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RESUM: Marguerite Yourcenar ha arribat a nosaltres preferentment com a escriptora, però en la seva creació literària cal comptar-hi, igualment, nombrosos treballs de
traducció, que en el seu cas són més aviat reescriptures. Presentem els seus criteris en
relació amb aquesta tasca, el total de les obres que va girar al francès, i comentem la
forma en què treballava. Més que traduccions que mantinguin una certa lleialtat als
textos font, Yourcenar ens va llegar reescriptures de textos que, invariablement, ella
passava pel seu sedàs, i que responen, sobretot, a l’autoritat que exercia, no únicament damunt la seva pròpia escriptura, sinó també a l’hora de traslladar escriptures
d’altri. A més, no sempre tenia un coneixement profund de la llengua de partida. Per
la manipulació que exerceix en els textos que gira, mereix ser considerada hereva de
la tradició de Perrot d’Ablancourt.
Paraules clau: poesia, reescriptura, empatia, autoria, autoritat.

ABSTRACT: Marguerite Yourcenar is generally known as a writer, but she has also
done a number of translations, which should rather be considered as rewritings. The
paper presents her translation criteria, the total number of works translated into
French as well as the way she worked. More than loyal translations from the original
text, Yourcenar gave us new writings that she invariably sieved using her gift as a
writer. This touch of genius can be seen in her works as well as in her transfers from
other writers. Her practice of translation was not always ruled by a deep knowledge of
the original language. She deserves to be considered as the inheritor of the Perrot
d’Ablancourt tradition for her manipulative work on the texts she translates from.
Key words: poetry, rewriting, empathy, authorship, authority.
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L’activitat traductiva va tenir un pes important en la carrera literària de Marguerite Yourcenar, i va anar en paral·lel a l’escriptura. La història de la literatura coneix un gran nombre d’exemples d’aquest fenomen híbrid que és
l’escriptor-traductor. Escriptors que no necessitarien traduir per escriure i
que, tanmateix, se senten atrets per altres visions del món, per altres sensibilitats que volen fer seves. Aquesta pràctica suggereix un cert «desdoblament»
en el sentit que, com a escriptora, la persona segueix una necessitat interior i
que la seva creació passa pel seu prisma particular, mentre que, com a traductora, la mateixa persona re-crea una forma ja existent d’un altre i, per tant, és
sensible a una veu exterior, a la qual presta la seva pròpia veu per tal de vehicular un missatge que té uns continguts i una forma concrets. Per veure quin
vessant predomina en Yourcenar, considerarem com entenia l’acte traductiu
—informació que obtindrem d’aquells documents on parla del tema de manera específica, i que es concreten en l’emissió Apostrophes de Bernard Pivot,
en Correspondència diversa i en l’entrevista de Mathieu Galey publicada a Les
yeux ouverts. Veurem l’actitud diferent de Yourcenar segons que traduís ella
o que fos la persona traduïda. Introduirem el binomi autoria/autoritat, i ens
centrarem en el cas específic de la traducció del poemes de K. Kavafis.
Yourcenar traduïa quan sentia una afinitat i una empatia prou fortes entre el seu propi talent i el d’un altre autor. Li coneixem dos únics textos traduïts per encàrrec. Que la traducció no era per a ella una activitat inferior a
l’escriptura, ho il·lustra l’emissió de la televisió francesa Apostrophes de la tardor del 1979, en la qual Yourcenar expressava: «Pour un créateur traduire
d’autres est un grand acte d’altruisme et de générosité; c’est la même chose
qu’écrire», paraules que ratifiquen la capacitat creativa intrínseca de l’acte
traductiu, i que estan en la mateixa línia dels criteris que expressà en algunes
de les seves cartes a amics i col·legues: «Je place très haut la fonction du traducteur; chaque traduction m’en apprend d’ailleurs un peu plus sur le métier
d’écrivain»; o bé: «Traduire est avant tout une œuvre d’amour et de respect».
