors encara no la coneixien prou. Se'n desprèn, també, 

l'admiració de Pessarrodona per aquestes autores que les emmarca com a 

cabdals en la literatura escrita per dones. 

Seguint aquesta pràctica de comparacions d'autores, Pessarrodona al 

pròleg de Rostros en el agua (1991), de l'escriptora nova zelandesa Janet 

Frame, compara l'autora amb la també escriptora de Nova Zelanda 

Katherine Mansfield. Segons Pessarrodona, l'origen nova zelandès és l'únic 

punt en comú d'aquestes dues escriptores, en tan que afirma: «La distancia 

entre ambas autoras no es sólo cronológica, sino social» (1991: 8). 

Mansfield (1888-1923) era filla d'un banquer, mentre que Frame (1924-

2004) ho era d'un treballador de ferrocarril, per això Pessarrodona 

assevera: «Frame es una auténtica representante de la clase obrera 

neozelandesa, una primera generación que accede a la literatura». (1991: 9) 

En l'obra literària també divergeixen, en tan que Mansfield només va 

cultivar el gènere del conte i Frame també va conrear la novel·la.  

Janet Frame no només és comparada amb Katherine Mansfield en el 

pròleg. Pessarrodona també l'emmiralla amb l'escriptora nord americana 

Sylvia Plath. Les dues escriptores tenen en comú la denominació de les obres 

La campana de cristal (1963) de Plath i Rostros en el agua (1991) de Frame 

com a peces claus del «gòtic femení»16 segons el qual: «la mujer tristemente 

se equipara al hombre en el suicidio o la locura» (1991: 9). Pessarrodona 

conclou el pròleg amb aquestes paraules:  

                                                   
16 Terme aplicat per Ellen Moers a l'obra  Literary Women (1977) 
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[...] junto con Sylvia Plath, tal vez ella pueda considerarse una de las 
artífices que crearon una puerta de salida de la mansión de la 
desesperación de Wollstonecraft en la que tan a menudo se ha visto 
encerrada la mujer y, en consecuencia, también la escritora. (1991: 11) 

 

Finalment, en un altre pròleg de Sylvia Plath, en aquest cas de l’obra La 

campana de cristal (1992), l'autora és comparada amb Virginia Woolf. El 

primer punt en comú que ve a la ment de les dues escriptores és el seu tràgic 

desenllaç: Plath s'intoxicà amb el gas del forn i Woolf s'afogà al riu Ouse. A 

banda d'aquest final comú de les dues escriptores en llengua anglesa, 

comparteixen d'altres paral·lelismes en el camp literari. Pessarrodona 

declara:  

 

[...] dos de los fenómenos más potentes que han saltado las barreras, no 
sólo del ámbito literario ni del exclusivamente feminista sino también 
del sociológico, han sido el mito/industria Virginia Woolf (1882-1941) 
y Sylvia Plath, que tienen una deuda indudable con el feminismo. (1990: 
8) 

 

Tal i com determina Pessarrodona la similitud més fervent d'ambdues 

escriptores és que han passat a formar part de la història de la literatura 

anglesa. En aquest sentit Pessarrodona afirma: «Ni la novela ha sido lo 

mismo desde Woolf, ni tampoco la poesía desde Plath» (1992: 8).  

Tenint en compte la classificació dels pròlegs de Marta Pessarrodona 

des d'un vessant feminista, hi ha dues obres en què el feminisme es 

manifesta en els seus personatges. Aquest és el cas de Lady Susan (1984), de 

Jane Austen, i Jane Eyre (1996), de Charlotte Brönte. D'una banda, 

Pessarrodona parla sobre els personatges femenins en les obres de Jane 

Austen i determina:  
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Sus personajes femeninos tienen total identidad, para bien o para mal 
(como es el caso de la presente Lady Susan), por lo que su aportación a 
lo que en época victoriana se llamaría la Causa (el sufragismo) no puede 
ser menospreciada. (1984: 15).  

 

De l'altra, en el cas de Jane Eyre (1996), Pessarrodona especifica que 

Brönte va portar a terme «la creación de personajes femeninos llenos de 

conflictos entre sus deseos naturales y su condición social» (1996: 9).  

Finalment, trobem dos casos en què el feminisme es manifesta en les 

accions portades a terme pels seus autors. D’una banda, l’escriptora Dora 

Russell, esposa del filòsof i matemàtic Bertrand Russell, amb la publicació de 

l’obra Autobiografía (1979), va posar de manifest a una dona que va lluitar 

per la causa feminista i tan és així que obra i autora van ser adoptades pel 

Moviment d’Alliberació de les Dones. Marta Pessarrodona explica al pròleg 

diversos moments de la vida de Dora Russell en els que va patir per la seva 

condició de dona. Va accedir a la Universitat de Cambridge, però «lo que 

parecía una brillante carrera universitaria se vió truncada, como la de tantas 

otras mujeres, por el matrimonio» (1979: 9). Pessarrodona també relata al 

pròleg que amb la lectura de la seva autobiografía «vemos cuánto hubo que 

arrinconar por ejercer un derecho que para el hombre no supuso ningún 

freno en su carrera» (1979: 9). Dora Russell també va participar activament 

en la causa en tant que va parlar sobre el control de natalitat i fou membre 

en actiu en el Primer Congrés de la Lliga Mundial per a la Reforma Sexual. En 

paraules de la mateixa Dora Russell: «[...] el Movimiento de Liberación 

empieza a descubrir y a plantear qué tipo de persona es una mujer, no la 

persona que quieren los hombres» (1979: 11) 

De l’altra, cal destacar el cas de l’obra Crítica de la civilización (1980) de 

l'escriptor Edward Carpenter. De la mateixa manera que la resta 

d’escriptores esmentades, la seva obra va representar un pas important per 
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a la lluita a favor dels drets de les dones. Pessarrodona ho explica al pròleg: 

«Carpenter demostraba –y de ahí su predicamento entre las militantes 

sufragistas– que la opresión de la mujer había surgido con la propiedad 

privada y la potenciación que de ella hacía el capitalismo». (1980: 10). 

La condició feminista de les autores (i autor) de les traduccions que 

Pessarrodona ha prologat és un factor que comparteixen les sis obres 

esmentades. 

3.8.2. Virginia Woolf 

De l'escriptora britànica, Pessarrodona n'ha prologat set obres. També 

n’ha prologat una que tracta aspectes biogràfics de Woolf i tres obres més 

que tenen una especial relació amb aquesta autora.  

Entre els pròlegs a les traduccions d'obres de Virginia Woolf que ha 

escrit Pessarrodona, cal destacar els títols La muerte de Virginia (1975), La 

señora Dalloway (1989), Entre els actes (1989), Flush (1991), Fin de viaje 

(1991), Viajes y viajeros (2001) i Tres guinees (2011). D’aquestes set obres, 

La señora Dalloway (1989), Entre els actes (1989), Flush (1991), Fin de viaje 

(1991) i Tres guinees (2011) corresponen a obres completes escrites per 

Virginia Woolf. La muerte de Virginia (1975) és el primer capítol de l’últim 

volum de l’autobiografia de Virginia Woolf escrita pel seu marit Leonard 

Woolf. Viajes y viajeros (2001) és un recull de diversos assaigs i narracions 

escrits per Woolf sobre viatges que ha fet o sobre altres viatgers. L’obra 

Virginia Woolf: El vicio absurdo (1978) correspon a una biografia de l’autora 

en francès de Viviane Forrester.  

De la lectura d’aquests pròlegs, se'n desprèn el gran coneixement que 

Pessarrodona posseeix de Virginia Woolf, en particular, i del Grup de 

Bloomsbury, en general. En tots ells, Pessarrodona relata moments de la 
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vida de Woolf i també de les seves obres, demostrant així que és una 

estudiosa del personatge.  

La prologuista també utilitza la comparació entre Woolf i altres 

escriptors i escriptores en dos d’aquests pròlegs. Aquest és el cas de Flush 

(1991), obra biogràfica que Woolf escriví per donar-se un respir després de 

l'esforç que li havia suposat escriure la novel·la Les ones (1932). En el pròleg, 

Pessarrodona compara a Woolf amb el personatge biografiat en aquesta 

obra, l'autora britànica, Elizabeth Barrett Browning (1806-1861). 

Pessarrodona comenta un punt en comú que van tenir les dues autores 

britàniques: la malaltia. Tal com assevera Pessarrodona, aquest factor els hi 

va permetre no haver de realitzar les tasques, que en aquell temps es 

consideraven obligatòries per les dones i, així doncs, es van poder dedicar 

plenament a l'escriptura. Així les califica Pessarrodona en el pròleg: 

 

Tenemos hoy a dos autoras, Browning i Woolf –los apellidos 
matrimoniales por los que podemos encontrarlas en los libros de 
referencia–. Que se caracterizaron por ser «ladies in the sofa», unas 
enfermas, que, no obstante, han dejado una importante i cualitativa 
producción» (1991: 157). 

 

Comparteixen aquesta característica altres autores com Emily 

Dickinson i Carson McCullers, totes tenen en comú que, una vegada 

alliberades de les obligacions femenines, van poder desenvolupar la tasca 

literària i així equiparar-se als escriptors masculins, en quant a producció 

literària.  

L’altre pròleg on Pessarrodona fa ús de la comparació és a l'obra La 

señora Dalloway (1989). En aquest cas, compara a Woolf amb el poeta i 

escriptor irlandès James Joyce (1882-1941). A part de la coincidència de les 

dates del naixement i de la mort, Pessarrodona afirma: «Como Joyce, sentiría 
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la necesidad de escribir novelas distintas, de expresar la realidad de modo 

diferente [...]» (1989: 253). 

En aquest pròleg Pessarrodona també fa referència a la malaltia de 

Woolf i a la catalogació que li fa de «dama en el sofà». Woolf emmalalteix 

després de la mort de la seva mare, cau en una profunda depressió que 

finalitza en un primer intent de suïcidi. Posteriorment pateix dues crisis 

més, la tercera de les quals acaba amb la seva vida. La malaltia acompanyà a 

Woolf en tota la seva obra literària i es reflectí en la temàtica de les seves 

obres com en aquesta Miss Dalloway, en què tracta aspectes com la bojeria i 

el suïcidi.  

La  muerte de Virginia (1975) correspon al primer pròleg que 

Pessarrodona va escriure. L'obra és un capítol de la biografia de Virginia 

Woolf, escrita pel marit Leonard Woolf, i que Pessarrodona va traduir i 

publicar gràcies a l'amiga i directora de l'editorial Tusquets, Esther 

Tusquets. En aquest pròleg és l'únic cas en el qual l'escriptora agraeix a 

l'editora la possibilitat que li ha donat de publicar l'obra. Pessarrodona parla 

sobretot sobre l'escriptor de la biografia, Leonard Woolf (1880-1969), que 

provenia d'una família acomodada del mateix barri que Virginia (en aquella 

època Stephen), Kensington. Igual que la família Stephen, els Woolf també 

van haver de traslladar-se, a la mort del patriarca, a un barri menys 

acomodat. Tot i això, Leonard va aconseguir estudiar a la universitat de 

Cambridge, gràcies a les beques que va aconseguir per ser un estudiant 

brillant. Allà va conèixer a Lytton Strachey, John Maynard Keynes, Clive Bell i 

Thoby Stephen (qui li va presentar les seves germanes Vanessa i Virginia) i 

junts formaren el Grup de Bloomsbury. Posteriorment Leonard Woolf i 

Virginia Stephen es casaren i ella adoptà el cognom del seu marit. El 

matrimoni es dedicava a l'escriptura, però quan Virginia va emmalaltir 

Leonard es va dedicar a cuidar-la (o vigilar-la) constantment. Pessarrodona 

parla sobre l'obra que ha traduït: 
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Creemeos que su interés no radica sólo en el minucioso relato de la 
terrible lucha de Virginia Woolf contra la locura que culminó con el 
suicidio, sino también en el testimonio de unos años terribles que 
acabaron con la civilización moderna, es decir, los primeros años de la 
Segunda Guerra Mundial. (1974: 15) 

 

Dues dècades més tard d'aquest primer pròleg, Pessarrodona prologa 

l'obra Fin de viaje (1991) i el titula «Primera novela de Virginia Woolf» 

(1976: 5). Quan Virginia va presentar aquesta primera novel·la a l'editor 

Gerald Duckworth, ja comptava amb l'aprovació del cunyat Clive Bell i del 

marit Leonard Woolf. El 26 de març de 1915 l'obra va sortir publicada. 

Pessarrodona explica la recepció que va tenir l'obra a la societat: «Entre los 

críticos desconocedores de la identidad de la autora, existió unanimidad en 

que una novelista había nacido, así como la sospecha de que su paso por el 

ámbito literario no sería fugaz, sino algo definitivo». (1976: 12)  

Pessarrodona al final del pròleg manifesta la tardana repercussió que 

tingué l'obra de Virginia Woolf al nostre país: 

 

La circunstancia de que durante muchos años los editores de las 
traducciones de las obras de Virginia Woolf fueran de allende los mares 
poco favoreció su difusión entre el público lector español, por la 
problemática de distribución en la que no haremos hincapié. (1976: 14) 

 

En aquest paràgraf es reflecteix la percepció de Pessarrodona per la 

manca de coneixement que hi ha a la cultura espanyola, i catalana, sobre 

l'escriptora britànica i afageix: «Sin embargo, hoy estamos en un buen 

momento para valorar la novelística de Virginia Woolf [...]» (1976: 14). Amb 

aquesta declaració Pessarrodona posa de manifest la seva voluntat per 
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treballar en aquesta tasca de reconeixement envers la persona i l’obra de 

Virginia Woolf. 

L’obra Entre els actes (1989), fou l’última novel·la acabada de Virginia 

Woolf abans del suïcidi. Pessarrodona relata els últims anys de vida de 

l’escriptora i els diversos esdeveniments que la van poder fer emmalaltir de 

nou i portar-la al tràgic final. L’any 1941 la 2a Guerra Mundial ha arribat a 

Gran Bretanya i els bombardejos a Londres són constants. El matrimoni 

Woolf s’ha traslladat a Rodmell, un poblet del Comtat de Sussex, atès que 

s’han quedat sense casa i sense editorial. Tenen la intenció de suïcidar-se en 

cas que les tropes de Hitler invadeixin el poble. Virginia Woolf fa arribar la 

novel·la a la Hogarth Press i, mentre es prepara l’edició, el marit Leonard 

torna a notar símptomes depressius a la seva esposa, aquesta vegada, però, 

no pot fer res per impedir la seva mort.  Aquesta novel·la suposa un canvi en 

la forma que té l’escriptora de narrar històries. Segons Pessarrodona: «Entre 

els actes és una nova forma de fer novel·la, un nou camí que, dissortadament, 

no sabem a què hauria menat en futures novel·les de l’autora». (1989: 12) 

La malaltia i la mort també és un tema tractat al pròleg de l’obra 

Virginia Woolf: El vicio absurdo (1978), escrit per la francesa Viviane 

Forrester. L’obra repassa la vida de l’escriptora britànica per mitjà de 

diversos testimonis de persones que la van conèixer i que relaten moments 

de la seva vida. El «vicio absurdo» al que fa referència el títol representa la 

bojeria que acompanya a Woolf al llarg de tota la seva carrera com a 

escriptora. Segons Pessarrodona:  

 

[...] la cruel y congénita compañera, la locura, ese «vicio absurdo» que la 
empujaba a la muerte [...], ese «vicio absurdo» o enfermedad crónica 
con ataques periódicos, como alguien definió es obsesión de la muerte, 
del último de los cuales no se sobrevive, y que la inmovilizó 
periódicamente y le sirvió, concretamente, para darnos un personaje 
insuperable dentro de la literatura contemporánea [...] (1978: 13) 
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Viajes y viajeros (2001) correspon a una obra inèdita que aplega un 

seguit d'assajos i narracions de Virginia Woolf. En el pròleg Pessarrodona 

destaca la faceta de Woolf com a assagista. Les primeres publicacions de 

Virginia Woolf van ser en el gènere de l'assaig deu anys abans que comencés 

a publicar novel·les. Aquestes obres eren publicades a diaris i revistes de 

l'època com The Times Literary Supplement, The Guardian, The Cornhill 

Magazine, The Times, etc.  

Seguit al pròleg trobem una nota sobre l'edició de l'autora que 

especifica que la traducció d'aquests assajos ha estat adaptada per un 

«lector corrent», en la qual no s'hi ha inclòs gaires notes a peu de pàgina, i 

que si es vol una lectura més detallada s'ha de recórrer a l'obra original. 

Aquest és l’únic cas en què la traductora utilitza un paratext per realitzar un 

comentari sobre la traducció. 

L’última novel·la que Pessarrodona ha prologat, i també traduït, de 

Virginia Woolf és Tres guinees (2011). Pessarrodona la defineix com «un 

manual feminista» (2011: 14). L’obra correspon a un pamflet antifeixista 

escrit durant la Guerra Civil espanyola. Aquesta guerra tingué un efecte 

directe amb l’escriptora, en tant que el seu nebot, Julian Bell, fill de la 

germana Vanessa, morí a Espanya a causa d’una bomba que el va sorprendre 

mentre conduïa una ambulància pel bàndol dels republicans. Tot i aquest 

tràgic esdeveniment, no impedí a Woolf a declarar-se a favor dels 

republicans i, fins i tot, va enviar una carta a la Institució de la Lletres 

Catalanes en la qual «expressa la seva simpatia i la seva esperança pel triomf 

de la causa que defensa Catalunya» (2011: 19). 

Finalment trobem tres pròlegs d’obres que no estan escrites per 

l’escriptora britànica però que que hi mantenen alguna relació. És el cas de 

Retrato de un matrimonio (1989), de Nigel Nicolson; Mansiones verdes: una 

novela de la selva tropical (1991), de W. H. Hudson i Seductores en ecuador 

(1980), de Vita Sackville-West. D'una banda, William Henry Hudson (1841-
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1922) va entrar en contacte amb Virginia Woolf a través del crític i lector 

editorial Edward Garnett, qui va ser descobridor de Woolf i el fill del qual, 

David Garnett, formava part del Grup de Bloomsbury i mantenia una relació 

d'amistat amb Hudson. De l'altra, l'escriptora Vita Sackville-West (1892-

1962) va conèixer a Virginia Woolf l'any 1922 i, des d'aquesta trobada, les 

vides i les literatures d’ambdues escriptores canviaren. A partir d'aquest 

moment l'obra de Vita augmentà considerablement i Woolf escrigué Orlando 

(1928), basat en l'obra Knole and the Sackvilles (1922), de Vita Sackville-

West, i Flush (1933), biografia de Woolf inspirada en el regal de la gossa 

cocker-spaniel propietat de Vita a Woolf. També a nivell personal les dues 

escriptores van mantenir una estreta relació. Així la relata Pilar Godayol a 

l’obra Virginia Woolf. Cinc centes lliures i una cambra pròpia (2005): 

 

El 14 de desembre de 1922 Clive Bell presentà Vita Sackville-West a 
Virgina Woolf. [...] Quedaren per sopar la setmana següent. Seguiren 
més visites, cartes, dinars, tes, caps de setmana i viatges. També més 
intimitats, més gelosies, més passió, més dolor. La relació entre Virginia 
i Vita durà dinou abrils, des de 1922 fins a la mort de Virginia. (2005: 
79) 

 

Aquesta relació, concretament, és la base de l’obra Retrato de un 

matrimonio (1989), de Nigel Nicolson, fill de Vita Sackville-West. Nigel 

Nicolson reprodueix en aquesta obra el diari que va trobar a la seva mare, en 

el qual es relatava l’amor apassionat que sentia per dues dones: Violet 

Trefusis, una amiga de la infància, i Virginia Woolf. Pessarrodona explica 

l’atracció que sentien les dues dones:  

 

Cada una tenía para la otra algo muy deseable. Para Virginia (diez años 
mayor, 1882-1941), Vita era una aristócrata, una mujer total (según 
Virginia), madre de dos hijos, una escritora veloz, aunque tuviera «una 
pluma de latón» atractiva y, encima con fama conspicua [...] Para Vita, 
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Virginia era ya la gran dama de las letras inglesas, el centro de 
Bloomsbury, algo intrigante [...] (1989: 8) 

 

Amb tots aquests pròlegs podem constatar l’alt grau de coneixement 

que té Marta Pessarrodona sobre Virginia Woolf, que també la porta a 

conèixer totes les persones que mantenen alguna relació amb la dama de les 

lletres anglesa. Així doncs, podem afirmar que aquest apartat dels pròlegs 

que tracten sobre Virginia Woolf és el que Pessarrodona ha conreat més 

extensament.  

3.8.3. Conte 

La narrativa breu és un dels gèneres que Marta Pessarrodona ha 

exercit a banda de la poesia, entre d’altres. Pessarrodona se sent més 

capacitada per la narrativa breu que per la novel·la, atès que considera que, 

com a poeta, és més propensa a la brevetat i a la condensació, 

característiques essencials d'aquest tipus de narrativa. Fixant-nos en les 

obres escrites per Pessarrodona, trobem que ha cultivat, en varies ocasions, 

la prosa en forma de relats i contes. Pessarrodona ha esdevingut una 

coneixedora d'aquest gènere, motiu pel qual hem determinat un grup 

concret per aquelles obres.  

Ha prologat tres traduccions de llibres de contes, Cinc contes (1984), 

d'Edgar Allan Poe, El món és rodó (1984), de Gertrude Stein, i Parecía de seda 

(1985), de Mercè Rodoreda. Les dues primeres obres estan traduïdes de 

l’anglès al català i l’última del català al castellà.  

Cinc contes (1984), com el seu nom indica, correspon a la traducció de 

cinc contes d'Edgar Allan Poe al català. En el pròleg, Pessarrodona reivindica 

aquest autor com un «mestre de la narració curta» i en destaca el gran 

nombre de traduccions que s’han fet de la seva obra, concretament les 
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traduccions en català de Carles Riba i, més tard, d’Agustí Esclasans. Miriam 

Cabré tracta a l’article «Poe, Baudelaire, Riba» publicat a la revista Quaderns. 

Revista de traducció número 6 de l’any 2001, les traduccions de Carles Riba 

sobre els contes d’Edgar Allan Poe: 

 

En total, Riba va traduir vint-i-cinc contes de Poe, en tres volums: les 
dues sèries de les Històries extraordinàries (Societat Catalana 
d’Edicions, 1915 i 1916) i els Assassinats del carrer Morgue (Editorial 
Catalana, 1918). La Història de la literatura catalana situa la traducció 
de Poe a banda dels clàssics, en un bloc «més imprecís [que] inclou les 
versions d’encàrrec amb un cert valor literari —sobretot les Històries 
extraordinàries— i aquelles [...] en què intervingué de manera decisiva 
la simpatía o l’afinitat» (Sullà, 1987: 324). (2001: 120) 

 

El món és rodó (1984), de Gertrude Stein també es podria ubicar al 

grup de pròlegs d'obres feministes, atesa la relació que va mantenir amb una 

dona americana. Tanmateix, en aquest pròleg, Pessarrodona ressalta la seva 

implicació en la «desfeta de gèneres literaris o d'estil narratiu establert» 

(1984: 8) i en destaca «la seva aportació al conte que podríem qualificar de 

juvenil [...]» (1984 :9). Gertrude Stein fou una autora que intentà trencar els 

motlles de la literatura de l'època. Segons Pessarrodona: «A la seva obra més 

popular, L'Autobiografia d'Alice B. Toklas (1933), inventa una nova manera 

de fer biografia o de fer autobiografia, com vulguem». (1985: 8) També 

escriu: «Els famosos “portraits” (retrats) de la Stein establiren un nou 

gènere, desconegut fins al moment [...]» (1985: 8) 

Finalment, Parecía de seda (1985), de Mercè Rodoreda. Amiga de 

l'autora catalana universal, Pessarrodona relata en el pròleg la incursió de 

l'escriptora al món dels contes, gènere extensament conreat per a Rodoreda. 

Explica que l’escriptora es va iniciar en aquest gènere en temps de l’exili, 

atès que, com que no tenia gaire temps i no es podia endinsar en l’escriptura 

d’una novel·la, començà a escriure narracions breus i acabà escrivint una 
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seixantena de contes. Gràcies a aquest gènere, Pessarrodona afirma: «la 

reinserción de Mercè Rodoreda en la vida literaria catalana de la época –

ciertamente precaria, como hemos visto–  se vehiculó a través de lo que ella 

denominaba “cuentos”». (1985: 12). També en aquest pròleg, Pessarrodona 

transcriu les paraules de Rodoreda que confessava a l'escriptora catalana 

Anna Murià, a través de cartes, els antecedents literaris que li havien fet 

estimar i conrear el gènere del conte: «Mi amor en este género es la 

maravillosa K. Mansfield. Le sigue Chéjov. Y Obiols me ha descubierto a 

Steinbeck y a Hémon [...] si quieres escribir cuentos, léete antes a Dorothy 

Parker y a Katherine Anne Porter» (1985: 11) 

Podem afirmar que el conte o narració breu constitueix un element 

important en l’obra de Pessarrodona i el considera un gènere a reivindicar. 

Aquesta és la tasca que desenvolupa en aquests pròlegs d’autors i autores 

que han conreat a bastament aquest gènere literari i que l’han situat en un 

lloc de consideració en la història de la literatura.  

3.8.4. Viatges 

És altament coneguda la passió de Pessarrodona per viatjar. 

Anteriorment hem parlat de l’amor que sent per ciutats com Londres, Berlín, 

Buenos Aires, Zurich o Jerusalem. Conseqüentment, és oportú establir una 

última classificació dels pròlegs que ha escrit en traduccions relacionades 

amb viatges. Els títols són: Londres (1992), de Catherine Cullen, i Malos 

tiempos en Buenos Aires (2001), de Miranda France. Precisament tots dos 

tracten sobre dues de les ciutats preferides de Pessarrodona.  

Londres (1992) correspon a una guia de viatges escrita en llengua 

francesa sobre la capital d'Anglaterra. En el pròleg, Pessarrodona explica les 

seves experiències viscudes en aquesta ciutat i aconsella sobre llocs per 

visitar o coses per fer. Trobem afirmacions tan rellevants com «conec millor 

Londres que Barcelona i Virginia Woolf que la meva tia» (1992: 9). També 
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manifesta: «Londres em va seduir des del primer moment, i sens dubte ha 

estat decisiu per al poc o molt que conec de la llengua anglesa». (1992: 9) I 

conclou: «Londres ho té tot» (1992: 12). 

En el pròleg de Malos tiempos en Buenos Aires (2001), Pessarrodona 

explica la seva experiència en aquesta ciutat la primera vegada que la va 

visitar i assevera: «siempre me ha parecido la auténtica capital –diría más, la 

metrópoli– de los países que componen España: Buenos Aires» (2001:17). 

3.9. Marta Pessarrodona traduïda 

Marta Pessarrodona també ha estat traduïda a d'altres idiomes. Les 

seves obres s'han girat al castellà, al gallec, al suec, a l'anglès, al portuguès, a 

l’alemany, a l'hongarès, a l'eslovè i al rus. La majoria d'aquestes traduccions 

corresponen a antologies de poetes catalans i espanyols, però també alguns 

dels seus llibres han estat traduïts al castellà i un al suec. Són les obres: 

Nessa; narraciones (1988), Berlin Suite/Homenaje a Walter Benjamin (2002), 

Mercè Rodoreda y su tiempo (2007) i  El Exilio violeta. Escritoras y artistas 

catalanas exiliadas de 1939 (2011) que han estat girades al castellà i el llibre 

de poemes Hyllning till Walter Benjamin (1998) (Homenatge a Walter 

Benjamin) també s'ha traduït al suec. Trobem un llibre de poemes 

Confession (1998) que correspon a una antologia de poemes de Marta 

Pessarrodona que es va traduir a l'anglès.    

Pessarrodona es considera molt satisfeta que la seva obra hagi 

traspassat fronteres i es pugui trobar fora del nostre país. Explica com una 

vegada que va anar a Nova York va veure l'obra Confession (1998) exposat a 

l'aparador de la llibreria més important. Malgrat reconèixer que la recepció 

d'aquestes obres traduïdes ha estat minoritària manifesta que és important 

que es tradueixin obres per tal de difondre i preservar la cultura catalana.  
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Pessarrodona coneix la majoria dels seus traductors i traductores i en 

general està d'acord amb les traduccions que han fet de les seves obres. 

Malgrat que a vegades cometen errors, reconeix que en d'altres ocasions han 

tingut encerts en les traduccions dels seus poemes que ni a ella se li haurien 

acudit. Pessarrodona no s'ha autotraduït mai, però no considera que aquesta 

pràctica estigui malament. Sobre aquest tema n'ha parlat al llibre Una 

impossibilitat possible. Trenta anys de traducció als Països Catalans (1975-

2005): 

 

Aquesta és una de les raons per les quals em faig traduir a d'altres 
llengües que poc o molt conec. Els traductors cometem errors amb 
molta facilitat, però també som capaços de tenir encerts que ni el 
mateix autor no té. Per això em faig traduir sempre al castellà, perquè 
per a mi és un llengua tan propera que, en posar-me a reescriure, ho 
canviaria tot. La qual cosa em provoca mandra i poc interès. Com és 
obvi, com a autora m'adono que els traductors incorren en algunes 
badades, però em resulta més estimulant advertir-los-en que no pas 
posar-m'hi jo mateixa de cap i de nou. Me n'adono, en el cas de les 
versions castellanes, angleses i franceses. [...] (Bacardí i Godayol, 2009: 
263-264) 

 

La poesia de Marta Pessarrodona ha estat inclosa en nombroses 

antologies tant en la seva versió original en llengua catalana, com també en 

traduccions en altres idiomes. Totes les antologies publicades a d’altres 

idiomes on s’inclouen poemes de Pessarrodona corresponen a antologies de 

diversos poetes catalans contemporanis. La majoria d’antologies són en 

llengua castellana: La Nueva Poesía Catalana (1984), Poesía catalana 

contemporánea (1993), Veintiún poetas catalanes para el siglo XXI (1996) i 

Antología de la poesía catalana actual (1999). Seguidament també hi ha un 

gran nombre d’antologies de poesia catalana traduïda a la llengua anglesa: 

Modern Catalan Poetry (1979), Confession (1998), que conté únicament 

poemes de Marta Pessarrodona, Five Poets (1988) i Survivors (1991). També 

hi ha una antologia en hongarès: Vágtató lovak: XX. Századi katalán költok 
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(Cavallets al galop: poetes catalans del segle XX) (1998), una al portugués: 

Antologia de Novíssima Poesia Catala (1974), una al gallec: Trece Poetas 

Cataláns (1995), dues al rus: Ten drugogo moria: sovremennaia katalonskaia 

poesia (L’ombra de l’altre mar: poesia catalana contemporània) (2000) i 40 

poslie 39 (40 després del 39 Antologia de la poesia catalana d’avui) (2002), 

una a l’eslovè: Katalonska lirika dvajsetega stoletja (1982) i una a l’alemany: 

Catalunya a Walter Benjamin = Katalonien zu Walter Benjamin (1994). 

 A l’antologia Veintiún poetas catalanes para el siglo XXI (1996) el seu 

traductor José Agustín Goytisolo ha seleccionat i traduït quinze poemes de 

vint poetes catalans contemporanis. En un article al diari El País del 10 de 

desembre de 1996 explica els motius d’aquesta selecció:   

 

Los 10 primeros seleccionados coinciden con aquellos Poetas catalanes 
contemporáneos (Seix Barral) que en 1968 le hicieron vender 15.000 
ejemplares: Carner, Riba, Foix, Papasseit, Manen, Pere Quart, Rosselló-
Porcel, Espriu, Vinyoli y Ferrater. [...] A la decena prodigiosa, se añaden 
ahora Vicent Andrés Estellés (el único valenciano), Blai Ronet, Márius 
Sampere, Joan Margarit, Marta Pessarrodona, Narcís Comadira, 
Francesc Parcerisas, Pere Gimferrer, Pere Rovira, Maria-Mercè Marçal y 
el alevín Álex Susanna. 

 

Respecte a la recepció d’aquesta obra comenta: «donde tiene que 

venderse es en el resto de España y Latinoamérica, porque, aparte de 

algunos intelectuales, el territorio hispanohablante desconoce del todo lo 

que aquí se hace en el campo de la lírica». 

En la majoria d’aquestes antologies apareix la versió catalana i 

seguidament la traducció, fet que afavoreix el coneixement de la llengua 

catalana als països europeus, com també a la resta d’Espanya. És per aquest 

motiu que considerem aquesta tasca de traducció de les obres d’escriptors i 

escriptores en llengua catalana molt útil i necessària per aconseguir un 

reconeixement i normalització de la nostra llengua.  
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4. Conclusions 

 

Marta Pessarrodona nasqué l’any 1941 a Terrassa. Fou filla única i els 

seus pares Florenci Pessarrodona i Montserrat Artigas li inculcaren el gust 

per a la lectura. Als 15 anys va anar a estudiar a Barcelona i el fet d’agafar el 

tren cada dia li despertà la passió per viatjar sola. El primer viatge el va fer 

quan encara anava a l’institut, mitjançant un intercanvi a França on hi 

descobrí una cultura, aleshores molt oberta, i n’aprengué la llengua. A la 

universitat, després d’haver començat i deixat els estudis de Farmàcia, 

estudià Història. Malgrat que no li va agradar, allà conegué alguns dels 

escriptors que posteriorment formaren amb ella la Generació Literària dels 

setanta. La seva faceta com a escriptora la inicià de ben jove i als 27 anys 

publicà el primer llibre de poesia. Entrà a treballar a una editorial, però la 

seva passió per a viatjar la portà a començar a traduir per poder mantenir la 

feina a l’editorial mentre estava viatjant. En aquests viatges descobrí la 

cultura anglesa i començà a llegir a Virginia Woolf. En motiu d’un premi 

literari conegué a Gabriel Ferrater i ambdós escriptors mantingueren una 

relació de quatre anys. Després de la mort de Ferrater, decidí anar-se’n una 

temporada a Anglaterra a fer de lectora d’espanyol a la Universitat de 

Nottingham i continuà llegint a Virginia Woolf i també als altres membres 

del Grup de Bloomsbury. Quan va tornar continuà treballant a editorials i 

compaginant la feina amb les traduccions i la seva obra. Fou comissària 

d’una exitosa exposició sobre el Grup de Bloomsbury i començà a realitzar 

conferències i estudis sobre el grup anglès i la seva màxima exponent: 

Virginia Woolf. Gràcies a la seva involucració en la cultura catalana fou 

nomenada coordinadora de la Comissió Internacional per a la Difusió de la 

cultura catalana. Com a reconeixement a la seva obra guanyà el premi Prat 
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de la Riba d’articles periodístics, fou nomenada escriptora del mes i li 

atorgaren la Creu de Sant Jordi. Com a premi a tota la seva trajectòria l’any 

2011 el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts li ha atorgat el Premi 

Nacional de Cultura en la categoria de literatura. 

 L’ofici de la traducció l’inicià, igual com moltes altres escriptores del 

seu temps, per motius econòmics, atès que traduir li permetia viatjar i 

mantenir la feina a l’editorial. No obstant això, ha mantingut aquesta tasca al 

llarg de tota la seva carrera com a autora i l’ha considerat un més dels 

múltiples gèneres que ha conreat. La traducció li permetia, a més de viatjar, 

llegir més intensament aquelles obres que tant li apassionaven i desitjava 

que la nostra cultura, catalana i castellana, també en pogués gaudir. Malgrat 

haver traduït algunes obres per raons purament econòmiques i sense gran 

valor literari, de seguida va tenir la sort de poder elegir les obres que volia 

versionar i es va decantar per obres de temàtica feminista. Autores com 

Virginia Woolf, Doris Lessing, Susan Sontag, Sylvia Plath, Janet Frame, Erica 

Jong, Marguerite Duras, entre d’altres formen part de la llarga llista 

d’autores feministes que Pessarrodona ha girat al català i al castellà. 

Per a Marta Pessarrodona, la traducció no es pot considerar com una 

creació i ha de mantenir sempre la fidelitat amb el text original. Malgrat no 

teoritzar mai sobre aspectes traductològics, manté la premissa de què cada 

traducció ha de conservar el to del seu autor o autora, de manera que dos 

textos de diferent autoria no es poden assemblar en la versió traduïda. Per a 

la traductora és molt important el coneixement de la llengua i la cultura de 

l’obra de sortida, però encara s’ha de tenir més coneixement de la llengua 

d’arribada.   

Pel què fa a les llengües de traducció només ha versionat textos de 

l'anglès i del francès, les dues llengües que més coneixement ha tingut també 

de la seva cultura, i ha traduït cap al català, però també cap al castellà. 

L'elecció de la llengua d'arribada no ha pogut ser decisió seva, ja que ha 



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                97 

 

traduït cap a la llengua que més li han demanat, en el seu cas la llengua 

castellana. Tot i ser una escriptora en llengua catalana, el fet de dominar 

l'altra llengua de l'Estat li ha permès treballar més com a traductora i 

sempre ha acceptat qualsevol possibilitat de la traducció. Si ens fixem en la 

tipologia de textos que ha versionat, trobem que han estat diversos, però 

majoritàriament novel·les, fet remarcable considerant que, com a escriptora, 

no ha conreat mai aquest gènere. Pel contrari, no ha traduït mai poesia 

perquè prefereix escriure-la. Dels autors i autores que ha pogut elegir per a 

traduir destaquem els noms de Doris Lessing, Virginia Woolf i Susan Sontag, 

en tant que ha repetit en les traduccions de les seves obres i aquestes tres 

dones han format part directament o indirecta de la seva vida, ja sigui 

perquè hi ha mantingut una relació d'amistat, com és el cas de Doris Lessing; 

o bé perquè la seva obra l'ha apassionat i ha dedicat gran part de la seva vida 

a estudiar-la, com és el cas de Virginia Woolf; o bé perquè la traducció de la 

seva obra li ha representat un repte, com ha estat el cas de Susan Sontag.  

Si ens fixem en aspectes que van més enllà dels purament 

traductològics, hem parlat sobre els textos que ha escrit acompanyant les 

traduccions com són els pròlegs, els prefacis i les introduccions. Hem pogut 

constatar que utilitza majoritàriament aquests documents per aprofundir en 

l'obra i l'autor o l'autora i només en un cas els ha utilitzat per a tractar 

aspectes relacionats amb la traducció i el traductor o traductora. Així doncs, 

hem constatat quins són els temes més tractats en aquests textos i n'hem 

establert una classificació dels quatre més rellevants: el feminisme, Virginia 

Woolf, els contes i els viatges. Una vegada més, hem pogut constatar que 

aquests temes han marcat profundament la vida i obra de Marta 

Pessarrodona. 

Per acabar, pel què hem pogut veure al diari La Vanguardia, des del 

1981 fins a l'actualitat, és que el nom de Marta Pessarrodona com a 

traductora no apareix en gaires ocasions, al contrari de la seva faceta com a 

autora que sí que gaudeix de més representació. I, finalment, apuntar que 
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l'obra de Marta Pessarrodona ha estat traduïda majoritàriament a la llengua 

castellana i a l'anglesa i molts dels seus poemes s'han inclòs en recopilacions 

de poetes catalans traduïts en nombroses llengües europees.  

 

Futures línies d'investigació 

Durant l'elaboració del treball hem hagut d'anar acotant els temes que 

tractàvem i en ocasions hem hagut d'eliminar o escurçar algun apartat atesa 

la dimensió del treball. És, per això, que ens hem quedat amb ganes 

d'aprofundir i analitzar camins encara inexcrutats sobre la traductora Marta 

Pessarrodona. Així doncs, exposem les possibles futures línies d'investigació 

que considerem de gran interès per a continuar estudiant i així continuar 

aportant resultats a la tasca de recuperació de les dones traductores 

catalanes.  

En primer lloc, som conscients que en l'elaboració del treball només 

volíem realitzar un estat de la qüestió sobre la relació que mantenia Marta 

Pessarrodona amb la traducció i en cap moment endinsar-nos en aspectes 

més d’anàlisi traductològic de les seves traduccions. És per això que, una 

vegada visibilitzat el nom de Marta Pessarrodona com a traductora, ens 

caldria aprofundir en l'anàlisi d'algunes de les seves traduccions en llengua 

catalana. Les obres L'amant (1985), de Marguerite Duras, Cap a Amèrica 

(2002) o Davant el dolor dels altres (2003), de Susan Sontag, o la recent Tres 

guinees (2011), de Virginia Woolf, poden resultar de gran interès tant per la 

qualitat estilística com per la importància de les autores en la literatura 

universal i en la construcció de la geneologia literària femenina.  

En segon lloc, coneixedores del vessant feminista de Pessarrodona i 

també de la seva passió per Virginia Woolf, ens agradaria estudiar la seva 

recent traducció de l’obra Tres guinees (2011), marcadament feminista, i 

contrastar-la amb les versions castellanes de Román J. Jiménez de l’any 1941 
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i la d’Andrés Bosch de l’any 1999. Amb aquesta comparació, voldríem 

determinar si el punt de vista femení incideix en la traducció i si podem 

afirmar que el gènere en el traductor té efectes sobre la seva versió.  