Escriure i traduir són per a ella dos vessants complementaris de l’acte de creació. No obstant això, el fet que ella mateixa fos escriptora condicionà, de
manera diversa però innegable, les seves versions d’originals d’altres llengües,
amb les consegüents contradiccions entre els criteris traductològics teòrics
que expressava i l’exercici regular o bé ocasional de la traducció. I, en retroalimentació, la seva creació es veié sovint influïda per aspectes de les obres en
què treballà com a traductora.
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1. traduccions fetes per m. yourcenar
Yourcenar va versionar novel·les, obres de teatre i, sobretot, poesia. Li comptem unes deu obres traduïdes en les quals no es va limitar a ser auberge du
lointain, segons l’expressió d’Antoine Berman, sinó que, sovint, exercí una
intervenció directa en el text. Els països de procedència dels originals són
Grècia, Amèrica, l’Índia i el Japó. La relació que Yourcenar manté amb els
països que estima es materialitza, d’una banda, amb el nombre de llibres de
literatures en diverses llengües que té a la seva biblioteca1 i, tot sovint, amb les
traduccions que emprèn de determinats originals. Però en aquesta pràctica
ella no va cap a l’altre, sinó que més aviat s’apropia els textos, els fagocita i els
re-dona d’una altra manera, transformats a partir de la seva personal «digestió» i segons com ella els entén. Si la seva biblioteca poliglota confirma la seva
curiositat per l’Altre, pel llunyà i pel divers, a l’hora de traduir sol manipular
els originals per fer entrar «amb calçador» els autors traduïts a la seva llengua.
En un paràgraf del seu Alexis llegim: «Vous voyez bien que je ne suis qu’un
exécutant, je me borne à traduire. Mais on ne traduit que son trouble; c’est
toujours de soi-même qu’on parle»,2 paraules que, escrites abans del 1929,
semblen premonitòries i del tot aplicables a ella mateixa com a traductora.
Les pronuncia Alexis, el protagonista, una mena d’àlter ego de Yourcenar
que, en relació amb els seus personatges, solia dir: «Unus sum, sed multi in
me». Però, en els binomis artista-músic, creador o intèrpret, escriptor o traductor, d’una banda hi ha només «un executant que transmet la peça», de
l’altra «hom només parla de si mateix»; per tant, intervé (en el text).

1.1. Primera etapa
Veiem de quines maneres Yourcenar no es limitava a ser una «executant».
Quan li proposen de traduir The Waves de Virginia Woolf,3 accepta aquest
encàrrec per ajudar-se econòmicament, i el 1939 acceptarà, amb idèntica finalitat, What Maisie knew, de Henry James, novel·la que, per causa de la Sego-

1. Hi dominen els volums en francès, en anglès, en llatí i en grec clàssic. Però també hi
figuren l’italià, l’espanyol, el portuguès, el grec modern i el japonès.
2. Yourcenar, M., Alexis ou le traité du vain combat. París: Gallimard 1971, 30.
3. Yourcenar, M., Les vagues. París: Stock 1937.
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na Guerra Mundial, no va aparèixer fins el 1947.4 En ambdues obres el nom
de la traductora apareix a l’interior del llibre. Per a la primera es traslladà a
Bloomsbury per entrevistar l’escriptora i veure com desitjava ser traduïda.