Com hem comentat a les conclusions del treball, hem hagut d’acotar 

alguns aspectes en vistes de les enormes possibilitatsdel tema. És així com 

considerem que una tercera línia d’investigació podria ser l’anàlisi i la 

recepció de les traduccions de Pessarrodona a altres idiomes. Ens agradaria 

conèixer-ne els traductors i les traductores i preguntar-los els motius pels 

quals han versionat Pessarrodona, el tracte que hi han tingut i els problemes 

de traducció que els hi ha sorgit. En aquest mateix sentit, també podríem 

estudiar la recepció que ha tingut l’obra de Pessarrodona en aquests països i 

contrastar-la amb la recepció que ha tingut a casa nostra. 
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6. Annexos 

6.1. Entrevista a Marta Pessarrodona 

Vaig contactar amb Marta Pessarrodona, per primer cop, a través del 

correu electrònic que m’havia proporcionat la directora del treball Pilar 

Godayol. En aquest correu li explicava la meva intenció de realitzar un estudi 

sobre la seva faceta com a traductora i el meu interés per a fer-li una 

entrevista. De seguida vaig rebre una resposta dient que telefonés al número 

que em donava, per acordar un dia per a fer l’entrevista. En aquell mateix 

moment li vaig telefonar i ja vam quedar per una tarda de la setmana 

següent.  

Em va citar a la seva casa de Sant Cugat del Vallès, una torre de dues 

plantes amb jardí des d’on es pot veure l’edifici de l’Arxiu Nacional de 

Catalunya. Em va obrir la porta i, després d’una breu presentació, em va 

convidar a entrar i em va dirigir fins al menjador. Allà, vaig seure al sofà, on 

ella m’havia indicat, i de seguida la Mont se’m va enfilar a la falda. La seva 

gossa, la Mont, era molt juganera i no em va deixar estar fins que la seva 

mestressa no es asseure al sofà i la va cridar. Aleshores, obedient, es va 

enfilar al seu costat i es va quedar allà durant tota l’entrevista, mentre 

Pessarrodona l’anava acariciant. Abans d’això, però, Pessarrodona em va 

demanar si volia café, que en tenia de preparat. Quan el va anar a buscar jo 

vaig començar a treure tots els papers amb les preguntes (en tenia més de 

cent), vaig engegar la grabadora i la vaig deixar sobre la tauleta de centre. 

Pessarrodona va sortir de la cuina amb una plata amb dues tasses de cafè, 

una cafetera i algunes galetes i ho va deixar, també, damunt la tauleta. 

Després d’una petita conversa sobre la Plana de Vic vaig decidir començar 



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                120 

 

l’entrevista, atès que sabia que seria llarga. Així doncs, vaig començar a fer-

l’hi preguntes i ella me les va anar contestant de manera extensa, sense 

pressa, però sense pausa, i així va continuar fins que vaig formular l’última 

pregunta, dues hores més tard. Les úniques interrupcions que vam tenir van 

ser una trucada inoportuna al seu telèfon móbil (eren d’una companyia 

telefónica) i el rellotge de paret que tocava de manera estrident cada hora 

que passava.  

Marta Pessarrodona em va semblar una dona segura i intel·ligent. 

Parlava de moltes persones que coneixia i vaig suposar que l’amistat era un 

aspecte molt important a la seva vida. També em vaig adonar que tenia la 

llengua inglesa molt introduïda al seu vocabulari, en tant que tot d’una 

deixava anar paraules en aquest idioma. Conversar amb ella va suposar per 

mi com una classe magistral on la professora omple de sabiduría a l’alumnat, 

mentre aquest resta callat i admirat pel coneixement que posseeix la 

professora. No puc dir que coneixo profundament a Marta Pessarrodona, tot 

i haver estudiat a fons la seva obra i de manera més superficial la seva vida, 

però sí que puc dir que he conegut a un personatge que m’ha admirat i he 

tingut, i tinc, ganes de continuar aprenent més d’ella. Espero que amb 

aquesta entrevista es pugui transmetre tota aquesta sabiduría que, a mi, em 

va deixar perplexa.  

 

Infantesa i joventut 

Com recordeu la vostra infantesa a Terrassa?  

Bona, sóc filla única, per tant, mimada. Tot i que eren anys difícils vaig 

tenir tot el què pot demanar una criatura. Tenia molt bona relació amb els 

meus pares i pel què fa als avis només vaig conèixer els materns. 

Curiosament, el meu pare ja es va casar orfe, era el petit de la seva família, 

era d’un llogaret al costat de Solsona que es diu Vallmanya de Pinós on fa 5 o 
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6 anys un incendi ho va arrasar gairebé tot. Amb la meva mare es van 

conèixer durant la guerra a Sant Vicenç de Castellet, es van enamorar i, 

després, es van casar l’any 40 i jo vaig néixer el 41. El fet que em va marcar 

més de petita va ser que als 13 anys els meus pares em van portat a l’Institut 

Maragall de Barcelona i havia d’agafar el tren cada dia. Amb els anys, he 

pensat que aquest fet em va influir en la meva passió per viatjar.  

Com valoreu l’educació rebuda, tenint en compte que va ser sota la 

dictadura franquista?  

Tenint en compte la variable de què va ser tot en castellà fins al final, la 

veritat, bona, i tinc gran record de l’Institut Maragall. Jo diria que, en aquell 

moment, encara vaig enxampar mestres de la República molt bons; n’estic 

segura perquè n’he conegut casos. A més, al Maragall hi havia un professor 

per a cada assignatura, cosa que ara és molt corrent, però en aquell moment 

no ho era. De fet, ha estat la gran idea dels meus pares. D'entrada, perquè 

sent molt catòlics no van portar-me amb monges, que era el què tocava. Van 

decidir que no, i no perquè fossin agnòstics, sinó perquè a Terrassa els 

quadres d’honor i els títols els donaven a les filles de fabricants i a l’escola 

industrial només hi havia fills de fabricants. Com que els meus pares no ho 

eren de fabricants, van decidir que, encara que poguessin pagar el col·legi, jo 

estaria amb inferioritat de condicions. A part Terrassa és una ciutat 

totalment classista i, per això, als 13 anys estar-ne ja fora a mi m’ha anat 

molt bé. 

L’adolescència és una etapa de canvis que forgen la personalitat 

en la vida adulta. Com recordeu aquesta etapa de la vida? Recordeu 

alguna experiència que us marqués en el futur?  

Sí, als 15 anys vaig passar l’estiu a França llegint Baudelaire i Françoise 

Sagan!, això és el què m’ha marcat més. Va ser gràcies indirectament a una 

d’aquestes ex republicanes, Adela Maria Trepat Massó (tinc un poema 

dedicat a ella a Homenatge a Walter Benjamin «Madame Trepat»), que era 
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una dona, suposo, amb ideals. Ara ha de sortir un llibre meu sobre les dones 

a l’exili del 39 i en parlo bastant. Era una dona que als 19 anys ja havia 

acabat la carrera i als 20 s’havia doctorat a Madrid. Igual que Cernuda, va 

rebre una beca de la JAE (Junta para la Ampliación de Estudios) que era com 

una mena d’Erasmus de l’època; tot això venia dels «institutos escuela» i de 

Giner de los Ríos. Va anar a Alemanya i fou una gran traductora. Era 

traductora, cosa estranya, de la Fundació Bernat Metge, de llatí, juntament 

amb Anna Maria de Saavedra, que és una dona que també és molt 

interessant, però que personalment no vaig conèixer mai. Van traduir totes 

dues Les Metamorfosis i les Heroides d’Ovidi. Es veu que era com la deixeble 

predilecte de Riba.  

Aleshores, com que jo era bona en francès, em va donar adreces per 

escriure’m amb nenes franceses i fer intercanvis. I així va ser com va venir la 

nena francesa a casa meva, la Jannine Bigas, que l’he perduda de vista. Però, 

després, els meus pares no m’hi deixaven anar. Ells vivien a Villeneuve-sur-

Lot, que és un poble entre Tolouse i Bordeus, prop d’Agen, un poble 

relativament petit. La seva germana, que era professora d’espanyol d’un 

institut de Tolosa de Llenguadoc, va dir als meus pares que els seus estaven 

molt ofesos, perquè deixaven venir la seva nena i, en canvi, ells no deixaven 

anar-hi a la seva. Al final m’hi van deixar anar. Vaig ser l’única del meu curs 

que vaig passar un estiu a França i per a mi va ser molt important. 

I suposo que va ser el primer moment que va tenir contacte amb 

l’estranger?  

Sí, va ser el primer cop que vaig estar en un país estranger i que vaig 

passar una frontera, que eren terrorífiques. Naturalment ho vaig fer en tren. 

A més, va ser molt divertit perquè la germana gran, com que era professora 

d’espanyol, cada any feia un viatge per Espanya, a Andalusia, a Madrid, etc. i 

va dir als meus pares que em recolliria i que no es preocupessin que em 

deixaria en un tren i, després, ells em vindrien a recollir a Barcelona. I sí, em 



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                123 

 

va deixar en un tren a l’altre costat de la frontera, no sé si a Perpinyà. Jo 

estava contentíssima de passar la frontera sola, però va ser només passar la 

frontera de Portbou, que arribant a Puigcerdà, miro per la finestra i veig 

dues figures movent-se per l’andana. Eren els meus pares que em venien a 

buscar amb un regal. Jo els hagués matat perquè volia arribar sola a 

Barcelona i que m’esperessin allà... Però ara m’emociona.  

Vau triar els estudis d’història a la Universitat de Barcelona...  

Primer, vaig començar farmàcia per voluntat dels meus pares, però no 

els culpo perquè  tampoc m’hi vaig oposar. Vaig fer batxillerat de ciències i 

comú de ciències, en general treia notes molt escasses de tot ciències, però el 

meu pare tenia la idea que jo havia de fer farmàcia. Tampoc vaig dir que no 

ho volia fer. Era pèssima en matemàtiques i totes aquestes coses, però anava 

tirant. Quan vaig arribar a la universitat, aleshores quan et matriculaves, a 

part de prometre que faries el servei social, t’havies de vacunar d’una cosa 

que es deia la tuberculina contra la tuberculosi, perquè la tuberculosi estava 

bastant a prop. A mi em va fer l’efecte contrari, o sigui vaig tenir una 

pleuritis, que no és gran cosa, però em vaig passar un mes al llit i en el curs 

comú de ciències no podies perdre ni un dia. O sigui que ja no em vaig 

presentar als exàmens. Però, aquest mes que vaig estar al llit vaig llegir 

moltíssim i, al final, vaig dir que, o em passava a lletres, o no continuava 

estudiant. Aleshores vaig haver de repetir el preuniversitari, vaig haver de 

fer el de lletres. Per tant, vaig tenir temps per rumiar-ho. Tothom es pensa 

que no vaig agafar filologia perquè no hi havia filologia catalana, però ara en 

aquest moment tampoc agafaria filologia catalana. Tenia la idea que per ser 

poeta s’ha de ser molt culta, llavors vaig dubtar entre filosofia pura (de fet 

vaig anar a moltes classes) i història. Vaig triar història, però va ser una 

decepció, ja que no en vaig aprendre gens d’història a la universitat. Encara 

quedaven catedràtics republicans que eren espantosament dolents. Ara 

s’expliquen històries de la vora del foc sobre els grans mèrits de la 

República, que evidentment els va tenir, però jo sóc bastant crítica amb això. 
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Per això, vaig pensar que m’havia equivocat totalment. Vaig pensar que no 

m’agradava la història. Però, després, per la cosa anglosaxona, vaig 

descobrir que realment m’agrada molt i no me’n penedeixo. També 

m’hagués agradat fer filosofia, ja que m’agrada la història i la filosofia, però 

no filologia hispànica perquè en aquell moment vaig pensar que els 

trobadors, els romancers i tot això ja m’ho llegiria pel meu compte. Però 

segur que m’haguessin ensenyat molt perquè crec que hi havia millors 

professors que no pas a història. 

A la conversa entre Montserrat Roig i vós publicada al vostre llibre 

Tria de poemes del 1994, expliqueu que considereu l’amistat molt 

important i necessària, sobretot quan ets jove, i el vostre llibre Fauna 

de 1994, és un volum de retrats en prosa sobre els vostres amics que 

més estimeu. Quins podríeu considerar que han estat els vostres grans 

amics?  

Hi ha fases. Hi ha el què jo en dic el meu Bloomsbury local, la meva colla 

de Terrassa, que va ser important quan teníem 20 anys. Això ho vaig veure 

quan em vaig posar amb el grup de Bloomsbury. Tothom quan és jove 

necessita col·legues, amics. Els meus llibres ara, ja fa temps, van de mi a 

l’editor, si no és  com en aquest últim [L’exili violeta] que s'ha traduït al 

castellà i, per tant, ha passat per la traductora, la Mireia Sust. En canvi, quan 

tenia 20 anys tenia un amic, que també volia ser poeta però no ho va poder 

ser perquè es va morir molt jove, el Marià Vancells, a qui li dedico molts 

poemes, que ens telefonàvem i ens ensenyàvem els poemes perquè 

necessitàvem aquest contacte. És estimulant tenir un grup, tot i que també hi 

ha problemes, però és igual. 

Quan teníeu 26 anys vau conèixer a Gabriel Ferreter i hi 

convisquéreu  durant 4 anys. Com va afectar aquesta relació a la vostra 

vida personal?  
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Totalment. Ens vam conèixer precisament perquè jo ja era poeta i va 

ser ell que va voler conèixer-me. Volia donar-me el premi Carles Riba però 

els altres membres del jurat van dir que era massa jove i que ja el podria 

guanyar més endavant. Va guanyar el Jaume Vidal Alcover i jo mai més m’hi 

he tornat a presentar. Però llavors ell es va empipar molt i va venir a  

Terrassa a conèixer-me i aquí va començar la relació. 

L’any 71 es va morir el vostre amic Marià Vancells, el 72 es va 

suïcidar la vostra parella Gabriel Ferreter i el 74 es va morir el vostre 

pare. Com us van afectar aquestes morts?  

Molt, moltíssim. La que més potser va ser la del Marià. Per mi la vida és 

abans i després de la mort del Marià. Jo creia que la vida era una cosa i tot 

d’una vaig veure que era una altra, em va afectar moltíssim. 

 

Inici a l’escriptura 

En quin moment us vau adonar que la vostra professió era 

l’escriptura?  

De petita. La Rodoreda té una entrevista amb la Mercè Vilaret per la 

televisió espanyola, que li explica que de petita quan hi havia paletes a casa 

ella escoltava el què deien els paletes i ho escrivia i que el dia que no escrivia 

li donava la impressió que ja no era escriptora. Això sempre m'ha fet molta 

gràcia. Jo recordo que l’única vacil·lació que vaig tenir va ser, quan als set 

anys o una cosa així, em van treure les amígdales. Abans no anaves a 

l’hospital i m’ho van fer a casa d’un metge de Barcelona que tenia una 

infermera molt amable i simpàtica i, allò de les criatures, vaig pensar que, de 

gran, volia ser infermera, tot i que em marejo davant de la sang. Doncs, 

sempre, de seguida vaig voler ser escriptora. Als tres anys vaig anar per 

primera vegada a col·legi perquè ho vaig demanar jo i ja sabia llegir, perquè 
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la meva mare me n’havia ensenyat. He llegit des de molt petita i llegir ja és 

un pas per escriure. 

A quina edat vau escriure el vostre primer poema? El conserveu?  

Devia tenir uns 8 anys. No conservo aquest ni de més posteriors, ja que 

no conservo coses que no valen perquè després no se sap mai el què passarà. 

Després te’l publiquen i et fastiguegen pòstumament. 

En el pròleg del llibre de poemes de Lambert Botey Cavaller 

Lancelot (1994) afirmeu que un llibre és el producte de molts llibres 

llegits i que per tant la poesia és metalectura. Així doncs, us vau decidir 

a conrear el gènere de la poesia gràcies als referents de poetes catalans 

i catalanes?  

Dels catalans i catalanes no. La meva mare, que es podia considerar que 

era catalanista, però que no feia cap apologia del catalanisme, havia escrit 

poemes de joveneta, tot i no tenir estudis. Recordo a vegades haver de dinar 

tard perquè la meva mare estava acabant de llegir una novel·la. Com que 

sempre havia tingut problemes de son, el meu pare es va comprar una mena 

de pinça llum que es posava al capçal per poder llegir al llit. Els meus pares 

no eren lectors sofisticats, de textos d’alta literatura, però eren bons lectors, 

i això els hi agraeixo molt. Me’n recordo que estiuejàvem a la Segarra, ho 

feiem la meitat a la platja i la meitat a la muntanya, i a muntanya era a la 

Segarra, a Castellfollit de Riubregós. Ens allotjàvem a casa d’uns parents del 

meu pare, però el meu pare els pagava; així ens tenia a la meva mare i a mi 

segures. A més, eren anys difícils, estem parlant dels anys 40 i 50. No sé com 

vam fer tantes coses, francament. Me’n recordo que vam fer una festa i la 

meva mare em va fer aprendre un poema de Maragall. Sempre, quan 

demanava una bicicleta o patins o el que fos, –nines mai amb el gos ja era 

feliç–, a més hi havia una novel·leta d’en Folch i Torres, que no sé d’on les 

treia la meva mare. Això ho agraeixo molt i lamento molt haver-les perdut i 

vull recuperar-les d'alguna manera. O sigui que jo de petita vaig llegir molt 
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en català, però després ja no vaig llegir més, fins Espriu, com aquell que diu, 

o sigui que influència no en podia tenir de catalans. Jo volia ser Garcia Lorca. 

A l'Institut Maragall ja era la poeta de la classe i vaig escriure en castellà fins 

als 18 o 19 anys. 

Sembla que els primers poemes que vau escriure no estan 

publicats, són el recull 8 poemes i el poema Primers dies de 1968…  

Ho vam fer amb el meu grup de Terrassa. Hi havia il·lustracions d'ells, 

perquè en general eren pintors, i era una edició privada que no vam publicar 

tradicionalment.  

El primer llibre de poemes que us van publicar va ser Setembre 30 

l’any 1969 per l’editorial Ariel. Com us vau sentir al veure que els seus 

poemes deixaven de formar part de la vostra intimitat i passaven a ser 

públics?  

Vaig pensar que les aigües s'obririen, però no va passar res. Era una 

edició reduïda i no va tenir molta repercussió, però vaig publicar el primer. 

Havia de sortir el 68 i no va sortir fins el 69 per endarreriments. I encara 

gràcies que l’editor va ser Josep Pedreira, una gran figura com a editor: és 

qui es va inventar la sèrie de llibres de poesia de «L’óssa menor» i la 

col·lecció de «Les Quatre Estacions», que és on vaig publicar jo. A més ho va 

fer amb voluntarisme, perquè no era un home que tingués diners. Però, 

abans tenia més prestigi escriure poesia que ara, s'ha vist per exemple amb 

la Fira del llibre de Frankfurt del 2007 que no es va donar cap protagonisme 

als poetes, i és un error. 

Viatge a Anglaterra i contacte amb el Grup de Bloomsbury 

L’any 1972, just després de la mort de Gabriel Ferreter, vau 

marxar a Anglaterra, concretament a Nottingham a treballar durant 

dos anys com a lectora d’espanyol a la universitat. A l’entrevista 

publicada a la Revista del Centre de Lectura de Reus el març de 1997, 
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considereu aquest fet com una fugida, però també manifesteu que van 

ser els millors anys de la vostra vida...  

Sí, i encara ho són. Tinc un gran record d'Anglaterra, m'ho vaig passar 

molt bé i va ser molt important anar-hi. Encara que hi vaig anar com a 

lectora d’espanyol, la meva intenció era saber anglès i, en aquest sentit, vaig 

avançar molt. 

Hi va veure una gran diferència pel què fa a l’ensenyament?  

I tant, hi havia una diferència que ara no existeix. Ara està força bé, 

però, per exemple, abans a la biblioteca de la Universitat de Barcelona 

només hi anava amb els meus llibres, mai havia fet servir llibres d'allà 

perquè era sinistre. A Terrassa no hi havia biblioteques i la única que hi 

havia, la Soler i Palet, era un desastre. En canvi a la universitat de 

Nottingham hi havia un «language lab» (laboratori de llengües), entre 

moltes altres coses. Precisament el departament d'espanyol estava al costat 

de la biblioteca. Tots els ensenyants podíem treure 25 llibres en préstec. 

D'altra banda, la feina era molt poca, em sembla que és més dur fer de lector 

ara. No t'havies de preparar pràcticament les classes perquè eren conversa i 

tenies moltes hores lliures. Jo llegia un llibre cada dia i jugava a tennis, que ja 

hi jugava aquí. Jugava a hoquei, vaig aprendre a muntar a cavall, vaig 

aprendre a jugar al «bridge», tenia una bicicleta, vaig veure molt teatre... Van 

ser dos anys molt interessants i m’ho vaig passar estupendament. 

És en aquest moment quan entreu en contacte amb el Grup de 

Bloomsbury?  

Jo ja hi havia estat a Anglaterra, en estades curtes d’un mes, però sabia 

poc anglès. Quan vaig marxar d'aquí treballava a l’editorial Seix Barral i, tot i 

saber poc anglès, duia drets estrangers, que vol dir contractació de llibres. 

Una de les maneres que es poden contractar llibres, entre d’altres, és que 

quan veus que, per exemple, una editorial de Nova York, de Londres o de 
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París, o d'allà on sigui, comunica per catàleg que publicarà tal llibre, si et 

sembla interessant en demanes l'exemplar de lectura. Com que ja havia llegit 

coses de Virginia Woolf, vaig demanar una biografia seva, que després la 

vaig traduir. Però me’n vaig anar a Londres i el llibre va arribar quan ja 

estava fora. Vaig arribar el 17 de juliol del 72 a Londres i vaig sentir que en 

parlaven en una entrevista, de la qual vaig entendre’n la meitat, amb Quentin 

Bell, nebot de la Woolf i autor de la biografia. Era de dos volums. Acabava de 

sortir el primer i jo el dissabte ja la tenia. Estava allotjada en una «boarding 

house» (una mena de pensió) al barri de «Knightsbridge» i vaig començar a 

llegir la biografia que deia: «Virginia Woolf was a Miss Stephen. She was 

born at 27th High Park Gate» i aleshores vaig pensar que el High Park Gate 

estava a prop d'allà. Vaig tancar el llibre i vaig anar-ho a veure. Quan hi vaig 

arribar no hi havia cap placa que digués res sobre Virginia Woolf, només hi 

deia que hi havia mort el seu pare, Leslie Stephen. Vaig llegir, com vaig 

poder, el primer volum. Recordo perfectament que el primer volum va sortir 

el 17 de juliol i el segon el 5 d'octubre. Naturalment, el vaig comprar i, quan 

el vaig acabar, em vaig posar a llegir les seves novel·les i, quan vaig acabar 

les novel·les, vaig continuar amb els assaigs, i després vaig llegir els seus 

amics: E. M. Forster, J. M. Keynes, Lytton Strachey... i és clar amb tot això vaig 

estar entretingudíssima. 

En el pròleg del llibre de Pilar Godayol Dones de Bloomsbury 

assevereu que allò que us va esperonar d’aquest grup va ser que «era 

la primera agrupació d’intel·lectuals on homes i dones convivien en 

igualtat de condicions»...  

Però això és en retrospectiu que me n'he adonat. Jo mateixa em vaig 

preguntar per què m’havia interessat tant aquest grup i després ho vaig 

analitzar i vaig veure que realment és el primer grup on homes i dones estan 

en igualtat de condicions, però no davant de la societat, perquè el Grup és 

del 1905 i el 1905 les dones no tenien dret a vot (no el tenen fins el 28 el vot 

total a Gran Bretanya). 
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Heu conegut personalment a membres del Grup?  

Sí, vaig conèixer Duncan Grant, l’únic que encara estava viu i després he 

conegut la família perquè ells em van voler conèixer. He tingut molta sort. 

Vau ser comissaria de l’exposició i el seminari sobre el Grup de 

Bloomsbury a Barcelona l’any 1986 i va ser un èxit. Quin coneixement 

hi havia anteriorment a la cultura catalana sobre aquest grup?  

Cap o molt poc. A vegades l'esmentava Pla, que era bastant anglòfil, 

però la meva sorpresa va ser que tingués tant èxit, l’exposició. Quan la vaig 

fer vaig pensar que quatre amics em dirien que estava molt bé i que en sabia 

molt, però per sorpresa meva va ser un èxit popular en un moment en què 

no s'anava a tantes exposicions com es va en aquest moment. 

L’escriptura a fons i reconeixement 

En el camp de l’escriptura heu cultivat diversos gèneres com 

l’assaig o la narració curta, però us considereu primer de tot poeta… 

Què és per vós la poesia?  

Per mi és el màxim. Però, a més, penso que s’ha de tenir una mica de 

disposició natural, escrivim poesia els que ens agrada la condensació. Les 

novel·les poden ser extraordinàries, jo admiro molt els novel·listes i les 

novel·listes, però és prolixitat, s'han d'allargar les coses; en canvi, amb una 

paraula en poesia, gairebé dius el que es pot dir en un capítol. Per això em 

considero poeta, tot i que no he intentat mai escriure una novel·la i, en canvi, 

n'he traduït moltes. 

L’amor i la mort són els temes més tractats a la poesia. També en 

els vostres poemes. També dediqueu molts poemes a allò que més 

estimeu com poden ser ciutats com Berlín o Barcelona o personatges 

que admireu com Sarah Bernhardt o Walter Benjamin i també 
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persones que heu conegut i que heu estimat. És, doncs, qualsevol tema 

per al qual sentiu una estima apte per a la poesia?  

Sí. Per exemple, ara treballo en un llibre que es basa en la Bíblia. Es 

titula Variacions i consisteix en la idea de què una lectura o relectura de la 

Bíblia em dóna peu per un poema. Aquest llibre el vaig començar a partir del 

meu penúltim llibre publicat, L’amor a Barcelona. Un cop vaig publicar-lo 

vaig veure que en començava dos. Un era Animals i plantes, que vaig publicar 

el 2010, i l’altre aquest Variacions, que encara no he acabat.  

Quin és el poema que encara ara us desperta més sentiments?  

No podria dir-ne un de concret. Per exemple, de l'últim llibre que he 

publicat aquest any, Animals i plantes, sento un afecte especial a l'últim 

poema titulat «Quan tot de sobte», que és un poema que em va sorgir arrel 

d'un viatge a Alexandria. És un poema molt kafkià, escrit com estic fent 

Variacions, on treballo amb el que es diu vers hebreu, és a dir, com els salms 

de la Bíblia. M'interessa el vers hebreu, m'agrada molt el Costa i Llobera que 

fa vers hebreu i que, el 1904, en una conferència que va fer a l’Ateneu de 

Barcelona va dir que només empraria aquest tipus de vers. Un poeta 

extraordinari.  

Es pot aprendre a escriure poesia? Es necessiten unes qualitats 

especials? 

Confio que se n'aprèn. Segurament tenir unes qualitats especials pot 

ajudar a fer un tipus de poesia o un altre. Per exemple, la gent molt dotada 

per la música fa un tipus de poesia, els que no estem tan dotats en fem un 

altre. A mi m'agrada molt la poesia intel·lectualitzada; és a dir, m'agrada la 

poesia que difícilment es canta. M'han fet versions en música de poemes 

meus que m'han agradat, però jo crec que sóc una poeta més aviat per llegir. 
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Hi ha tres recopilacions de la vostra poesia que són Poemes de 

1969 a 1981, Tria de poemes (1994) i Poemes de 1969 a 2007. És decisió 

vostra o de l’editorial editar aquestes recopilacions?  

Meva, però no són tots iguals. Poemes de 1969 a 1981 és el recull dels 

meus quatre primers llibres, en canvi Tria de poemes, que és del 94, és una 

antologia que he fet jo mateixa. Però vaig cometre un error, que no cometré 

mai més:  vaig posar un llibre inèdit, Eros més que Thànatos. Només se'n va 

adonar Sam Abrams, tots els altres crítics ni ho van veure. I Poemes, l'últim, 

que és de 2007, també és una antologia. Aquest llibre va sortir perquè jo ja 

tenia pràcticament acabat el que he publicat aquest any, Animals i plantes, 

però tot estava exhaurit. M'entrevistaven i em deien que no trobaven cap 

llibre meu a cap llibreria i, per això, vaig dir a l'editorial que preferia primer 

publicar una antologia, que així dóna com un coixí, i després ja publicaria el 

llibre. 

A la vostra poesia hi apareixen molts termes en altres idiomes i 

referències d’altres cultures. Es podria considerar que la traducció és 

un element intrínsec en la vostra poesia?  

Segurament sí. En poesia peses cada paraula i, per això, sempre m'ha 

servit molt estudiar altres llengües; a més, hi ha paraules que són 

intraduïbles. Però, per altra banda, la modernitat en poesia té cent anys, o 

sigui que no és cap novetat això. 

Com penseu que ha canviat la vostra manera d’escriure poesia 

amb el temps?  

No ho sé, això potser ho pot dir més una persona des de fora, però 

segur que totes les experiències que he viscut han motivat aquests canvis. 

En una entrevista vostra publicada a la Revista del Centre de 

Lectura de Reus el març de 1997, parleu sobre Gabriel Ferreter i 

afirmeu que us va ensenyar que, «quan ja se sap fer una cosa s’ha de 
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deixar», per això ell va deixar la poesia. És també per aquest motiu que 

vau deixar la poesia i vau provar el camp de la narrativa breu?  

Encara em sento molt aprenent en poesia i no va ser deixar la poesia 

per la narrativa. Una vegada vaig entrevistar a Marguerite Duras, que va 

dirigir cinema i teatre, va escriure novel·les i assaig, i li vaig demanar si 

havia de fer molts canvis per escriure un gènere o un altre i em va contestar 

que tot són paraules. Jo sé que una idea em va bé per un article, una altra per 

un poema i una altra per una narració. 

I com és que us vau introduir al camp dels guions de ficció i les 

obres dramàtiques?  

Estic segura que si visqués en un altre país hauria escrit molt pel teatre, 

ja que m'interessa molt. Però aquí, com que és una mena de club privat del 

qual no sóc sòcia, no ho he fet. No és com un poema que l'escrius passi el que 

passi, una obra de teatre ha de ser un encàrrec, si no fas una altra cosa. He 

escrit algunes obres que s’han representat, però que no s’han publicat. 

El vostre últim llibre de poesia ha estat Animals i plantes, 2010, 

però ha passat un període de 12 anys des del seu últim llibre L’amor a 

Barcelona, 1998.  

No és insòlit, perquè n'estava escrivint dos al mateix temps i també vaig 

publicar els retrats d’escriptores catalanes i la biografia de la Rodoreda. A 

més, si es miren els anys d'edició entre un llibre i un altre sempre hi ha un 

període de temps entre 4 o 5 anys, per tant per a mi és normal. 

Quines són les vostres escriptores preferides i les que penseu que 

us han influït més en la vostra escriptura?  

És difícil de seleccionar-ne només algunes i no sols hi ha dones. Ja fa 

molts anys que llegeixo Sylvia Plath i espero tenir influència d’ella perquè va 

suposar un trencament molt fort. També crec que Carner em deu haver 
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influït perquè hi ha títols meus que els trobo carnerians. També m’agrada 

molt Elliot i, últimament, m'entusiasma la poeta polonesa Wisława 

Szymborska. És difícil de dir perquè hi ha molts autors que m’agraden i que 

crec que m’han influït. 

Quina relació heu mantingut amb el món editorial?  

Al fer una carrera de lletres tens poques sortides i em vaig trobar que 

només podia dedicar-me o a l’ensenyament o al món editorial. Pel què fa a 

l’ensenyament, m’agrada molt fer seminaris i xerrades sobre un tema 

concret i durant un temps, però haver de repetir cada any els cursos i els 

papers que s’han d’omplir per a la universitat em veig incapaç i no me’n 

sento dotada. Per això, de seguida vaig tirar cap al món editorial i hi vaig 

treballar durant 15 anys. Vaig arribar a ser directora literària, però realment 

el que volia fer és el que faig ara que és treballar des de casa. 

En algun moment heu manifestat el vostre malestar per la 

dificultat de publicar poesia...  

Sí, és que sembla que aquí es venguin 20.000 exemplars de cada 

novel·la. Tot depèn del tiratge en què es comprometi l’editor. Si d'un llibre 

que se'n vendran 1.000 exemplars, es fa un tiratge de 20.000, pot durar 

eternament. Però la poesia a tots els països del món és lleugerament més 

cara perquè es fan tiratges més aviat reduïts, tot i que tampoc tots els 

novel·listes venen 30.000 exemplars així que surten al carrer. 

En algunes ocasions heu exercit de crítica literària. És difícil 

valorar els llibres dels altres?  

No em sento crítica literària. Per exemple, de poesia en parlo molt poc 

perquè com que ho estic fent jo crec que seria massa esbiaixat. Em sento 

lectora corrent que parla, que comenta coses. 
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Trobem que heu conreat un altre gènere literari, del qual no se’n 

parla gaire, però que té un gran valor literari i sobretot ens ajuda a 

conèixer més a la persona que l’escriu que és el pròleg. Heu escrit una 

trentena de pròlegs entre els publicats a la vostra obra, a les vostres 

traduccions i als llibres d’altres autors. Què en penseu sobre aquest 

gènere? 

A mi m'agrada molt i em fa sentir molt afalagada quan un autor o 

autora em demana que prologui la seva obra, però no està gaire ben 

considerat. Aquest estiu, per exemple, m’he discutit amb un editor perquè 

em va demanar un pròleg de la Woolf a Madrid i em pagaven una quantitat 

irrisòria. Jo sé perfectament com va això perquè he treballat al món editorial 

i sé que no s'ha d'encarir una edició per un pròleg. Hi ha molts llibres que els 

tinc repetits perquè han sortit amb un pròleg que no tenia abans. Penso que 

el pròleg és orientatiu i que et pot fer veure aspectes que sense el pròleg no 

veuries. El motiu principal pel qual un autor demana a un altre que escrigui 

un pròleg és perquè aquest altre autor coneix el tema de què tracta l’obra, 

tot i que jo d'autors vius i d'aquí n'he escrit relativament pocs de pròlegs, 

n'he escrit més sobre autors estrangers. 

Durant tota la carrera, i encara ara, heu col·laborat en un seguit de 

diaris i revistes i fins i tot vau guanyar el premi Prat de la Riba 

d’articles periodístics (2007). Com valoreu aquest gènere? 

És un gènere que m'agrada molt, tot i que ara estic en un sabàtic, però 

hi tornaré perquè comporta una immediatesa de relació amb el públic que és 

molt llaminera.  

L’any 1997 us van concedir la Creu de Sant Jordi. Amb aquest 

premi us heu sentit reconeguda a casa nostra? I a l’estranger? 

Els trobo perillosos els premis, en tinc pocs i me'n sobren perquè penso 

que encara hauria de fer moltes coses. Són una mica mausoleu, no em 
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satisfan massa. Però va ser un honor que me’l donessin, òbviament. També 

em sento reconeguda a l’estranger. 

La traducció 

Ara que ja coneixem més a fons la vostra vida i obra enfilem la 

vostra faceta com a traductora. Què us va motivar a començar aquesta 

activitat?  

Com que m'agrada llegir, m'agrada traduir, i considero que el traductor 

és un lector privilegiat. Tinc molt poques teories sobre la traducció, però en 

tinc una de clara que és que procuro que una traducció meva de Doris 

Lessing, posem pel cas, no es pot assemblar de cap manera a una traducció 

meva de Susan Sontag, posem pel cas. L'important és donar la veu original. 

Hi ha traductors bastant coneguts, noms dels quals no diré, però que sempre 

donen el mateix to, sempre són ells. Jo en canvi, procuro no ser jo, ficar-me 

molt a la pell de l’autor. Em diverteix molt traduir ja que consisteix en una 

lectura més detallada que la lectura habitual i, per tant, m'agrada. 

Tenint en compte que no vau estudiar la carrera de traducció, cosa 

impossible ja que a la vostra època encara no existia, ni tampoc cap 

carrera que impliqués el coneixement de llengües estrangeres, el 

vostre aprenentatge en aquest camp ha estat del tot autodidacta?  

Sí, però penso que a la vida tot és autodidacta. Caldria plantejar-se molt 

el paper de les universitats actuals. Crec que només són un catàleg d'allò que 

després has de treballar, per això penso que, en definitiva, tots som 

autodidactes. 

Quina va ser la vostra primera traducció?  

Primer vaig publicar un llibre infantil titulat Varenka de Bernadette 

Watts, que vaig traduir de l’anglès al català a l’editorial Lumen. Però 

considero que vaig començar de veritat a traduir quan vivia a Nottingham i 
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vaig traduir a Forster A Room with a View (Una habitación con vistas). 

Aquesta per mi és la meva primera traducció. 

Després vau traduir la biografia de Virginia Woolf, escrita pel seu 

marit Leonard Woolf, titulada La Muerte de Virginia, 1975. Va ser 

decisió vostra traduir aquesta obra?  

Va ser decisió meva, ja que aquest llibre no era tota l’obra completa, 

sinó que era un capítol dintre de 5 volums. En aquell temps, Lumen ja havia 

començat a publicar Virginia Woolf. Tot i això, va haver-hi un gran retard, ja 

que Virginia Woolf es va publicar per primer cop a tota la península Ibèrica 

amb la traducció de Jordana de la Mrs Dalloway el 1930 i la Mrs Dalloway és 

del 1925. Tenint en compte que no hi havia internet, ni televisió, ni faxos va 

ser realment la primera traducció a la península ibèrica. Després, el 1938, es 

va publicar Flush, que es la història del gos de la Virginia Woolf, amb una 

traducció dubtosa de Roser Cardús. Als anys 40 es va publicar en castellà la 

seva primera novel·la  titulada The voyage out (Fin de viaje), que més 

endavant jo vaig prologar, a l’editorial Luis de Caralt. Més tard, el 1972, 

l’editorial Lumen va publicar Las Olas i vaig oferir a Ester Tusquets, que era 

amiga meva, de fer això i va acceptar. 

 

Considereu que la traducció és una eina per introduir autors i 

autores estrangeres a la literatura catalana?  

Sí. A més als anys 30 es duia una política molt bona que consistia a 

demanar a tots els autors vigents que traduïssin. No estic gaire d’acord amb 

alguna d’aquestes traduccions, com per exemple quan Carner traduïa 

Dickens utilitzava un llenguatge per fer parlar als clubs anglesos que no 

coincidia amb la realitat, però això passava perquè Carner era molt ric en el 

llenguatge. Trobem des d’Andreu Nin traduint els Russos fins a Riba traduint 

Edgar Allan Poe, a part de les seves traduccions de la Bernat Metge. Un altre 
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cas és la traducció de la Ilíada del poeta anglès Pope que no sabia grec, però 

en canvi traduïa Homer. Ho feia del francès, però es reedita constantment 

com a performance de llengua anglesa. O sigui que els autors en curs també 

tradueixin és important i aquesta va ser la política que es va dur als anys 30 

a Catalunya. Era una bona política que no es duu ara en canvi.  

La traductora Helena Valentí va demanar girar l’obra de Doris 

Lessing El cuaderno dorado (1978) impressionada per la seva lectura i 

per haver-la conegut personalment. Us heu trobat mai en una situació 

semblant?  

L'Helena Valentí, que havia sigut companya de Gabriel Ferreter, dues 

abans que ho fos jo, es va interessar per Doris Lessing de la mateixa manera 

que m'hi vaig interessar jo. En el meu cas, va ser gràcies a Gabriel que va 

treure un exemplar de l'Institut Britànic perquè li havia sorprès molt 

aquesta autora. Llavors l'Helena, que ja vivia a Anglaterra, la va voler 

conèixer i va ser quan es va interessar per traduir-la. En aquella època Seix 

Barral va contractar el Cuaderno Dorado, per pressió dels Ferrater. Tot i que 

pensaven que potser no es podria publicar a Espanya perquè Franco estava 

viu, com que hi havia una relació molt bona amb una editorial mexicana de 

l’editor Joaquín Mortiz, van pensar que si no es podia publicar aquí, perquè 

la censura la desfeia, Joaquín Mortiz ho publicaria a Mèxic. Jo vaig demanar 

els drets pel contracte i immediatament després va arribar una carta de 

l’Helena dient que la volia traduir. No hi va haver cap problema, 

naturalment. Però aleshores, jo me'n vaig anar del 72 al 74 a Anglaterra i no 

vaig veure que aquí sortís El cuaderno dorado. Quan vaig tornar, vaig 

treballar amb editorials, aquest cop a Nogué/ Caralt. Aleshores un dels dos 

gerents em va dir que Josep Maria Carandell, director literari de Seix Barral 

en aquell moment, li va dir que no volien publicar El cuaderno dorado i li va 

oferir comprar-lo amb la traducció inclosa. Però el gerent no n’estava gaire 

segur perquè deia que tenia moltes pàgines i que seria un llibre molt car, 

coses dels gerents. Jo li vaig dir que si el contractava passaria a la història i 
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efectivament es va contractar i es va publicar. Aleshores, jo havia conegut a 

Dora Russell, la segona dona del filòsof Bertrand Russell. Vaig passar tota 

una tarda a casa seva a Londres fent-li una entrevista per a la revista 

Vindicación Feminista, perquè havia traduït les seves memòries per Editorial 

Grijalbo. Era una dona extraordinària i tota l'estona m'anava dient que havia 

de conèixer una amiga seva més jove que faria grans coses. Al final li vaig 

demanar qui era aquesta amiga i em va dir que es deia Doris Lessing. Em va 

donar el seu telèfon, però naturalment no li vaig telefonar perquè no tenia 

res a dir-li a part que l’admirava. Però aleshores, com que estava a Nogué/ 

Caralt i vam contractar El cuaderno dorado vaig pensar que estaria bé 

demanar-li una pàgina manuscrita per la coberta. Per això, vaig pagar-me el 

viatge i vaig anar a Londres un cap de setmana. Va ser llavors quan vaig 

utilitzar el telèfon que tenia, que és un telèfon que mai és al llistí telefònic. 