«Faites ce que vous voulez», li respon Woolf. Aquesta frase tan despresa corresponia al pressentiment de l’autora anglesa que el seu text, fos quina fos la
traducció, resultaria inevitablement alterat per l’operació de transcodificació
en una altra llengua. Woolf decidí donar carta blanca a la traductora en un
acte de desapropiació del propi text, i el seu gest és l’antítesi de «l’autoritat»
que Yourcenar-autora acostumava a exercir en relació amb les seves pròpies
obres sobre els traductors que les versionaven: «Je suis les choses jusqu’au
bout, autant que je le puis», digué a Matthieu Galey.5
L’intervencionisme yourcenarià en Les vagues és molt visible: exclamacions que ella transforma en punts suspensius i que atenuen la força emotiva
de l’admiració, parèntesis que inventa, supressió de paraules, fragments de
frases, signes de puntuació. Aquestes variants constitueixen des écarts créa
teurs, en el sentit que Yourcenar transmet una altra música que la del text
d’origen i, per tant, no és només una «executant». No obstant això, la visita a
Bloomsbury li inspirà el contingut del capítol «Une femme étincelante et timide», dins l’assaig En pèlerin et en étranger.6

1.2. Segona etapa
En un segon període surten les seves traduccions majors, entre d’elles la de
Kavafis (1958). El 1964 dóna Fleuve profond, Sombre rivière:7 cants Negro spi
rituals que tradueixen la unitat humana davant del dolor i la protesta de les
minories ètniques; expressió de l’exili, de l’explotació d’un poble per un altre;
formes d’expressió musical i poètica lligades a la tradició dels cants dels esclaus, i que tenen com a denominador comú la partença forçada del país
d’origen i la idealització d’un retorn hipotètic al continent africà. Potser els va
escollir per empatia amb la seva pròpia nostàlgia del retorn a Europa. Aquests
cants l’interessaren fins al punt que, cap al 1984, publicà un segon volum si-

4.
5.
6.
7.

Yourcenar, M., Ce que Maisie savait. Prefaci d’André Maurois. París: Laffont 1947.
Galey, M., Les yeux ouverts. París: Bayard éditions 1980: 200.
Editat a París per Gallimard, el 1989.
Editat a París per Gallimard, el 1964.
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milar, Blues et gospels.8 La feina realitzada a Fleuve profond és contradictòria
en el sentit que, d’una banda, Yourcenar escull un àmbit artístic pluridisciplinar (la música jugava el seu paper en l’obra), però de l’altra arrenca el corpus
del seu context sociocultural i l’amputa de bona part del seu sentit en treureli tota la seva ossamenta musical i deixar-lo en escriptura quan, inicialment,
el text era un suport del cant o de la dansa. A més, selecciona només els cants
anglòfons, deixa de banda el repertori crioll, també present, i afegeix un darrer capítol al conjunt: «Les chants de la liberté». Els Negro spirituals es componen bàsicament d’alternança d’estrofa i vers, reflex de la pràctica africana
tradicional de la invitació i la resposta. En la traducció, Yourcenar escurça
alguns versos, suprimeix les repeticions i de vegades introdueix modificacions fruit de la personal apropiació del conjunt. Malgrat les inexactituds, cal
reconèixer-li el mèrit d’haver apropat aquest repertori a un públic poc familiaritzat amb ell. Dins de la mateixa temàtica, el 1982 gira The Amen Corner,9
de James Baldwin, obra que, curiosament, acaba al Japó on, amb el seu propi
traductor al japonès, Jun Shiragi, va començar a versionar Les cinq Nô moder
nes, de Yukio Mishima,10 mitjançant la mateixa pràctica que havia emprat
amb K. Dimaras per a traduir Kavafis: la «traducció a quatre mans». Dedicà,
doncs, un total de tres obres a Amèrica.
Probablement Yourcenar percebé la cultura americana com radicalment
diferent de la seva i amb la traducció d’aquests textos s’hauria proposat fer
entrar aquesta alteritat en la seva pròpia llengua a partir de la lògica de
l’obertura i de l’amistat. Tanmateix, és una obertura limitada, i sembla que els
condicionaments li vinguin d’una manera de pensar que li impedeix fer veritablement seus fenòmens culturals aliens al propi marc i traslladar-los fidelment i de manera neutra: la traductora prioritzà la pròpia cultura, no pas
l’Altra, i el seu model de referència eurocèntric ja suposava un judici de valor.
La seva traducció, que configura des de la pròpia identitat cultural, li fa deformar l’original per fer-lo entrar al propi motlle. En posar els criteris de la pròpia cultura per damunt dels de la diferència i adequar els Spirituals al seu
sistema, aquesta seria una trobada «no reeixida», en el sentit que l’Altre és
percebut només a través de l’òptica del que és propi, i l’Alteritat vista com
8. Editat a París per Gallimard, el 1984. Volum que ella va voler específicament en color
negre perquè expressés el súmmum de la negritud, i que —en contrast— conté lluminoses fotografies de Jerry Wilson.