Vam passar un dia juntes i vaig fer-li una entrevista i ha acabat sent una 

relació fins avui.  

La tasca de traductora per a vós és només un guanyapà o bé també 

la conreeu per plaer?  

Les dues coses. Per mi és una feina, però és una feina en la qual intento 

que els autors m'agradin, intento passar-m'ho al màxim de bé possible. A 

més crec que he après molt traduint i està més ben pagada que l’escriptura. 

Quins tractes econòmics i de drets d’autor us feien?  

Els drets d'autor dels traductors són una ensarronada perquè 

representa que el què et paguen per fer la traducció són uns suposats drets 

d'autor que a mi mai m'han liquidat. Però després han donat més de sí 

perquè algunes traduccions meves han canviat d'editorial i si en volen fer 

una altra edició m'han de pagar la traducció, llavors això surt bastant a 

compte. 

Per a vós, què és traduir?  
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Té molt de creativitat. T'has d'organitzar, no pot ser fer una pagineta 

ara i més tard fer-ne dues més, has d'entrar en un ritme. Jo mateixa ho noto, 

començo freda i després em vaig escalfant, vaig entrant en el text. No 

considero la traducció com la creació d’una obra nova i el traductor com un 

nou autor, crec que ajuda a l'autor o a l'autora, però l'original és de l'autor 

original, deixem-nos de tonteries. Jo mai podria escriure les novel·les que he 

traduït i, en canvi, les tradueixo i han tingut èxit i ha anat bé. És una altra 

cosa. Crec, a més, que sempre que es pot s’ha d’anostrar el text i mantenir la 

fidelitat amb el text original. 

Quins són els problemes principals que trobeu a l’hora de traduir?  

Són molt variats. Has de conèixer molt bé l'època, l'autor, etc. i, per tant, 

no pots traduir qualsevol cosa. A més, el coneixement de la llengua 

estrangera és important, però ho és més el de la llengua d’arribada. No crec 

en absolut amb les traduccions indirectes. Jo, per exemple, he tardat a sentir-

me còmode a escriure prosa en català, m'ha costat anys i, per tant, traduir 

també.  

Des de l’aparició de les facultats de traducció la feina del traductor 

o traductora s’ha professionalitzat. Creieu que es pot aprendre a 

traduir?  

Es poden donar indicacions, però és una mica com estudiar periodisme. 

Jo entenc que es pot ser periodista sense estudiar periodisme i es pot ser 

traductor sense estudiar traducció. Per aquest motiu penso que en definitiva 

podem traduir relativament poc cada persona per més que ens hi entestem. 

Per exemple, jo que he traduït més de l'anglès, aquesta llengua té uns 

aparells a l'abast si tu procures buscar-los. Quan vaig fer la primera 

traducció, la de Forster, vaig notar que tot d'una l'anglès es tornava estrany. 

Aleshores vaig descobrir que el què passava era que estava traduint 

fragments de la Bíblia. És terrible que els catòlics coneguem tan malament la 

Bíblia i que, en canvi, pels anglicans sigui el seu llibre. En anglès hi ha una 
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cosa que es diu «Compendium to the Bible» que t’ajuda a cercar allò bíblic 

que un autor ha incorporat (sense dir-ho explícitament) d’un passatge de la 

Bíblia. A més, no es pot traduir la Bíblia en castellà igual que estàs traduint 

Forster, ha de ser un castellà diferent, ha de ser un castellà més antic. En 

castellà hi ha la gran traducció de la Bíblia de Cipriano de Valera i, en català, 

hi ha la de Montserrat que és esplèndida. Així mateix, no he traduït mai cap 

novel·la de la Jane Austen. Vaig començar a traduir Sense and sensibility, però 

per un problema de l’editorial no la vaig poder acabar. El llenguatge de la 

Jane Austen respecte al de la Doris Lessing és totalment diferent. T'has de 

situar una mica, t'has de posar una mica en la pell de l'autor o l'autora. 

Canvia molt que sigui un segle o un altre. 

L’augment dels traductors i traductores professionals i del volum 

d’obres per traduir ha comportat que a les editorials els importi més la 

rapidesa que la qualitat. Això comporta que es publiquin traduccions 

sense ni tan sols revisar-les. Creieu que és important la tasca de la 

revisió?  

Sí, a més jo sempre faig molt cas d'allò que em diuen perquè sempre 

veuen més bé quatre ulls que dos. I, al contrari, crec que hi ha llibres que 

surten que no se'ls ha llegit ningú. Ara n'hi comença haver més, però hi ha 

pocs editors en el sentit anglès de la paraula. Recordo una novel·la, Irse de 

casa, de la Carmen Martín Gaite, que era bastant amiga meva, que parlava 

d'un vi. S'havia equivocat òbviament. Posem pel cas que en digués Marqués 

de Pomal quan el més conegut és Marqués de Murrieta. Jo li vaig comentar i 

es va sorprendre que ningú se n'hagués adonat. A mi, per exemple, en el cas 

de l’Exili violeta, que m'ha estat traduint gairebé simultàniament la Mireia 

Sust, m'ha fet veure d’errors que jo he canviat. Per tant les revisions són 

necessàries. 

Heu manifestat que les vostres 3 escriptores preferides són Mercè 

Rodoreda, Virginia Woolf i Doris Lessing. Si revisem el llistat de les 
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vostres traduccions trobem que heu traduït 7 obres de Doris Lessing al 

català i al castellà, 1 de Virginia Woolf i 2 biografies sobre ella al 

castellà i de Mercè Rodoreda heu tingut cura i heu prologat la traducció 

castellana de Semblava de seda (1985) i heu realitzat varis estudis 

sobre l’autora, a més d’escriure’n molts  pròlegs. Al llibre Mercè 

Rodoreda i el seu temps, 2005 compareu a l’escriptora catalana amb 

Lessing i Woolf.  Per què?  

Tenen punts en comú, són obsessives les tres, però són diametralment 

diferents d'origen i de tot. Jo sempre intento comparar autors i autores 

catalans amb autors estrangers senzillament per donar-los-hi més curs. Per 

exemple, el meu llibre Mercè Rodoreda i el seu temps està traduït al castellà. 

El Ricard Salvat, amic meu, em va trucar un dia dient que havia estat a un 

museu d’algun lloc de Mèxic i el primer que havia vist era el meu 

«Rodoreda» en castellà. Per tant, si fas algun paral·lelisme sempre li dónes 

més sortida. A més la mateixa Mercè Rodoreda ja ho feia en vida quan va dir 

en una entrevista a l'Anna Murià que no escriuria novel·la però escriuria 

contes i que la seva preferida era Dorothy Parker. O sigui que ella mateixa ja 

es mirava en miralls estrangers i, per tant, s'han de mirar aquests miralls. 

 

Tenint en compte que heu traduït 7 obres de Doris Lessing, durant 

el procés de traducció li heu demanat ajuda per problemes concrets de 

traducció? 

No, ni ella ho vol. En canvi, quan vaig traduir l'Amant de la Marguerite 

Duras, ella va dir a l'editorial que si hi havia alguna cosa que li telefonés, 

però no la vaig telefonar, perquè no vaig trobar cap dificultat, o vaig creure 

que no en trobava. Després la vaig conèixer a casa seva, a París. 

Heu intentat posar-vos en contacte amb tots els autors a qui heu 

traduït?  
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Sí, per exemple, una de les traduccions més difícils que he fet ha estat El 

amante del volcán, de Susan Sontag, perquè era molt exigent, però 

meravellosa. Després, per patriotisme, vaig voler traduir al català la seva 

novel·la següent i l’última, que és In America. Com que ella sabia una mica de 

castellà em feia molts comentaris de la meva traducció de la primera. Tinc 

un arxivador ple dels faxos que ens passàvem i em discutia la coma, però 

vaig aprendre moltíssim.  

En alguna ocasió o bé l’editorial o bé l’autor o autora de l’obra que 

traduíeu us han fet modificar algun fragment?  

Tot un fragment no, però coses de detalls sí que m’han fet modificar. 

Per exemple, Sontag m’enviava faxos dient si trobava que tenia poc ritme i jo 

ho modificava i li tornava a ensenyar. Això depèn dels autors, però amb 

Sontag, per In America, que és un llibre impressionant però molt difícil, vaig 

demanar a l'editorial Proa que em concedissin ja d'entrada una correctora. 

Vaig triar a l'Antònia Carré, que és una medievalista i escriptora i que és 

molt forta amb català. Li passava capítol per capítol i el comentava amb ella. 

Però a més, Sontag ens va enviar a tots els traductors unes cent pàgines amb 

explicacions que deien, per exemple, que havia tret coses de Shakespeare i 

no ens deixava posar notes a peu de pàgina. Aleshores, vaig agafar les 

versions en català de Shakespeare i vaig decidir que faria servir les del 

Salvador Oliva i li dono les gràcies al començament de la traducció.  

En entrevistes, notícies als mitjans i notes biogràfiques vostres 

sembla que la vostra faceta com a traductora tingui un paper molt 

secundari davant la vostra faceta com a escriptora. Què en penseu?  

No, això s'ho inventen els altres. 

Creieu que el paper del traductor o traductora és invisible als ulls 

del públic lector?  
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Sí, absolutament. Ara ja fa anys que sempre em posen a primera pàgina, 

però en general els noms dels traductors els posen petitets a l'esquerra. 

Revisant les vostres traduccions trobem obres de grans escriptors 

i escriptores com les ja esmentades Lessing i Woolf i d’altres noms com 

Sylvia Plath, Marguerite Duras, Erica Jong, Quentin Bell, Leonard Woolf, 

Susan Sontag, Louis Althusser, entre d’altres. Però també trobem 

traduccions d’autors i autores més desconeguts i de temàtica més 

diversa com per exemple llibres sobre ocultisme o bé literatura infantil 

i juvenil. Quin és el motiu d’aquesta diversitat?  

El motiu és que el 74 quan vaig tornar d’Anglaterra havia de viure. Per 

això també vaig tornar a entrar al món editorial. De vegades has d'agafar una 

mica el què et ve. Tot i això, vaig traduir obres que no vaig triar però que em 

van agradar com la biografia de Raoul Walsh, el director de cinema. Però, de 

seguida, em vaig situar. 

Els gèneres que predominen en les vostres traduccions són la 

narrativa i la biografia, però no trobem cap llibre de poesia. Tenint en 

compte que sou poeta per què no heu traduït mai aquest gènere? 

Creieu que és impossible traduir poesia?  

No és impossible, però és més difícil. N'he traduït alguns pel propi gust, 

però no professionalment. Penso que és massa esforç, que prefereixo 

dedicar-me a la pròpia poesia. El dia que jo pensi que s'ha acabat la meva 

carrera de poeta, sempre dic que aleshores traduiré poesia. És possible que 

ara mateix amb un amic ens posem en una traducció de poemes de 

l'Elizabeth Bishop, però és més ell que m'ha esperonat a fer-ho que no pas jo. 

Consideres que s'ha de ser poeta per traduir poesia?  

Jo diria que sí. Per exemple, quan jo aprenc una llengua el primer que 

llegeixo i entenc és la poesia. És perquè tenim uns codis diferent. Per tant, un 

que no és poeta pot fer-ho bé, però és una qüestió de codis, és més difícil. 
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El gènere més diferent de tots els que heu girat ha estat el teatre. 

Heu traduït obres per ser representades i no per ser escrites. Aquest 

fet fa variar gaire la forma de traduir?  

Sí. Quan vaig traduir Savanah Bay, de Marguerite Duras, una obra 

fantàstica, va ser per encàrrec d’Herman Bonnín. Quan vaig tenir la primera 

versió va venir un vespre a casa amb la seva dona, que és francesa però que 

parla el català molt bé, i vam fer lectura com si ho interpretéssim, perquè jo 

ho havia de sentir. Quan he traduït pel teatre, sempre exigeixo d'anar a 

assaig per si vull modificar alguna cosa, perquè és molt diferent escriure-ho 

que sentir-ho. Tot i això aquestes obres que he traduït pel teatre només 

s’han representat, excepte Savannah Bay,  perquè no m’he mogut per 

publicar-les. 

Heu traduït obres molt importants com per exemple L’Amant de 

Marguerite Duras, (1985); la biografia Virginia Woolf de Quentin Bell, 

(1980); La campana de cristal de Sylvia Plath, (1992); Una habitación 

con vistas de Edward Morgan Forster, (1976); o Diario de una buena 

vecina de Doris Lessing, (1987) per citar-ne algunes, però quina ha 

estat la traducció amb la qual us heu divertit més? I quina ha estat la 

més reconeguda?  

No ho sé, moltes. En realitat totes, sempre m'ho passo bastant bé. Per 

exemple, les dues primeres que vaig traduir de Lessing, que van ser les que 

ella va publicar sota pseudònim, han tingut molta repercussió en la meva 

vida. Va ser a partir d'aleshores que em vaig posar a escriure narració. 

Sempre li comento que em va influir en això. I la més reconeguda, si penso 

amb les edicions, segurament és la biografia de Quentin Bell, que és 

meravellosa. És un exemple de bona biografia, sensacional. 

Gairebé a totes les vostres traduccions trobem notes a peu de 

pàgina que sobretot aclareixen problemes lingüístics. Considereu 

aquesta pràctica com una forma de visibilitzar la vostra feina com a 
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traductora en l’obra o bé només una tècnica per a resoldre un 

problema en la traducció?  

No, jo ho faig pel lector. Jo sempre que he vist que alguna cosa no 

s’entendria les he utilitzat, però no en excés. Com he dit abans, Sontag no em 

deixava posar-ne fins que li vaig dir que un parell eren imprescindibles 

perquè sinó marejaria al lector. De fet té raó, en una novel·la no hi ha 

d'haver notes. La Mireia, per exemple, en la traducció castellana de l’assaig 

L’exili violeta n'hi posa i hi estic perfectament d'acord, però és un assaig.  

Feminisme 

A l’entrevista publicada al diari «Avui» el 24 de març del 2005 i en 

la qual parleu sobre Mercè Rodoreda afirmeu que l’autora va contestar 

en una ocasió en què li van demanar què en pensàveu del feminisme 

«No en penso res, però tinc una amiga molt jove i molt intel·ligent que 

diu que ho és i, per tant, ho respecto molt». Aquesta amiga éreu vós. 

Així doncs, us considereu feminista?  

(Riu) Absolutament. Per exemple, si es mira la meva bibliografia de 

traduccions un gran nombre de les obres són d’autores feministes. Sempre 

he tingut més simpatia amb aquestes autores. Tot i que això no significa que 

aquestes autores només siguin reconegudes i admirades pel gènere femení, 

sinó que també tenen milions d’admiradors homes. 

Voleu que us anomenin «poeta» enlloc de «poetessa». Què en 

penseu sobre el sexisme en el llenguatge?  

Crec que és una obligació anar canviant el llenguatge en general. Jo, per 

exemple, no em deixo posar mai un «hom», «hom diu», per mi això no diu 

res, és una cosa antiquada, però tots som una mica esclaus del nostre temps. 

Tu llegeixes coses de fa 50 o 70 anys i està ple de «llurs» i coses d'aquestes 

que ara no ho fa servir ningú. Hi ha un famós sermó de John Donne que diu 

«No man is an island entire of itself» jo no tradueixo «cap home» sinó «cap 
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persona». Hi ha maneres de dir-ho diferents i aleshores jo escullo les que 

són més inclusives dels dos gèneres, això és absolutament intencionat. 

En el pròleg de El violí d’Auschwitz de Maria Àngels Anglada, 

(2004) comenteu que l’escriptora va accedir tard al món de la 

literatura perquè «va passar primer pels silencis que tan sovint 

s’imposen en la vida d’una dona (família) ». Creieu que encara ara és 

més fàcil d’accedir al món literari pels homes que per a les dones?  

Sí. I no només al món literari sinó a tots els móns, sense cap mena de 

dubte. 

Llengua i escriptura en català 

Quan vau decidir que la vostra llengua literària havia de ser la 

catalana? 

Cap als 20 anys. Quan m'anaven a publicar uns poemes en una revista a 

Cuba, uns poemes castellans, vaig pensar que no podia ser, que jo havia 

d'escriure en català. Va ser molt polític, també era una manera de ser 

antifranquista, però no me’n penedeixo. 

La vostra obra poètica està tota escrita en català, però en canvi les 

vostres traduccions són en català i en castellà, fins i tot en trobem més 

en castellà. A què és degut això?  

He traduït molt més al castellà perquè he tingut més peticions per 

traduir al castellà que al català i de tota manera ara voldria tornar a traduir 

al castellà perquè no el vull perdre.  

La vostra educació va ser tota en castellà. Com vau aprendre 

l’ortografia i la gramàtica de la llengua catalana?  

Quan vaig decidir ser escriptora catalana em vaig comprar la gramàtica 

de Fabra i me la vaig llegir set vegades. També vaig llegir, i em va servir 
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moltíssim, les Converses filològiques, que després jo vaig editar com a editora 

espanyola a Edhasa a cura de Joaquim Rafel i Fontanals. Hi ha un polític amic 

meu que ara ha deixat la política que és el Carles Gasòliba, economista, que li 

vaig deixar les Converses filològiques i va dir que li havien servit tantíssim. Jo 

crec que tot s'aprèn llegint, no dubto que els dos cursos acadèmics que vaig 

viure a Anglaterra m'han servit, però a mi el què m'ha servit és el què 

llegeixo en anglès per saber anglès. 

Formeu part de la generació literària dels setanta, un grup de 

joves escriptors i escriptores nascuts durant els anys quaranta i 

educats íntegrament en castellà. Va ser en aquest moment quan vau 

entrar en contacte amb altres escriptors i escriptores en llengua 

catalana?  

És que eren del meu curs. Al meu curs érem Carles Miralles, Francesc 

Parcerisas i Josep Miquel Sobrer, que són lleument més joves que jo perquè 

jo hi vaig arribar més tard. També és en aquest moment quan vaig començar 

a implicar-me més activament en la conscienciació de la nació catalana, però 

va venir per altres ramals. 

Vau començar a escriure poesia en català durant la dictadura 

franquista. Va ser més difícil publicar la seva obra en aquesta època?  

A mi em semblava que sí, però vist com van les coses actualment, amb 

els problemes que veig que tenen amics meus joves, doncs potser no tant. 

Potser pel prestigi que tenia la poesia. 

No trobem traduccions al català fins després de la dictadura i sí 

que en trobem en castellà. Això era perquè les editorials no volien 

publicar traduccions al català?  

No ho sé. No, ja se'n traduïen. Per exemple, a Edicions 62 gairebé tot ho 

traduïa Jordi Solé Tura. Era com més impenetrable el món de traduir en 

català, però per sort ha anat millorant paulatinament. 
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Heu estat coordinadora de la Comissió Internacional per a la 

Difusió de la cultura catalana. Quina era la vostra tasca en aquest 

càrrec?  

Va ser un encàrrec del conseller Joaquim Ferrer i primer vaig haver 

d’idear-la. Jo tornava de Berlín, que havia estat uns mesos estudiant 

alemany, i s'havia mort Foix i li vaig dir que com podia ser que ningú fora de 

Catalunya n'hagués parlat. Aleshores ell em va dir que pensés alguna cosa. 

Realment van ser uns anys molt bonics. Quan Joaquim Ferrer va deixar de 

ser conseller, el següent, que va ser Joan Guitart, encara ho va potenciar més. 

[Marta, elimina això, perquè la Comissió Internacional ni va organitzar 

premis ni va publicar novel·les.]  Vam organitzar premis i sortien moltes 

novel·les, era bonic. 

Com valoreu la situació del català en el món literari actual?  

Jo crec que està bé. El gran nombre d’obres catalanes que s’estan 

traduint a d’altres idiomes és la millor manera de difondre i preservar la 

cultura catalana. Però, tot i això, penso que el català morirà, com també va 

morir l'hebreu. Jesús parlava arameu, no parlava hebreu. En canvi, l'hebreu 

ara té una literatura esplèndida. El castellà també morirà un dia o altre. Amb 

això no cal preocupar-s'hi, però crec que hi ha força normalitat. Per a mi 

Catalunya encara no és prou catalana. Actualment l’ensenyament, pel què fa 

a la història i la cultura catalanes està millor, perquè abans era 

completament nul·la.  