9. Yourcenar, M., Le Coin des Amen. París: Gallimard 1983.
10. Editat el 1984 a París per Gallimard.
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una desviació de la norma , i un fracàs en el paper de Yourcenar com a vehiculadora de l’Alteritat. Però ens sembla interessant pel que té en comú amb
d’altres versions de Yourcenar, com ara la de Kavafis.11

1.3. Tercera etapa
El 1969 donà la Présentation critique d’Hortense Flexner.12 L’interès per la traducció de Flexner era marcadament sociopolític. Els textos, en els quals la poetessa
americana evocava el terror, el dolor i la mort omnipresents i s’hi manifestava
incapaç d’entendre la indiferència dels seus contemporanis davant les desgràcies
del món, devien recordar a Yourcenar el propi compromís. En aquesta ocasió el
nom de la traductora ja aparegué a la coberta. En la traducció va explicitar metàfores i tot allò que a l’original era només al·lusiu, va canviar sovint de temps
verbal (afegint síl·labes a uns versos ja prou llargs) i va substituir el ritme tens i
sostingut de l’original per un altre de molt més suau. En Flexner, per exemple, la
recurrent elisió del subjecte gramatical expressa l’absència de subjecte humà i
deixa lloc als objectes i a la natura, que ho envaeix tot; aquest efecte estilístic
desapareix en Yourcenar; per això els nous poemes resulten amplificats i molt
més explícits que els anglesos, i perden la densitat de l’estil de Flexner.

1.4. Darreres mostres
La couronne et la lyre (del 1979), obeí, sobretot, a una preocupació d’ordre
formal i és una mena d’assaig sociològic i un passeig per la poesia grega des
del segle vii a. C. fins al x de la nostra era. Yourcenar va traduir aquest conjunt perquè incloïa poetes anteriors o coetanis d’Adrià, que aquest apreciava,
i ho feu amb l’objectiu de reconstruir, en la mesura del possible, la biblioteca
del seu personatge, segons ella el millor element per informar-se sobre la sensibilitat d’algú que pertany al passat. Per tant, era una «traducció-mitjà», no
pas un objectiu en ella mateixa.
11. Recordem les seves discussions amb Dimaras per fer prevaler en la traducció de Kavafis les expressions boniques o que sonen bé en llengua francesa que ella proposava, obviant sovint els continguts o la forma de l’obra grega primera.
12. Yourcenar, M., Présentation critique d’Hortense Flexner suivie d’un choix de poèmes.
París: Gallimard 1969.
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Seleccionà els textos segons criteris estètics i temes del seu interès. De
manera poc habitual en ella, a la presentació encoratja el lector a comparar les
seves traduccions a d’altres, per tal que, veient-ne les diferències, pugui arribar a una noció més exacta de l’original. La voluntat de fer comprensible un
text grec antic a un lector francès modern va fer-li formular el conjunt en
frases d’estructura senzilla i amb una mètrica francesa el més pròxima possible a la del grec, tot salvant les òbvies distàncies. La traductora va treballar a
consciència amb un resultat molt satisfactori. Almenys va procurar que les
paraules que es permeté afegir figuressin en el vocabulari dels poetes tractats
o que fossin del seu temps. Va inserir glosses en el text i disposà notes a peu
de pàgina, en les quals precisava si es tractava d’una traducció abreujada, si hi
havia afegits o bé omissions, i quina era la forma mètrica del poema original.
Al prefaci de La couronne et la lyre llegim una de les seves idees sobre la traducció: «Il est des traductions comme de certaines femmes: la fidélité sans
d’autres vertus ne suffit pas à les rendre supportables».13
El 1985 fa publicar la traducció de quatre històries curtes explicades i
il·lustrades per infants indis, i el 1987 surt, pòstuma, La voix des choses, recull
de diversos textos orientals i occidentals relacionats amb la saviesa, que havia
traduït i que va fer integrar en el seu comiat fúnebre.14

2. un cas específic: la traducció dels poemes
de kavafis
El Kavafis yourcenarià se situa en una etapa força primerenca de la dedicació
de Yourcenar a la traducció d’obres literàries. El treball es publicà el 1958 i
se’n va fer una reedició el 1978, un cop revisada, ampliada i modificada la
Présentation critique. Des del 1940 n’havia donat quatre lliuraments, amb traducció parcial de vuit o deu poemes cadascun i unes introduccions, embrió
de la Présentation definitiva. Observem dues tendències que seran constants
en el seu fer traductiu: una notable erudició, que li fa precedir els textos per
ella girats d’estudis o presentacions crítiques plenes de referències molt encertades de tota mena, i una inclinació irrefrenable a donar prioritat al francès, al marge de l’expressió d’origen dels textos, en els quals no s’està d’efectuar
tota mena de canvis i manipulacions no sempre necessaris ni justificables. La
13. Op. cit: 9.
14. Yourcenar, M., La voix des choses. París: Gallimard 1987.
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Présentation critique d’aquests 154 poemes és un fruit especial del seu art
d’escriptora. Yourcenar entrà en contacte amb la poesia de Kavafis quan encara era desconeguda, tant en els àmbits culturals francòfons com entre els
mateixos grecs, ja que el poeta vivia a Alexandria; per això li correspon el
mèrit d’haver estat la primera a introduir-lo a França, malgrat les «deformacions» que hi practicà.
La traducció yourcenariana de Kavafis tindria com a motivació primera el
coneixement i l’amor d’aquesta escriptora per la cultura grega, que ja l’havien
dut a escriure obres com Les dieux ne sont pas morts, Les charités d’Alcippe15 o
La nouvelle Eurydice, i un assaig sobre Píndar, a escollir uns quants herois
grecs per bastir els protagonistes de Feux16 i a traduir el conjunt considerable
de poetes clàssics de La couronne et la lyre, ja esmentada. De manera que Grècia es revela com un poderós desencadenant en el procés creatiu d’una gran
part de la producció yourcenariana que, des dels inicis, s’havia formulat mitjançant la poesia.
En un dels viatges a Grècia el 1935, Yourcenar coneix Konstantinos Dimaras, especialista en literatura neohel·lènica i estudiós de l’obra de Kavafis.
Ell li mostra l’edició pòstuma de Savvídis, que conté la major part dels poemes kavafians, i per a Marguerite és com un «amor a primera vista», tant que,
immediatament, vol passar els textos al francès. Descobreix que el poeta té la
seva mateixa divisa: Kavafis, Òso mpore…j; ella, als ik kan, que signifiquen
‘tant com puguis’. Yourcenar va concebre aquella traducció com a homenatge a Kavafis i va servir-se dels seus coneixements de grec clàssic i de l’ajut de
Dimaras (catedràtic de grec modern a La Sorbona) per introduir-se en aquell
complex univers poètic, perquè ella no sabia gens de grec modern.
En el procés traductiu va tenir grans divergències amb el seu col·lega pel
que fa a l’exactitud i a l’ús de la llengua, i els textos que en van sortir van ser
«fruit d’una “batalla” en la qual es van enfrontar dues concepcions de la traducció diametralment oposades».17 Podríem dir que, en aquest exercici de
traducció «a quatre mans», agosarat per part d’ella pel fet de no conèixer la
llengua d’origen, Yourcenar feia més cas de la pròpia intuïció que no pas del
diccionari o del company. Potser el «filtre» a través del qual Dimaras li dona15. Publicada pel poeta Alexis Curvers, autor de l’obra Tempo di Roma. Bèlgica: Labor
1991.
16. Editat —com ja hem dit— igualment per Grasset, el 1936.
17. Halley, Achmy, Marguerite Yourcenar en poésie. Archéologie d’un silence. Amsterdam:
Rodopi 2003: 472.