Marta Pessarrodona traduïda 

Trobem tres llibres vostres Berlín suite, 1985; Homenatge a Walter 

Benjamin, 1988; i Nessa: narracions, 1988 que han estat traduïts al 

castellà i Homenatge a Walter Benjamin, 1988 també s’ha traduït al 

suec. A més trobem un gran nombre de poemes vostres que apareixen 

a varies antologies de poesia en diversos idiomes com el portuguès, el 
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neerlandès, l’italià, l’hongarès, l’eslovè, l’alemany i el rus. També teniu 

l’obra Confessions que és una antologia de poemes vostres feta a 

Irlanda. Com ha estat la recepció de la vostra obra als altres països? 

Coneixeu als vostres traductors? 

La recepció ha estat minoritària i en general conec als meus traductors. 

Per exemple, aquesta obra Confessions, em va sorprendre molt 

agradablement perquè vaig anar a Nova York, al cap d'uns mesos de què 

hagués sortit, i el tenien a l'aparador de la llibreria més important. Per 

aquesta recopilació vaig passar una setmana en un castell amb set poetes 

que no sabien català, però que els hi havien passat una traducció que havia 

fet la lectora de castellà de la Universitat de Cork, que a més va resultar que 

era neboda de Marià Vancells. Dels poemes que jo els havia enviat per fax 

ella en  va fer una versió literal i cada matí dos o tres poetes es reunien amb 

mi i m'ensenyaven el que havien fet a partir d'aquesta traducció. Com que jo 

sé anglès els podia ajudar i va ser una experiència molt bonica. 

No us heu traduït mai a vós mateixa? Què en penseu sobre 

l’autotraducció?  

No m’he autotraduït mai, prefereixo que em tradueixin. En general 

l’autotraducció em sembla molt bé. Els traductors, ara em poso com a 

traductora, els traductors ens equivoquem molt, el traductor traïdor i 

aquestes coses, però tenim encerts que el propi autor no té. He vist encerts 

en traduccions de poemes meus que a mi mai se m’haguessin acudit, i si 

tenen errors els detecto i els hi faig saber. En general, estic absolutament 

d’acord amb les traduccions que fan de la meva obra i no crec que sigui més 

crítica amb les traduccions de la meva obra pel fet de ser traductora, al 

contrari, crec que precisament com que tu ja saps les dificultats que hi ha en 

la tradució, ets molt comprensiva, o intento ser-ho. 

Quins països i universitats us han convidat per fer conferències 

sobre la vostra obra?  
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No m’han convidat tant per parlar sobre la meva obra sinó per llegir 

poemes meus o per parlar sobre l’obra d’altres escriptores. Per exemple 

l'any passat vaig anar a fer una conferència sobre l'obra de la Rodoreda a la 

Universitat de d'Aman i al Cervantes d'Aman, a Jordània. Vaig anar a llegir 

poemes meus a l'institut Goethe del Caire. Després a Alexandria, a la 

biblioteca. També he anat a Berlín, a Gènova, a Rennes, a Anglaterra i 

Irlanda, i ara tinc una invitació per anar a Verona. És curiós he estat menys 

traduïda al francès, que és aquí al costat, i com a poeta tan sols hi he anat 

una vegada, a la Universitat de Rennes.  

Plans de futur 

La seva darrera publicació ha estat un assaig titulat França 1939: 

la cultura catalana exiliada, 2010, i el seu últim llibre de poemes ha 

estat Animals i plantes, 2010. Esteu treballant en alguna nova 

publicació?  

Ara sortirà L’exili violeta i aquest tema de l'exili el continuaré perquè 

m'apassiona molt. Pel què fa a traduccions, no en tinc cap en marxa i en 

voldria tenir. Ja he donat veus que vull posar-me a traduir i parar d'escriure, 

no del tot però parar una mica.  

Sempre heu estat molt viatgera, heu estimat ciutats com Londres, 

Berlín, Buenos Aires, Zurich o Jerusalem. En el pròleg del llibre Londres 

(1992) fins i tot heu comentat que coneixíeu millor Londres que 

Barcelona. On voleu viure la vostra vellesa?  

Si pogués triar, però això hauria de ser que em toqués la primitiva, faria 

com el Canetti i viuria a Zurich, la trobo una ciutat esplèndida al cor 

d’Europa, a més durant el dia parles en quatre llengües i és molt divertit. A 

Londres és impossible viure-hi, ja des que vaig tornar de Nottingham ho vaig 

veure, perquè per exemple jo si me n'anés a viure a Londres tindria 
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problemes per entrar la meva gossa, perquè ha de passar una quarantena i 

això em limita. Hi vaig molt, però anar i tornar. 

Creieu que us ha quedat alguna cosa per fer? Teniu intenció de fer-

la en un futur?  

Per exemple, el curs passat vaig començar classes de polonès, que 

encara continuo, perquè crec que la millor poesia que s'està fent en aquest 

moment es fa en polonès, i que naturalment he llegit en traducció. 

Començant per Czesław Milosz, Zbigniew Herbert, que ja són morts, o 

Wisława Szymborska que encara està viva i viu a Cracòvia, entre d’altres. 

Però ha sigut gairebé una casualitat atendre classes de polonès, ja que hi 

vaig amb una amiga meva un dia a la setmana i és divertit. Però m’han 

quedat moltes coses per fer, podria dir que totes. 
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6.2. Fitxes  

A continuació, presentem un seguit de fitxes; en primer lloc de les 

traduccions fetes per Marta Pessarrodona; en segon lloc, dels pròlegs escrits 

per Pessarrodona en les seves traduccions i en traduccions d’altri i; en tercer 

lloc, les fitxes de les obres de Marta Pessarrodona traduïdes a d’altres 

llengües. En totes elles hi figura el nom de l’autor/a, traductor/a (en el cas 

de les primeres no fa falta, ja que en totes la traductora és Marta 

Pessarrodona), el títol (original i traduït), l’any de publicació, l’editorial, la 

col·lecció, les llengües de sortida i d’arribada, els llocs on apareix el nom de 

Marta Pessarrodona, el copyright i el número de ISBN.  

Volem apuntar que no s’han pogut consultar totes les obres. Algunes 

traduccions i algunes obres de Marta Pessarrodona traduïda ens han estat 

impossibles d’aconseguir i, per tant, alguns aspectes com on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona o bé si conté notes a peu de página no ho hem pogut 

determinar.  

Aquestes fitxes ens han ajudat a analitzar diversos aspectes que 

apareixen al treball i corresponen a un llistat complet de les traduccions, els 

pròlegs i les obres traduïdes de Marta Pessarrodona.  
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6.2.1. Fitxes de les traduccions de Marta Pessarrodona 

 

Autor/a Carroll, Lewis 

Títol traduït Niñas (Cartas y fotografías) 

Editorial Lumen 

Col·lecció Pocas palabras, 14 

Any de publicació 1974 

Títol original - 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de la traductora 

Pàgina de crèdits: “Traducciones de J. L. GIMÉNEZ 

FRONTÍN y MARTA PESSARRODONA” 

Altres Estudi preliminar de Brassaï 

Copyright © Publicado por Editorial Lumen. Ramón Miquel y 

Planas, 10-Barcelona, 34 

ISBN 8426423140 
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Autor/a Woolf, Leonard 

Títol traduït La muerte de Virginia Woolf 

Editorial Lumen 

Col·lecció Palabra menor, 44 

Any de publicació 1975 

Títol original Virginia's Death capítol 1 de l’obra:  The Journey not the 

Arrival Matters (An autobiography of the years 1939 to 

1969) 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

A la portada: “Edición a cargo de Marta Pessarrodona”  

A pàgines interiors: “Traducción, prólogo y notas de 

Marta Pesarrodona” 

Altres El pròleg i l'edició és a càrrec de Marta Pessarrodona així 

com també les notes a peu de pàgina  

Copyright © de la edición oroginal: Leonard Woolf, 1969 

© de esta edición: Editorial Lumen, Barcelona, 1975 

Ramón Miquel i Planas, 19 Barcelona, 17 

ISBN 8426429440 
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Autor/a Kutz, Myer 

Títol traduït Rockefeller power 

Editorial Editorial Euros, S.A. 

Col·lecció Personae 

Any de publicació 1975 

Títol original Rockefeller power 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina de crèdits: “Versión castellana de MARTA 

PESARRODONA Y ARTIGAS” 

Altres Notes a peu de pàgina a càrrec de l'autor 

Copyright © 1974 by Myer Kutz 

Copyright de la presente edición castellana : 

© Editorial Euros , S.A. 1975 Pelayo, 28, 3º Barcelona 

ISBN 8473640187 
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Autor/a Forster, Edward Morgan 

Títol traduït Una habitación con vistas 

Editorial Planeta 

Col·lecció Narrativa, 92 

Any de publicació 1976 

Títol original A room with a view 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina interior: “Traducción de Marta Pessarrodona” 

Altres - 

Copyright © The Provost and Scholars  of King's College, 

Cambridge, 1908, 1977 

© Editorial Planeta, S.A. Córcega, 273-277 08008 

Barcelona 

ISBN 8432014354 
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Autor/a Cardinal, Marie 

Títol traduït Las palabras para decirlo 

Editorial Noguer 

Col·lecció Galería literaria contemporánea 

Any de publicació 1976 

Títol original Les Mots pour le dire 

Llengua de sortida Francès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina de crèdits: “Traducción: Marta Pessarrodona” 

Altres Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © Editorial Noguer, S.A., Paseo de Gracia, 96, Barcelona, 

1976, para la pulicación en lengua española 

ISBN 8427911599 
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Autor/a Farson, Daniel 

Títol traduït Hombres lobo, vampiros y aparecidos 

Editorial Noguer Ediciones 

Col·lecció El mundo de lo oculto 

Any de publicació 1976 

Títol original - 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

No s’ha pogut consultar 

Altres - 

Copyright - 

ISBN 8427956037 
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Autor/a Fleischer, Leonore 

Títol traduït Funny lady 

Editorial Grijalbo 

Col·lecció Edibolsillo 

Any de publicació 1976 

Títol original Funny lady 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina de crèdits: “Traducido por MARTA 

PESSARRODONA de la 1ª edición de Bantam Books. Inc., 

Nueva York, 1975” 

Altres Guió cinematogràfic basat en el guió original de Jay 

Presson Allen i Arnold Schulman 

Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © 1975, RASTAR PICTURES, INC. 

© 1976, EDICIONES GRIJALBO, S.A. Deu y Mata, 98, 

Barcelona, 14 

ISBN 8425305950 
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Autor/a Doctorow, Edgard Lawrence 

Títol traduït Ragtime 

Editorial Grijalbo 

Col·lecció - 

Any de publicació 1976 

Títol original Ragtime 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina de crèdits:”Traducido por Marta Pessarrodona” 

Altres Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

S'ha consultat la segona edició 

Copyright © 1974, 1975, E. L. Doctorow 

© 1976, Ediciones Grijalbo, S.A. Déu y Mata, 98. 

Barcelona-29 

ISBN 8425306647 
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Autor/a Wilson, Colin 

Títol traduït Seres con poderes ocultos 

Editorial Noguer Ediciones 

Col·lecció El mundo de lo oculto 

Any de publicació 1976 

Títol original - 

Llengua de sortida Anglès  

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

No s’ha pogut consultar 

Altres - 

Copyright - 

ISBN 8427956029 
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Autor/a Jong, Erica 

Títol traduït Miedo a volar 

Editorial Noguer 

Col·lecció Galería literaria contemporánea 

Any de publicació 1977 

Títol original Fear of flying 

Llengua de sortida Anglès  

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina de crèdits:”Traducción: Marta Pessarrodona” 

Altres Conté notes a peu de pàgina de la traductora  

S'ha consultat la segona edició 

Copyright © 1973 by Erica Jong 

© 1977, Editorial Noguer, S.A., Paseo de Gracia, 96, 

Barcelona 

ISBN 8427911661 
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Autor/a Bessie, Alvah Cecil 

Títol traduït El símbolo 

Editorial Grijalbo 

Col·lecció Edibolsillo paperback, 97 

Any de publicació 1977 

Títol original - 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

No s’ha pogut consultar 

Altres - 

Copyright - 

ISBN 8425307740 
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Autor/a Updike, John 

Títol traduït Un mes de domingos 

Editorial Noguer Ediciones  

Col·lecció Galería Literaria Contemporánea 

Any de publicació 1977 

Títol original A Month of Sundays 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina de crèdits: “Traducción Marta Pessarrodona” 

Altres Conté notes a peu de pàgina de l’escriptor 

Copyright © 1974, 1975, by John Updike 

Esta traducción se publica con permiso de Alfred A. 

Knopf, Inc. 

© 1977, by Editorial Noguer, S.A. 

Paseo de Gracia, 96, Barcelona, para la publicación en 

lengua española. 

ISBN 8427911718 
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Autor/a Hellman, Lillian 

Títol traduït Pentimento 

Editorial Editorial Argos Vergara, S.A. 

Col·lecció Libros DB 

Any de publicació 1977 

Títol original Pentimento 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina de crèdits: “ Traducción Marta Pessarrodona” 

Altres Portada: “Jane Fonda (en el papel de L.Hellman ) y 

Vanessa Redgrave, son las intérpretes de la película Julia 

basada en este libro 

Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © by Lillian hellman, 1974 

© Para la edición española de bolsillo Editorial Argos 

Vergara, S.A. Aragón, 390, Barcelona-13 

ISBN 847017486X 
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Autor/a Russell, Dora 

Títol traduït Autobiografía  

Editorial Grijalbo 

Col·lecció Edibolsillo paperback, 247 

Any de publicació 1979 

Títol original The Tamarisk tree 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina de crèdits: “Traducido por Marta Pessarrodona” 

Altres Conté un pròleg de Marta Pessarrodona 

Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © 1975, Dora Russell 

© 1979, Ediciones Grijalbo, S.A. 

Déu i Mata, 98. Barcelona-29 
ISBN 8425311373 
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Autor/a Bell, Quentin 

Títol traduït Virginia Woolf  

Vol. 1 Virginia Stephen 1882 a 1912  

Vol. 2 Mrs. Woolf 1912 a 1941 

Editorial Lumen 

Col·lecció Palabra en el tiempo, 127, 128 

Any de publicació 1979-1980 

Títol original Virginia Woolf. A Biography 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgines interiors: “ Traducción de Marta Pessarrodona” 

Altres Conté notes a peu de pàgina de l'autor 

Copyright Publicado por Editorial Lumen Ramón Miquel y Planas, 

10-Barcelona 

ISBN 8426411274 (vol.1), 8426411282 (vol.2) 
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Autor/a Walsh, Raoul 

Títol traduït La vida de un hombre: la edad de oro de Hollywood 

Editorial Grijalbo 

Col·lecció - 

Any de publicació 1982 

Títol original Each man in his time 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina de crèdits: “ Traducido por MARTA 

PESSARRODONA” 

Altres - 

Copyright © 1974, Raoul Walsh Enterprises, INC 

© 1982, Ediciones Grijalbo, S.A. 

Déu i Mata, 98, Barcelona - 29 

ISBN 8425313864 
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Autor/a Stein, Gertrude 

Títol traduït El món és rodó 

Editorial Laia 

Col·lecció El nus 

Any de publicació 1985  

Títol original The world is round 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina interior i pàgina de crèdits: “Traducció i pròleg de 

Marta Pessarrodona” 

Altres Conté un pròleg de Marta Pessarrodona 

Copyright © Gertrude Stein, 1939 

Propietat d’aquesta edició (inclòs el pròleg, la traducció i 

el disseny de la coberta): Editorial Laia, S.A., Guitard, 43, 

àtic, 2a., 08014 Barcelona. 

ISBN 8472225577 

  



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                171 

 

Autor/a Duras, Marguerite 

Títol traduït L’Amant 

Editorial Tusquets 

Col·lecció Andanzas, 15 

Any de publicació 1985 

Títol original L’Amant 

Llengua de sortida Francès 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina interior i pàgina de crèdits: “Traducció de Marta 

Pessarrodona” 

Altres - 

Copyright Reservats tots els drets d’aquesta edició per Tusquets 

Editores S.A. –Iradier, 24 – 08017 Barcelona 

ISBN 8472239829   
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Autor/a Jong, Erica 

Títol traduït Paracaídas y besos 

Editorial Plaza & Janés 

Col·lecció Plaza & Janés éxitos 

Any de publicació 1986 

Títol original Parachutes & kisses 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina de crèdits: “ Traducción de MARTA 

PESARRODONA” 

Altres Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © 1984, Erica MannJong 

copyright de la traducción española: 

© 1986, PLAZA & JANES EDITORES S.A.Virgen de 

Guadalupe, 21-33. Esplugues de Llobregat (Barcelona) 

ISBN 8401321557 
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Autor/a Duras, Marguerite 

Títol traduït Savannah Bay 

Editorial Edhasa: Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya 

Col·lecció Els textos del Centre Dramàtic; 8 

Any de publicació 1986 

Títol original Savannah Bay 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

No s’ha pogut consultar 

Altres - 

Copyright - 

ISBN 8435054551 
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Autor/a Herce, Luis 

Títol traduït Blava 

Editorial Abitar 

Col·lecció - 

Any de publicació 1987 

Títol original Azul 

Llengua de sortida Castellà 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina interior: “ Versió catalana de Marta 

Pessarrodona”  

Pàgina de crèdits: “Versió catalana: MARTA 

PESSARRODONA” 

Altres Literatura infantil amb dibuixos de Maria Girona 

Copyright 1987 by ABITAR EDITORES 

ISBN 8486802008  
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Autor/a Lessing, Doris 

Títol traduït Diario de una buena vecina 

Editorial Edhasa 

Col·lecció Narrativas contemporáneas, 82 

Any de publicació 1987 

Títol original The Diary of a Good Neighbour 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgines interiors: «Traducción de Marta Pessarrodona» 

Altres - 

Copyright © Edhasa, 1987 Avenida Diagonal, 519-521 08029 

Barcelona  

© Doris Lessing, 1983 

ISBN 8435007820 
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Autor/a Lambert, Jean-Clarence 

Títol traduït Karel Appel: obras sobre papel 

Editorial Polígrafa 

Col·lecció - 

Any de publicació 1988 

Títol original - 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgines interiors: “Versión castellana de Marta 

Pessarrodona” 

Altres Conté notes de la traductora 

Copyright © 1980 by Cross River Press LTD, Nueva York 

Para la edición española: 

© 1988 Ediciones Polígrafa, S.A. 

Balmes, 54-08007 Barcelona 

ISBN 8434305208  
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Autor/a Lessing, Doris 

Títol traduït Si la vejez pudiera 

Editorial EDHASA 

Col·lecció Narrativas contemporáneas, 88 

Any de publicació 1988 

Títol original If the old could 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina interior: “ Traducción de MARTA 

PESSARRODONA” 

Altres Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © Doris Lessing, 1984 

© Edhasa, 1988 Avda. Diagonal, 519-521. 08029 

Barcelona 

ISBN 843500788X 
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Autor/a Brenan, Gerald 

Títol traduït Una vida pròpia: infantesa i joventut 

Editorial Destino 

Col·lecció L’Àncora, 22 

Any de publicació 1989 

Títol original A Life of One’s Own 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina interior: “Traducció de Marta Pessarrodona” 

Altres Pròleg i notes de D. Sam Abrams 

Aquest llibre ha merescut un ajut a la traducció de la 

Institució de les Lletres Catalanes 

Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © 1962 by Gerald Brenan 

© Ediciones Destino, S.A. Consell de Cent, 425, 08009 

Barcelona 

ISBN 842331829X 
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Autor/a Garrould, Ann 

Títol traduït Henry Moore, dibujos 

Editorial Polígrafa 

Col·lecció - 

Any de publicació 1989 

Títol original Henry Moore drawings 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina de crèdits: “Traducción castellana de Marta 

Pessarrodona” 

Altres - 

Copyright © 1989 Ediciones Polígrafa, S.A. Balmes, 54 - 08007 

Barcelona 

ISBN 8434305313 
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Autor/a Tomalin, Claire 

Títol traduït Katherine Mansfield: una vida secreta 

Editorial Circe 

Col·lecció Biografía Circe 

Any de publicació 1990 

Títol original Katherine Mansfield: a secret life 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgines interiors: “ Traducción de Marta Pessarrodona” 

Altres Conté notes al peu de pàgina de l'autora i també de la 

traductora 

Copyright © 1987, Claire Tomalin 

© de la presente edición: CIRCE Ediciones, S.A. Diagonal, 

459 08036 Barcelona 

ISBN 8477650306 
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Autor/a Frame, Janet 

Títol traduït Rostros en el agua 

Editorial Ediciones B 

Col·lecció Tiempos modernos, 39 

Any de publicació 1991 

Títol original Faces in the water 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Portada i pàgina interior: “Traducción y prólogo de 

Marta Pessarrodona” 

Pàgina de crèdits: “ Traducción: Marta Pessarrodona” 

Altres Conté un pròleg i notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © Janet Frame, 1961 

© Edición en castellano, Ediciones , S.A., 1991 

ISBN 8440625057 
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Autor/a Hudson, William Henry 

Títol traduït Mansiones verdes: una novela de la selva tropical 

Editorial Destino 

Col·lecció Áncora y Delfín, 667  

Any de publicació 1991 

Títol original Green mansions 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina interior: “Postfacio de Marta Pessarrodona” 

Pàgina de crèdits: “Traducción: Marta Pessarrodona” 

Contraportada: “Esta edición incluye un postfacio de 

Marta Pessarrodona” 

Altres Conté un “postfacio” i notes a peu de pàgina de la 

traductora 

Copyright © Ediciones Destino, S.A. Consell de Cent, 425. 08009 

Barcelona 

ISBN 8423320065 
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Autor/a Sagan, Françoise 

Títol traduït Sarah Bernhardt, el riure indestructible 

Editorial Llibres del Trapezi 

Col·lecció - 

Any de publicació 1991 

Títol original Sarah Bernhardt, le rire incanssable 

Llengua de sortida Francès 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina interior: “Traducció de Marta Pessarrodona” 

Altres La traducció d'aquest llibre ha comptat amb el suport de 

La Institució de les Lletres Catalanes 

Conté notes de l'autora a peu de pàgina 

Copyright © de les característiques d'aquesta edició Llibres del 

Trapezi, S.A. Carrer Provença, 333 - 08037 Barcelona 

ISBN 8487727026 
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Autor/a Plath, Sylvia 

Títol traduït La campana de cristal 

Editorial Círculo de Lectores 

Col·lecció Narradores del mundo 

Any de publicació 1992 

Títol original The Bell Jar 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina interior: “Traducción e Introducción de MARTA 

PESSARRODONA” 

Pàgina de crèdits: “Traducción del inglés: Marta 

Pessarrodona” 

Altres Conté una introducció, bibliografia i cronologia de la 

traductora 

Copyright © Sylvia Plath, 1963 

© Edhasa, 1982 y 1989 

© de la traducción: Marta Pessarrodona, 1991 

ISBN 8422639750 
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Autor/a Althusser, Louis 

Títol traduït L’Avenir és llarg; Els fets 

Editorial Destino 

Col·lecció L’Àncora, 48 

Any de publicació 1992 

Títol original L’Avenir dure longtemps. Les faits 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina de crèdits: “Traducció de L’avenir és llarg: Marta 

Pessarrodona” 

Altres Traducció de Els fets: Carme Geronès. Edició i 

presentació d’Olivier Corpet i Yann Moulier Boutang. 