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va Kavafis era subjectiu; però, atès que el grec era la llengua materna d’aquest
estudiós i poeta ell mateix, probablement les seves propostes eren escaients i
encertades. En canvi, normalment era Yourcenar qui tenia la darrera paraula
i qui imposava, amb autoritat, el Kavafis que volia oferir als lectors francòfons, tria que igualment no deixava de ser subjectiva. Un cop acabada la
col·laboració, la traducció de Yourcenar es revelà com una adaptació molt
personal i transgressora dels poemes, que Dimaras, vençut, considerava força
limitada.
Aquesta traducció és el cas més evident de manipulació de text traduït per
Yourcenar, pel fet d’haver estat girada en prosa. És molt tècnica i molt poc
poètica; la tria de la prosa desdibuixa, d’entrada, l’aparença externa del conjunt. És una traducció neutra o freda, que ha perdut la calidesa i la vehemència de l’autor d’origen. La podríem considerar com una mena de «segon
original», un text diferent. I la nostra opinió és compartida pels grecs que coneixen aquesta versió. Els textos presenten elisions, condensacions, ampliacions, canvis gratuïts en molts títols de poemes i en la sintaxi, exclamacions
transformades en punts suspensius, parèntesis inventats, guions suprimits,
eliminació d’anàfores volgudes per l’autor i paraules girades erròniament.
Són gestos freqüents en el seu estil de traductora, que adapta els originals al
motlle francès, considerat més bo. Entre les versions inicials dels poemes i la
definitiva, hi ha notables diferències, essent les primeres les més pròximes al
text grec. Això significa que, en el moment de la revisió i correcció, Yourcenar
va optar per la pròpia llibertat, amb independència de les indicacions de Dimaras sobre els textos originals; que va explicar i aclarir Kavafis precisament
en els punts on ell volia mantenir-se en la «boira», en la no-nitidesa; aquest
treball d’explicitació elimina molts efectes estilístics portadors de sentit, i sol
dur el poema cap a un significat unívoc, quan Kavafis volia ambigüitat. Yourcenar opera com si reivindiqués la seva autoria en la versió (una de les dues
accepcions que conté la paraula «autoritat») al marge de l’original. En això
s’apropa al concepte que, el 1968, Roland Barthes encunyà amb el seu títol La
mort de l’auteur.18 Per a Barthes tot són reescriptures, i la traducció és un gènere literari més. És potser per això que podem parlar d’original segon. De
tota manera, no ens consta que Yourcenar seguís cap d’aquests corrents, ni
que volgués avançar-se als temps i protagonitzar una nova manera de fer.
Més aviat pensem que, en la personal manera d’escriure i en la seva concepció
18. Barthes, R., «La muerte del autor», dins El susurro del lenguaje: más allá de la palabra y
de la escritura. Traducció de C. Fernández Medrano. Barcelona: Paidós 2002 [1968]: 65-71.
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de la traducció, era moderna pel fet de ser transgressora. I que partia de la
seva autoritat.
L’estudi crític que obre el volum de la traducció de Kavafis il·lustra el que
diem: ja des de l’Alexis, en gairebé totes les seves obres Yourcenar sembla
voler-nos indicar com desitja ser llegida i mostrar la seva erudició, tant històrica com literària. Aquest és el sentit dels pròlegs de Feux, de Le coup de
grâce, de Denier du rêve i dels Carnets de notes corresponents a les Mémoires
d’Hadrien i a L’æuvre au noir. Quan tradueix, les presentacions, gloses i paratextos també se situen abans de la versió concreta, amb la qual cosa la seva
influència sobre el lector és total des de l’inici. El seu mètode de treball té com
a constant aquest control absolut sobre tot allò que escriu; i sempre es reserva
la darrera paraula en les traduccions que es realitzen de les seves pròpies
obres, en les quals, si el traductor hi ha previst notes o comentaris, mai no van
a l’inici, sinó al final, és a dir, després que el receptor hagi llegit el conjunt
escrit per ella, autora; en canvi, controla des de l’inici les traduccions que ella
mateixa emprèn de textos d’altri.

3. qüestió d’autoritat
En una carta adreçada a Lidia Storoni Mazzolani, del 25 d’abril del 1960,19
manifesta curiositat per saber qui traduirà determinada obra seva i si el o la
professional és prou solvent. Durant el Nadal del 1962, envia una nova carta
a Lidia Storoni per comunicar-li que s’ha tranquil·litzat en assabentar-se que
les traduccions italianes de l’Alexis i de Le coup de grâce li han agradat.20 Es
plany que la relació amb la traductora M.ª Luisa Spaziani sigui difícil i senti
que l’obra se li escapa de les mans. Yourcenar es mostrava reticent a acceptar
19. Memòries d’Adrià va ser, efectivament, traduïda per Lidia Storoni Mazzolani, amb diferents edicions: 1953, Nàpols: Richter; 1963, Torí: Einaudi; 1977, Torí: Einaudi; 1985, Milà:
Edizioni CDE; 1988 (amb els Carnets de notes darrera), Torí: Einaudi, col. Gli Struzzi. En canvi,
el Denari del Somni va ser traduïda sempre per Oreste del Buono i en tenim constància de tres
edicions: 1984, Milà: Editoriale Fabbri-Bompiani; 1984, Milà: Edizione Euroclub; 1986, Milà:
Bompiani Tascabili, col. Narrativa núm. 397, que al final incorpora una cronologia titulada
«M. Yourcenar: la vita, i libri».
20. Totes dues obres en traducció de M.ª Luisa Spaziani, publicades a Milà per Feltrinelli,
respectivament al volum 16 de la col·lecció I Classici moderni i al volum 8 de la col·lecció Impronte. Vid. Yourcenar, M., Lettres à ses amis et quelques autres. París: Gallimard, col. Folio
núm. 2983, 1995: 212.
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que Spaziani fes precedir el text italià del prefaci Una traduzione e un’amicizia,
afegit al que ella mateixa ja havia redactat i que després resultà ser una crítica
excel·lent. Finalment, transmet a Lidia Storoni el criteri de la companya Grace
Frick sobre la traducció, totalment cibliste i coincident amb el de la professional italiana: «L’idéal du traducteur est de donner l’impression que l’ouvrage
a été composé dans la langue dans laquelle on le traduit». En una altra carta
del 7 de maig del 1969 a la seva traductora i amiga italiana, exposa que
l’editorial Feltrinelli ha encomanat la traducció italiana de L’æuvre au noir a
Marcello Mongardo. Com que Yourcenar en desconeix les qualitats professionals, seguint el principi de conservar la seva autoritat sobre la pròpia escriptura, demana a Lidia Storoni la revisió del text o que, si ella no s’hi pot
dedicar, li indiqui algú que posseeixi el sentit de la literatura i de la història i
que estigui al corrent del llenguatge de la ciència i de la teologia al segle xvi.
El súmmum del control que exercia sobre la pròpia producció el trobem en
el cinema, i afecta dues obres seves: Le coup de grâce, adaptada per Volker
Schlöndorff, i L’æuvre au noir, duta a la pantalla per André Delvaux, pel·lícula
que ella no veié mai. En el primer cas no va quedar gens satisfeta de les interpretacions del cineasta i en una llarga carta de gener del 1997 li fa un reguitzell de retrets plens de duresa i de fredor. En el segon, com que Delvaux era
belga i hi podia haver més tracte, no s’està de fer-li suggeriments per a la realització de l’obra cinematogràfica, ni d’intervenir en el guió.
Yourcenar té una concepció molt personal de l’escriptura com a traducció i de la traducció com a escriptura. I és que per a ella la traducció és la
prolongació de la pròpia escriptura i sovint és «ella» en «l’altre» allò que tradueix, a partir de la identificació amb un món o amb una poètica concrets.