Conté notes a peu de pàgina de la traductora i de l’editor 

Copyright © Ediciones Destino, S.A. Consell de Cent 425 08009 

Barcelona 

© de la traducció: Marta Pessarrodona i Carme Geronès 

ISBN 8423322386 
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Autor/a Althusser, Louis 

Títol traduït El porvenir es largo; Los Hechos 

Editorial Destino 

Col·lecció Áncora y Delfín, 691 

Any de publicació 1992 

Títol original L’avenir dure longtemps; Les faits 

Llengua de sortida Francès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina de crèdits: “Traducción de El porvenir es largo: 

Marta Pessarrodona” 

Altres Traducció de Los Hechos Carles Urritz, edició i 

presentació d’Olivier Corpet i Yann Moulier Boutang 

Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © Ediciones Destino, S.A. Consell de Cent, 425. 08009 

Barcelona 

© de la traducción Marta Pessarrodona y Carles Urritz. 

ISBN 8423322483 
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Autor/a Lambert, Jean-Clarence 

Títol traduït El Reino imaginal 

Editorial Polígrafa 

Col·lecció - 

Any de publicació 1993 

Títol original Le règne imaginal 

Llengua de sortida Francès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina interior: “Versión castellana de MARTA 

PESSARRODONA” (els 2 volums) 

Altres Conté dos volums: 1. Los artistas Cobra, 2. La 

imaginación material 

Contenen notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © 1993 Ediciones Polígrafa, S.A. Balmes, 54- 08007 

Barcelona 

ISBN 8434307367 
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Autor/a Hellman, Lillian 

Títol traduït Julia 

Editorial Salvat 

Col·lecció Grandes éxitos; Grandes escritoras, 10 

Any de publicació 1994 

Títol original Julia 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina de crèdits: “ Traducción: Marta Pessarrodona” 

Altres Conté notes a peu de pàgina de la traductora  

Aquesta obra va servir de base a la pel·lícula amb el 

mateix nom interpretada per Jane Fonda i Vanessa 

Redgrave 

Copyright © 1994 Salvat Editores S.A. 

© 1972 BY Llillian Hellman 

ISBN 8434587580 
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Autor/a Sontag, Susan 

Títol traduït El amante del volcán 

Editorial Círculo de Lectores 

Col·lecció - 

Any de publicació 1996 

Títol original The Volcano Lover 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgines interiors: “Traducción de Marta Pessarrodona”  

Pàgina de crèdits: “Traducción del inglés: Marta 

Pessarrodona, cedida por Santillana, S.A.” 

Altres - 

Copyright Licencia editorial para Círculo de Lectores por cortesía 

de la autora 

© 1992, Susan Sontag 

© de la traducción: Marta Pessarrodona 

ISBN 842042854X 
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Autor/a Lessing, Doris 

Títol traduït De nuevo, el amor 

Editorial Destino 

Col·lecció Áncora y Delfín, 761 

Any de publicació 1996 

Títol original Love, again 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgines interiors: “Traducción de Marta Pessarrodona” 

Altres Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © 1995, 1996 Doris Lessing 

© Ediciones Destino, S.A. Consell de Cent, 425. 08009 

Barcelona 

© de la traducción, Marta Pessarrodona 

ISBN 842332673X 
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Autor/a Rieff, David 

Títol traduït Matadero: Bosnia y el fracaso de Occidente 

Editorial El País. Aguilar 

Col·lecció El Nuevo siglo 

Any de publicació 1996 

Títol original Slaughterhouse. Bosnia and the failure of the West 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina interior: “versión castellana de Marta 

Pessarrodona”, pàgina de crèdits:”Traducción: Marta 

Pessarrodona” 

Altres Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © 1995, David Rieff 

© 1996, Ediciones El País, S.A./Aguilar, S.A. de Ediciones 

Juan Bravo, 38, 28006 Madrid 

ISBN 8403593740 
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Autor/a Lessing, Doris 

Títol traduït Dentro de mí 

Editorial Destino 

Col·lecció Áncora y Delfín, 791 

Any de publicació 1997 

Títol original Under my skin. Volume one of my autobiography, to 1949 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellana 

Llocs on apareix el nom 

de la traductora 

Pàgina interior: “ Traducción de Marta Pessarrodona” 

Altres Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © Doris Lessing, 1994 

© Ediciones Destino, S.A. 1997 Consell de Cent, 425 

08009 Barcelona 

© de la traducción, Marta Pessarrodona, 1997 

ISBN 8423328333 
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Autor/a Wyse, Lois 

Títol traduït De amiga a amiga: cartas que sólo una mujer puede 

escribir 

Editorial Oniro 

Col·lecció El árbol de la vida, 4 

Any de publicació 1998 

Títol original Friend to friend 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgines interiors: “Traducción de Marta Pessarrodona” 

Altres Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © del texto, 1997 Garret Press, Inc. 

© exclusivo de todas las ediciones en lengua española: 

Ediciones Oniro, S.A. Muntaner 261, 3º. 2ª - 08021 

Barcelona 

ISBN 8489920141 
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Autor/a Graves, Lucía 

Títol traduït Una dona desconeguda 

Editorial Proa 

Col·lecció Perfils, 20 

Any de publicació 2000 

Títol original A Woman Unknown 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgines interiors: «Traducció de Marta Pessarrodona» 

Altres Nota a la pàgina de crèdits: «La traducció d’aquesta obra 

ha rebut un ajut de la Institució de les Lletres Catalanes.» 

Copyright © 1999 Lucía Graves,  

© de la traducció, 2000 Marta Pessarrodona Drets 

exclusius en llengua catalana: ECSA Diputació, 250 08007 

Barcelona 

ISBN 8484370836 
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Autor/a Lessing, Doris 

Títol traduït Risa africana 

Editorial Plaza & Janés 

Col·lecció Mujeres viajeras 

Any de publicació 2001 

Títol original African Laughter 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgines interiors: “Colección coordinada por Marta 

Pessarrodona”, “Traducción de Marta Pessarrodona” 

Altres Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © 2000, Doris Lessing  

© de la traducción: Marta Pessarrodona 

© 2001, Plaza & Janés Editores, S.A. Travessera de 

Gràcia, 47-49, 08021 Barcelona 

ISBN 840137734X 
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Autor/a Lessing, Doris 

Títol traduït El día en que murió Stalin; La Mujer 

Editorial Debolsillo: Plaza & Janés 

Col·lecció Relatos, 37 

Any de publicació 2001 

Títol original The day Stalin died / The Woman 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgines interiors: «Selección y traducción Marta 

Pessarrodona» 

Altres Selecció dels textos fet per la traductora Marta 

Pessarrodona 

Copyright © Doris Lessing  

© de la traducción Marta Pessarrodona  

© 2001, Plaza & Janés Editores, S.A. Edición de bolsillo: 

Nuevas Ediciones de Bolsillo S.L. 

ISBN 8484504921 
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Autor/a Woolf, Virginia 

Títol traduït Viajes y viajeros 

Editorial Plaza & Janés 

Col·lecció Mujeres viajeras 

Any de publicació 2001 

Títol original - 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Portada: “Prólogo, selección y traducción de Marta 

Pessarrodona”  

Pàgines interiors: “Colección coordinada por Marta 

Pessarrodona” “Prólogo, selección y traducción de Marta 

Pessarrodona” 

Altres El pròleg, la selecció i la traducció van a càrrec de Marta 

Pessarrodona 

Conté notes a peu de pàgina de la traductora i editora 

Copyright © 2001, The Estate of Virginia Woolf 

© de la traducción: Marta Pessarrodona 

© 2001, Plaza & Janés Editores, S.A. Travessera de 

Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona 

ISBN 8401377439 
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Autor/a Beauvoir, Simone 

Títol traduït La Dona trencada 

Editorial Deriva 

Col·lecció Gárgola, 8 

Any de publicació 2002 

Títol original Femme rompue. L’age de la discretion. Monologue. 

Llengua de sortida Francès 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Portada: “Traducció de Marta Pessarrodona” 

Pàgina interior: “Traducció de Marta Pessarrodona” 

Altres Pàgina de crèdits: “ La traducció d’aquesta obra ha 

comptat amb l’ajut de la Institució de les Lletres 

Catalanes” 

Copyright © de la traducció: Marta Pessarrodona 

© d’aquesta edició, incloent-hi el disseny de la coberta: 

Deriva Editorial, SL Carles Riba, 1-5 08190 St, Cugat del 

Vallès 

ISBN 848798133X  
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Autor/a Norwich, Juliana de 

Títol traduït Llibre de les revelacions de l’amor diví 

Editorial Proa 

Col·lecció Clàssics del cristianisme, 90 

Any de publicació 2002 

Títol original Revelations of divine love 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgines interiors: «Traducció de Marta Pessarrodona i 

Rosa M. Piquer» 

Altres Introducció de Blanca Garí  

Apareixen notes a peu de pàgina de les traductores 

Aquest volum ha tingut un ajut del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Copyright © Blanca Garí per la introducció  

© Marta Pessarrodona i Rosa M. Piquer per la traducció, 

Reservats tots els drets d’aquesta edició i propietat del 

disseny de la Roberta: Edicions Proa, S.A. Diputació, 250 

08007 Barcelona  

ISBN 848256272X 
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Autor/a Sontag, Susan 

Títol traduït Cap a Amèrica 

Editorial Proa 

Col·lecció A tot vent, 382 

Any de publicació 2002 

Títol original In America 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgines interiors: «Traducció de Marta Pessarrodona» 

Altres La traducció d’aquesta obra ha comptat amb un ajut de la 

Institució de les Lletres Catalanes 

La traductora vol agriar a Salvador Oliva el permís per 

emprar les seves versions de William Shakespeare, 

citades per l’autora de la novel·la. També el seu agraïment 

a l’editorial Vicens Vives, en la persona d’Anna Vives, per 

l’esmentat permís 

Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © 2000 Susan Sontag © de la traducció, 2002 Marta 

Pessarrodona Drets exclusius d’aquesta edició: ECSA 

Diputació, 250 08007 Barcelona 

ISBN 8484375498 
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Autor/a Sontag, Susan 

Títol traduït Davant el dolor dels altres 

Editorial Proa 

Col·lecció Perfils; 43 

Any de publicació 2003 

Títol original Regarding for the Pain of Others 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina interior: “Traducció de Marta Pessarrodona” 

Altres Conté notes de la traductora a l’última pàgina del llibre 

Copyright © 2003 Susan Sontag 

© de la traducció, 2003 Marta Pessarrodona 

ISBN 8484376443 
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Autor/a Sís, Peter 

Títol traduït L’Arbre de la vida 

Editorial RqueR 

Col·lecció - 

Any de publicació 2004 

Títol original The Tree of Life 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Pàgina interior: “Versió catalana de Marta Pessarrodona” 

 Altres - 

Copyright © 2003, Peter Sís 

© 2004, de la traducció catalana, Marta Pessarrodona 

© 2004 d'aquesta edició, RqueR Cavallers, 50 – 08034 

Barcelona 

ISBN 8493326372 
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Autor/a Mariscal, Javier 

Títol traduït Lula, de qui és aquest ou? 

Editorial RqueR 

Col·lecció - 

Any de publicació 2004 

Títol original ¿Lula, de quién es este huevo? 

Llengua de sortida Castellà 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Contraportada: “Traducció: Marta Pesarrodona” 

Altres - 

Copyright ® RqueR editorial, S.A. 2004 

© Estudio Marqiscal, 2004 Cavallers, 50 

ISBN 8493404713 
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Autor/a Pessarrodona, Marta 

Títol traduït Tres guinees 

Editorial Angle Editorial 

Col·lecció Clàssics de la pau i de la noviolència; 03 

Any de publicació 2011 

Títol original Three guineas 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el 

nom de la traductora 

Contraportada, pàgina interior i índex: “Traducció i 

pròleg de Marta Pesarrodona” 

Altres Conté notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © The Estate of Virginia Woolf, 1938 

© Marta Pessarrodona, per la traducció i el pròleg 

ISBN 9788415002604 
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6.2.2. Fitxes dels pròlegs de Marta Pessarrodona 

 

 

Autor/a Woolf, Leonard 

Traductor/a Pessarrodona, Marta  

Títol La muerte de Virginia Woolf 

Editorial Lumen 

Col·lecció Palabra menor, 44 

Any de publicació 1975 

Llengua de sortida Anglès  

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

A la portada: “Edición a cargo de Marta Pessarrodona”  

A pàgines interiors: “Traducción, prólogo y notas de 

Marta Pesarrodona” 

Altres - 

Copyright © de la edición original: Leonard Woolf, 1969 

© de esta edición: Editorial Lumen, Barcelona, 1975 

Ramón Miquel i Planas, 19 Barcelona, 17 

ISBN 8426429440 
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Autor/a Russell, Dora 

Traductor/a Pessarrodona, Marta  

Títol  Autobiografía 

Editorial Grijalbo 

Col·lecció - 

Any de publicació 1979 

Llengua de sortida Anglès  

Llengua d’arribada Castellà  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgina interior i índex “Con un prólogo de Marta 

Pessarrodona” 

Altres El pròleg conté notes a peu de pàgina 

Copyright © 1975, Dora Russell 

© 1979, Ediciones Grijalbo, S.A. 

Déu i Mata, 98. Barcelona-29 

ISBN 8425311373 
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Autor/a Forrester, Viviane  

Traductor/a Pozanco, Víctor i Teixidor, Emili  

Títol  Virginia Woolf: El vicio absurdo  

Editorial Ultramar 

Col·lecció Serie Azul 

Any de publicació 1978 

Llengua de sortida Francès  

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgina interior “Introducción por Marta Pessarrodona” 

Altres - 

Copyright © by O.R.T.F. y “La Quinzaine littéraire”, 1973 

© Ultramar Editores, S.A. Madrid, 1977 Hermosilla, 63 

ISBN 8473861213 
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Autor/a Carpenter, Edward  

Traductor/a Gomis, María 

Títol  Crítica a la civilización, a la moral y al comercio 

Editorial Hacer editorial 

Col·lecció - 

Any de publicació 1980 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada i pàgines interiors: “Prólogo de Marta 

Pessarrodona”  

Altres - 

Copyright - 

ISBN 9788485348343 
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Autor/a Hall, Radclyffe 

Traductor/a Giralt, Pilar 

Títol  El candil no encendido 

Editorial Argos Vergara 

Col·lecció - 

Any de publicació 1982 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgina interior: “Prólogo por Marta Pessarrodona” 

Altres El pròleg conté notes de la seva escriptora. 

Copyright © Radclyffe Hall, 1924 

© R. Lovat Dickson, 1943 

Introducción copyright © Zoë Fairbairns 1981 

Edición en lengua castellana propiedad de Editorial 

Argos Vergara 

ISBN 847178517X 
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Autor/a Austen, Jane 

Traductor/a Cohen, Marcelo 

Títol  Lady Susan 

Editorial Icaria 

Col·lecció Literaria 

Any de publicació 1984 

Llengua de sortida Anglès  

Llengua d’arribada Castellà  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada i pàgina interior: “Prólogo Marta 

Pessarrodona” 

Altres El pròleg conté notes a peu de pàgina de la seva 

escriptora 

Copyright © de esta edición: Editorial ICARIA S.A. 

C/ de la Torre, 14 Barcelona 

ISBN 8474261007 
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Autor/a Allan Poe, Edgar 

Traductor/a No especifica el nom del traductor o traductora però diu 

que està acceptada per Sam Abrams i revisada per 

Jaume Cabré. 

Títol  Cinc contes 

Editorial Lumen 

Col·lecció Sis Joans 

Any de publicació 1984 

Llengua de sortida Anglès  

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgina interior: “Pròleg Marta Pessarrodona” 

Altres A l'última pàgina del pròleg: “ Nota de l'editor: Davant 

de la impossibilitat de publicar les presents narracions 

de Poe en la traducció de Carles Riba – com era desig 

dels directors de la col·lecció -, l'editor optà per 

encomanar-ne una altra, que fou acceptada per Sam 

Abrams i ha estat revisada per Jaume Cabré.” 

Copyright Editorial Lumen, S.A 

Ramon Miquel y Planas, 10 –Barcelona, 34 

 

ISBN 8426422055 
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Autor/a Rodoreda, Mercè 

Traductor/a Janés, Clara 

Títol  Parecía de seda 

Editorial Edicions del Mall 

Col·lecció Marca Hispánica 

Any de publicació 1985 

Llengua de sortida  Català 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgina interior: “Edición y prólogo de Marta 

Pessarrodona” 

Altres Edició bilingüe (pàgina esquerra en català i pàgina dreta 

en castellà). 

Copyright Derechos cedidos para esta edición por Editorial Edhasa 

© 1981 

© de la colección, del diseño y prólogo: Marca Hispanica, 

S.A. 

ISBN 8474562686 
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Autor/a Plath, Sylvia  

Traductor/a Abelló, Montserrat 

Títol traduït Arbres d’hivern 

Editorial Edicions del Mall 

Col·lecció - 

Any de publicació 1985 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Català  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgina interior: “Pròleg de Marta Pessarrodona” 

Altres Aquest llibre ha estat editat amb la col·laboració del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Copyright © 1971 by Ted Hugues 

© de la traducció Montserrat Abelló 

© del pròleg Marta Pessarrodona 

ISBN 8474562678 
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Autor/a Stein, Gertrude 

Traductor/a Pessarrodona, Marta 

Títol  El món és rodó 

Editorial Laia 

Col·lecció El nus 

Any de publicació 1985  

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el nom 

de la traductora 

Pàgina interior i pàgina de crèdits: “Traducció i pròleg 

de Marta Pessarrodona” 

Altres - 

Copyright © Gertrude Stein, 1939 

Propietat d’aquesta edició (inclòs el pròleg, la traducció 

i el disseny de la coberta): Editorial Laia, S.A., Guitard, 

43, àtic, 2a., 08014 Barcelona. 

ISBN 8472225577 
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Autor/a Woolf, Virginia  

Traductor/a Bosch, Andrés  

Títol  La señora Dalloway  

Editorial Círculo de Lectores 

Col·lecció Biblioteca de plata 

Any de publicació 1989 

Llengua de sortida Anglès  

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgines interiors: “con prólogo de Mario Vargas Llosa y 

semblanza biográfica de Marta Pessarrodona” 

 

Altres Conté un pròleg de Mario Vargas Llosa 

Copyright Círculo de lectores 

ISBN 8422627906 
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Autor/a Nicolson, Nigel 

Traductor/a Luis Molina, Oscar 

Títol  Retrato de un matrimonio  

Editorial Grijalbo 

Col·lecció El espejo de tinta 

Any de publicació 1989 

Llengua de sortida Anglès  

Llengua d’arribada Castellà  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada i pàgina interior “Prólogo de Marta 

Pessarodona” 

Índex: “ Prólogo a la edición castellana, por Marta 

Pessarrodona” 

Altres El pròleg conté notes a peu de pàgina de l’escriptora 

Copyright © 1975, 1988, Nigel Nicolson 

© 1975, 1989, Ediciones Grijalbo, S.A. 

Aragó, 385, Barcelona. Segunda edición en esta 

colección 

ISBN 8425320364 

 

  



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                217 

 

Autor/a Sackville-West, Vita 

Traductor/a Gomis, María 

Títol  Seductores en ecuador. El Heredero 

Editorial Icaria 

Col·lecció Literaria 

Any de publicació 1989 

Llengua de sortida Anglès  

Llengua d’arribada Castellà  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada, pàgina interior, índex: “Prólogo de Marta 

Pessarrodona” 

Altres El pròleg conté notes a peu de pàgina 

Copyright © Vita Sackville-West, 1922, 1924 

© de esta edición: 

ICARIA editorial, S.A. 

Comte d’Urgell, 53 – 08011 Barcelona 

ISBN 8474261465 
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Autor/a Woolf, Virginia  

Traductor/a Pera, Marta 

Títol  Entre els actes 

Editorial Edicions 62 i “La Caixa” 

Col·lecció Les millors obres de la literatura universal segle XX 

Any de publicació 1989 

Llengua de sortida Anglès  

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgina interior: “La presentació d’aquesta obra és a 

cura de Marta Pessarrodona, una de les més profundes 

coneixedores de l’obra de Woolf.” 

Altres Presentació. Conté notes a peu de pàgina  

Copyright © Quentin Bell and Angelica Garnett, 1941 

© Per la traducció: Marta Pera i Cucurell, 1989 

ISBN 8429729321 
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Autor/a Frame, Janet 

Traductor/a Pessarrodona, Marta 

Títol traduït Rostros en el agua 

Editorial Ediciones B 

Col·lecció Tiempos modernos, 39 

Any de publicació 1991 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada i pàgina interior: “Traducción y prólogo de 

Marta Pessarrodona” 

 

Altres Conté un pròleg i notes a peu de pàgina de la traductora 

Copyright © Janet Frame, 1961 

© Edición en castellano, Ediciones , S.A., 1991 

ISBN 8440625057 
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Autor/a Hudson, William Henry 

Traductor/a Pessarrodona, Marta 

Títol traduït Mansiones verdes: una novela de la selva tropical 

Editorial Destino 

Col·lecció Áncora y Delfín, 667  

Any de publicació 1991 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgina interior: “Postfacio de Marta Pessarrodona” 

Contraportada: “Esta edición incluye un postfacio de 

Marta Pessarrodona” 

Altres  

Copyright ©Ediciones Destino, S.A. Consell de Cent, 425. 08009 

Barcelona 

ISBN 8423320065 
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Autor/a Woolf, Virginia 

Traductor/a Gossé, Guillermo 

Títol traduït Fin de viaje 

Editorial Caralt 

Col·lecció Galería literaria 

Any de publicació 1991 

Llengua de sortida Anglès  

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada i pàgina interior: “Prólogo de MARTA 

PESSARRODONA” 

Altres S’ha consultat la 4a edició 

El pròleg conté notes a peu de pàgina de la seva 

escriptora 

Copyright © Quentin Bell and Angelica Garnett 1915 

©Luis de Caralt Editor S.A. 1945, 1975 Paseo de Gracia, 

96, Barcelona 

ISBN 8421711687 

 

  



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                222 

 

Autor/a Woolf, Virginia 

Traductor/a Vázquez Zamora, Rafael 

Títol   Flush 

Editorial Destino 

Col·lecció Destinolibro, 66 

Any de publicació 1991 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada i pàgina interior: “Epílogo de Marta 

Pessarrodona” 

Altres - 

Copyright © Ediciones Destino, S.A. 

Diagonal 662-664 08008 Barcelona 

ISBN 8423335097 
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Autor/a Plath, Sylvia 

Traductor/a  Pessarrodona, Marta 

Títol  La campana de cristal 

Editorial Círculo de Lectores 

Col·lecció Narradores del mundo 

Any de publicació 1992 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de la traductora 

Pàgina interior: “Traducción e Introducción de MARTA 

PESSARRODONA” 

 

Altres Conté una introducció, bibliografia i cronologia de la 

traductora 

Copyright © Sylvia Plath, 1963 

© Edhasa, 1982 y 1989 

© de la traducción: Marta Pessarrodona, 1991 

ISBN 8422639750 
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Autor/a Cullen, Catherine 

Traductor/a Viusà, Joana 

Títol  Londres 

Editorial La Magrana 

Col·lecció Guies de Viatge, 2 

Any de publicació 1992 

Llengua de sortida Francès  

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada i pàgina interior: “Pròleg de Marta 

Pessarrodona” 

Altres L’edició d’aquesta obra ha merescut una subvenció del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya” 

Copyright © Editions du Seuil 1989 

Drets exclusius d’aquesta edició: Edicions de La Magrana 

S.A. 

ISBN 8474105781 
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Autor/a Brontë, Charlotte 

Traductor/a De Luaces, Juan G. 

Títol  Jane Eyre 

Editorial Planeta 

Col·lecció - 

Any de publicació 1996 

Llengua de sortida Anglès  

Llengua d’arribada Castellà  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada, contraportada i pàgina interior: “Introducción 

de Marta Pessarrodona” 

Altres - 

Copyright © Editorial Planeta, S.A. 1996 

Córcega, 273-279 08008 Barcelona 

ISBN 840801725X 
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Autor/a Woolf, Virginia 

Traductor/a Pessarrodona, Marta 

Títol  Viajes y viajeros 

Editorial Plaza & Janés 

Col·lecció Mujeres viajeras 

Any de publicació 2001 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada: “Prólogo, selección y traducción de Marta 

Pessarrodona”  

Pàgines interiors: “Colección coordinada por Marta 

Pessarrodona” “Prólogo, selección y traducción de Marta 

Pessarrodona” 

Altres El pròleg, la selecció i la traducció van a càrrec de Marta 

Pessarrodona. 

Conté notes a peu de pàgina de la traductora i editora 

Copyright © 2001, The Estate of Virginia Woolf 

© de la traducción: Marta Pessarrodona 

© 2001, Plaza & Janés Editores, S.A. Travessera de 

Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona 

ISBN 8401377439 
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Autor/a France, Miranda  

Traductor/a Ciocchini, María Eugenia 

Títol  Malos tiempos en Buenos Aires 

Editorial Plaza & Janés 

Col·lecció Mujeres viajeras 

Any de publicació 2001 

Llengua de sortida Anglès  

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada : “Prólogo de Marta Pessarrodona” 

Altres Índex: “Lágrimas de cariàtides, por Marta 

Pessarrodona” 

Copyright © 1998, Miranda France 

© de la traducción María Eugenia Ciocchini 

© 2001, Plaza & Janés Editores S.A. 

Travessera de Gràcia, 47 – 49. 08021 Barcelona 

ISBN 8401377331 
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Autor/a Lessing, Doris 

Traductor/a Valentí, Helena 

Títol traduït El cuaderno dorado 

Editorial Círculo de Lectores 

Col·lecció - 

Any de publicació 2004 

Llengua de sortida Anglès 

Llengua d’arribada Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgina interior: “Prólogo de Marta Pessarrodona” 

Altres - 

Copyright © Doris Lessing 1962 

© del prólogo: Marta Pessarrodona, 2004 

© Círculo de Lectores, S.A., 2004 por la presente edición 

ISBN 8467206241 
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Autor/a Woolf, Virginia 

Traductor/a  Pessarrodona, Marta 

Títol  Tres guinees 

Editorial Angle Editorial 

Col·lecció Clàssics de la pau i de la noviolència; 03 

Any de publicació 2011 

Llengua de sortida Anglès  

Llengua d’arribada Català 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Contraportada, pàgina interior i índex: “Traducció i 

pròleg de Marta Pesarrodona” 

Altres Al final del pròleg es troben les fonts que han servit de 

documentació 

Copyright © The Estate of Virginia Woolf, 1938 

© Marta Pessarrodona, per la traducció i el pròleg 

ISBN 9788415002604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                230 

 

6.2.3. Fitxes de l’obra de Marta Pessarrodona traduïda 

 

 

Autor/a Seabra, Manuel de 

Títol  Antologia de Novíssima Poesia Catala 

Editorial Lisboa: Futura 

Col·lecció - 

Any de publicació 1974 

Llengua  Portuguès  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

No s’ha pogut consultar 

Altres - 
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Autor/a Rosenthal, David H. 

Títol  Modern Catalan Poetry 

Editorial Saint Paul : New Rivers Press 

Col·lecció - 

Any de publicació 1979 

Llengua  Anglès 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

No s’ha pogut consultar 

Altres Text bilingüe anglès-català d’alguns poemes de 

l’antologia 

Traductor/a Broch, Alex 
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Títol  Katalonska lirika dvajsetega stoletja 

Editorial Cankarjeva zalozba (ljubljana) 

Col·lecció - 

Any de publicació 1982 

Llengua  Eslovè 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgines interiors i índex 

Altres Conté diversos poemes de poetes catalans només en la 

versió eslovena. De Marta Pessarrodona conté: Bonjour, 

tristesse i Letos mi nihce ne bo poslal nobenega vezila 
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Traductor/a Marco, Joaquim i Pont, Jaume 

Títol  La Nueva Poesía Catalana 

Editorial Plaza & Janés 

Col·lecció Selecciones de Poesía Española 

Any de publicació 1984 

Llengua  Castellà (Barcelona) 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgina de crèdits, pàgines interiors i índex 

Altres Conté poemes de poetes catalans en versió bilingüe 

català-castellà. De Marta Pessarrodona conté: Si 

supeises, Maestro... (Si sabéssiu, Mestre...), Londres, 

1967 (Londres, 1967), Lección de cosas (Lliçó de coses), 

Noche triste de San Juan (Nit trista de Sant Joan), Come 

d’annunzio (Come d’annunzio), La crueldad de los meses 

(La crueltat dels mesos), A penny for the old guy (A 

penny for the old guy), Este año nadie me enviará una 

catleya (Aquest any ningú no m’enviarà cap cadleia), In 

memoriam (In memoriam), Culpemos al mes de agosto 

(Culpem el mes d’agost), Canción como una oración 

(Cançó com una oració), Tú, en Mikonos (Tu, a Mikonos)  
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Traductor/a  Abrams, Sam  

Títol  Five Poets 

Editorial Barcelona: Institute of North American Studies 

Col·lecció Beacon Literature Series; 6 

Any de publicació 1988 

Llengua  Anglès  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada, pàgina interior, índex: “Comadira – Gimferrer – 

Margarit – Parcerisas – Pessarrodona” 

Altres Conté la versió bilingüe català-anglès de poemes dels 

cinc poetes catalans. De Marta Pessarrodona conté: In 

memoriam (In memoriam), Cançó com una oració (Song 

like a prayer), Amb vocació de Sarah Bernhardt (Aiming 

at Sarah Bernhardt), Bella dama coneguda (Belle dame 

connue), Berlin: gener 1929 (Berlin: January 1929), 

Springtime (Springtime).   
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Traductor/a No especifica el nom del traductor o traductora 

Títol  Nessa: narraciones 

Editorial Plaza & Janés  

Col·lecció - 

Any de publicació 1988 

Llengua  Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada, pàgina interior, contraportada 

Altres - 
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Traductor/a - 

Títol  Survivors 

Editorial Barcelona: Institute of North American Studies 

Col·lecció - 

Any de publicació 1991 

Llengua  Anglès  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

No s’ha pogut consultar 

Altres - 
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Traductor/a Serrat Crespo, Manuel  

Títol  Poesía catalana contemporánea 

Editorial Litoral Revista de la Poesía y el Pensamiento 199-200 

Torremolinos, Málaga 

Col·lecció - 

Any de publicació 1993 

Llengua  Castellà  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Contraportada, índex i pàgines interiors 

Altres Conté la versió catalana i castellana dels poemes: 

Schöneberg (Schöneberg), Tarde en Regent’s Park 

(Tarda a Regent’s Park), Rue Mazarine (Rue Mazarine), 

Paloma en una ventana de Barcelona (Colom a una 

finestra de Barcelona), Weissensee (Weissensee), Der 

tod ohne mädchen (Der tod ohne mädchen), Anna 

Gorenko (Anna Gorenko) 
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Traductor/a - 

Títol  Catalunya a Walter Benjamin = Katalonien zu Walter 

Benjamin 

Editorial Barcelona: Generalitat de Catalunya 

Col·lecció - 

Any de publicació 1994 

Llengua  Alemany 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

No s’ha pogut consultar 

Altres - 
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Traductor/a Rodríguez Baixeras, Xavier 

Títol  Trece Poetas Cataláns 

Editorial A Coruña: Espiral Maior 

Col·lecció - 

Any de publicació 1995 

Llengua  Gallec  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

No s’ha pogut consultar 

Altres Text bilingüe català- gallec en pàgines encarades 
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Traductor/a Goytisolo, José Agustín 

Títol  Veintiún poetas catalanes pata el siglo XXI 

Editorial Barcelona: Editorial Lumen 

Col·lecció Poesía; 93 

Any de publicació 1996 

Llengua  Castellà  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgina de crèdits i índex 

Altres Conté la versió bilingüe català-castellà dels poemes: Afer 

(Asunto), Schöneberg (Schöneberg), Loser is the winner 

(Loser is the winner), Springtime (Springtime), No more 

tears (No more tears), Cançó com una oració (Canción 

como una oración), Anna Gorenko (Anna Gorenko), 

Amors passats (Amores pasados), Amb vocació de Sarah 

Bernhardt (Con vocación de Sarah Bernhardt), As time 

goes by (As time goes by), Homage to H.D. (Homage to 

H.D.), Le mal de vivre (Le mal de vivre), Coses que 

m’estimo (Cosas que aprecio), Bella dama coneguda 

(Bella dama conocida), Primavera escapçada (Primavera 

cortada). 
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Traductor/a Söderberg, Lasse  

Títol  Hyllning till Walter Benjamin (Homenatge a Walter 

Benjamin) 

Editorial Aura latina 

Col·lecció - 

Any de publicació 1998 

Llengua  Suec (Malmö) 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada, pàgina interior, pàgina de crèdits 

Altres - 
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Traductor/a Varis 

Títol  Confession 

Editorial Dublin: Poetry Ireland 

Col·lecció - 

Any de publicació 1998 

Llengua  Anglès  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

- 

Altres Antologia a la llengua anglesa amb versions de Jenny 

Attala, Pat Boran, Stephen Boyd, Tony Curtis, Theo 

Dorgan, Bill Herbert, Mary O’Malley i Eugènia Puig 
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Autor/a György, Jánosházy 

Títol  Vágtató lovak: XX. Századi katalán költok  

Editorial Marosvásárhely: Mentor 

Col·lecció - 

Any de publicació 1998 

Llengua  Hongarès 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Índex 

Altres - 
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Traductor/a José Miyara, Alberto 

Títol  Antología de la poesía catalana actual 

Editorial Libros de Tierra Firme 

Col·lecció Personae 

Any de publicació 1999 

Llengua  Castellà  (Buenos Aires, República Argentina)  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgines interiors i índex 

Altres Conté poemes de poetes catalans en la versió castellana. 

De Marta Pessarrodona conté: Bella dama conocida, 

Paloma en una ventana de Barcelona, Las mujeres del 

año 2000, Tu nombre en B.A., Schöneberg, Berlín: enero 

1929. 
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Traductor/a Zernova, Elena 

Títol  Ten drugogo moria: sovremennaia katalonskaia poesia 

(L’ombra de l’altre mar: poesia catalana contemporània) 

Editorial St. Petersburg University Press 

Col·lecció - 

Any de publicació 2000 

Llengua  Rus 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgines interiors i índex 

Altres És una edició bilingüe català-rus i conté poemes de 

diversos poetes catalans. De Marta Pessarrodona conté: 

Tardor, He vist una fotografia teva, Cançó com una 

oració, Anna Gorenko, Amb vocació de Saraha 

Bernhardt, Bella dama coneguda, Coses que m’estimo, A 

Cartago amb música de Purcell. 
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Traductor/a  Serrat Crespo, Manuel  

Títol  Berlin Suite/Homenaje a Walter Benjamin 

Editorial Plaza & Janés 

Col·lecció DeBolsillo 

Any de publicació 2002 

Llengua  Castellà 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada 

Altres Conté una presentació d’Anna María Moix 
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Traductor/a Zernova, Elena 

Títol  40 poslie 39 (40 després del 39 Antologia de la poesia 

catalana d’avui) 

Editorial St. Petersburg University Press 

Col·lecció - 

Any de publicació 2002 

Llengua  Rus 

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Pàgines interiors i índex 

Altres És una edició bilingüe català-rus i conté poemes de 

diversos poetes catalans. De Marta Pessarrodona conté: 

In memoriam, Bella dama coneguda, Berlin: gener 1929, 

A Cartago amb música de Purcell, Autoretrat a Terrassa, 

a l’estiu. 
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Traductor/a Gené,  Maria  

Títol  Mercè Rodoreda y su tiempo 

Editorial Barcelona: Bruguera 

Col·lecció Ensayo 

Any de publicació 2007 

Llengua  Castellà  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada, pàgina interior, contraportada 

Altres - 
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Traductor/a Sust, Mireia  

Títol  El exilio violeta. Escritoras y artistas catalanas exiliades 

de 1939 

Editorial Barcelona: Meteora 

Col·lecció - 

Any de publicació 2010 

Llengua  Castellà  

Llocs on apareix el nom 

de Marta Pessarrodona 

Portada, pàgina interior, contraportada 

Altres - 
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Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                251 

 

6.3. Pròlegs de Marta Pessarrodona 

A continuació mostrem un exemplar de cada un dels pròlegs que ha 

escrit Marta Pessarrodona, primer, en traduccions seves i després en 

traduccions fetes per altres traductors i traductores.  

Aquesta és la primera vegada que s’aplega tot aquest material i, per 

tant, considerem que té un gran valor literari.  
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La muerte de Virginia Woolf  

Leonard Woolf 

 Lumen, 1975 
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Autobiografía 

Dora Russell  

Grijalbo, 1979 
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Virginia Woolf: El vicio absurdo 

Viviane Forrester 

Ultramar, 1978 
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Crítica a la civilización, a la moral y al comercio 

Edward Carpenter 

Hacer editorial, 1980 
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El candil no encendido 

Radclyffe Hall 

Argos Vergara, 1982 
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Lady Susan 

Jane Austen 

Icaria, 1984 
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Cinc contes 

Edgar Allan Poe 

Lumen, 1984 
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Parecía de seda 

Mercè Rodoreda 

Edicions del Mall, 1985 



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                289 

 



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                290 

 



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                291 

 



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                292 

 

 



 

Marta Suriñach                             Marta Pessarrodona, traductora                                293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbres d’hivern 

Sylvia Plath 

Edicions del Mall, 1985 
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El món és rodó 

Gertrude Stein 

Laia, 1985 
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La señora Dalloway 

Virginia Woolf 

Círculo de Lectores, 1989 
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Retrato de un matrimonio 

Nigel Nicolson 

Grijalbo, 1989 
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Seductores en ecuador. El Heredero 

Vita Sackville-West 

Icaria, 1989 
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Entre els actes 

Virginia Woolf 

Edicions 62 i “La Caixa”, 1989 
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Rostros en el agua 

Janet Frame 

Ediciones B, 1991 
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Mansiones verdes: una novela de la selva tropical 

William Henry Hudson 

Destino, 1991 
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Fin de viaje 

Virginia Woolf 

Caralt, 1991 
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Flush 

Virginia Woolf 

Destino, 1991 
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La campana de cristal 

Sylvia Plath 

Círculo de Lectores, 1992 
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Londres 

Catherine Cullen  

La Magrana, 1992  
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Jane Eyre 

Charlotte Brontë 

Planeta, 1996 
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Viajes y viajeros 

Virginia Woolf 

Plaza & Janés, 2001 
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Malos tiempos en Buenos Aires 

Miranda France 

Plaza & Janés, 2001 
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El cuaderno dorado 

Doris Lessing 

Círculo de Lectores, 2004 
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Tres guinees 

Virginia Woolf 

Angle Editorial, 2011 
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6.4. Articles sobre Marta Pessarrodona traductora 

del diari La Vanguardia 

Finalment, presentem un exemplar de cada article del diari La 

Vanguardia on parla de Marta Pessarrodona com a traductora.  
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