Així, els Cinc nô modernes els va signar sola, sense que el nom del seu
col·laborador Jun Shiragi aparegués al volum editat. Tant en la seva escriptura
com en la d’altres autors, imposa la manera en què cal abordar cada text, i
influeix en la seva recepció amb «autoritat». Aquesta autoritat s’explica molt
bé en el cas de la traducció de Kavafis, iniciada a partir del 1936. Hem dit que
en va donar diferents lliuraments; gairebé paral·lelament, entre 1948 i 1950, es
dedica a la redacció de Mémoires d’Hadrien, que es publiquen el 1951; de
manera que, quan el 1958 surt la Présentation critique de Kavafis definitiva
amb els poemes, ella ja gaudeix d’una gran «autoritat literària» arran de l’èxit
de l’obra anterior, ja és una escriptora consagrada i ningú no dubta del seu
talent, que farà que les traduccions successives siguin saludades amb clamor.
Yourcenar acostuma a crear nous textos que són més els seus que els de l’autor
primer, del qual va més enllà.
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4. d’empatia i de poesia...
El perquè de l’empatia de Yourcenar amb Kavafis l’explica el seu interès primerenc per la poesia. Des de l’adolescència, havia cantat Grècia com el país
de l’alegria i de la voluptuositat en una sèrie d’obres poètiques: Le Jardin des
Chimères;21 Les dieux ne sont pas morts i Les charités d’Alcippe, que també pertanyen als primers anys de creació.22 Del 1926 data L’homme couvert de dieux,
publicat a L’Humanité.23 Per bé que tendia a refusar aquestes produccions «de
poca alçada literària» i que posteriorment sempre més conreà la prosa, el seu
primer mitjà d’expressió va ser la poesia.
A partir del 1926, Yourcenar multiplicà els textos poètics en prosa i experimenta amb formes d’escriptura híbrides que desenvoluparà durant les dècades de 1930 i 1940: Suite d’estampes pour Kou-Kou-Haï, en memòria del seu
gos pequinès, publicada el 1931, Sixtine, també del 1931; Mozart à Salzburg;
del 1932; dos altres textos contemporanis de Feux (1935-1936) són Apollon
tragique i Dernière Olympique, considerats «des essais de type poétique»; 24 i el
recull de relats de somnis autèntics de l’autora, Les songes et les sorts, del 1938,
que podem classificar entre el poema en prosa, l’assaig, l’exercici d’escriptura
automàtica i les Mémoires de ma vie rêvée.25 I és que Yourcenar desdibuixà les
fronteres entre els gèneres perquè lliscava entre ells amb facilitat; però, ¿i si
traduïa i escrivia precisament per fer més tolerables les fronteres?, ¿que potser
no som tots individus de frontera? Conscientment o no, Yourcenar dinamita
l’estructura de les formes preestablertes i du a terme la fusió-confusió dels
gèneres, eliminant-ne les barreres. De fet, quan Matthieu Galey li pregunta
quines de les seves obres podria definir com a poemes, ella respon, sense cap
dubte: «Totes».26
Si considerem, doncs, la traducció kavafiana sota l’òptica que les traduccions són igualment creacions, la seva interpretació en prosa i no en vers seria
un exemple més d’aquesta concepció literària del lliscar entre els gèneres. I si
21. Editat a París per Perrin, el 1920. Escrit amb setze anys, durant el 1919, a Montecarlo
que, a partir del 1917 i durant uns quants anys, va ser lloc de residència de Marguerite i de son
pare.
22. La primera, editada per Sansot —París—, el 1922; la segona, publicada a Lieja, per La
Flûte Enchantée, el 1956.
23. Amb data 13 de juny del 1926, però, curiosament, amb el títol escurçat: L’homme.
24. Mateixa carta a P. De Rosbo.
25. Yourcenar, M., «Prefaci» a Les songes et les sorts. Bibliothèque de La Pléiade: 1541.
26. Galey, M., Les yeux ouverts. París: Bayard éditions 1980: 203.
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no reservem els desplaçaments de gènere únicament per a la seva producció,
conclourem que devia tractar les traduccions segons les decisions preses per
als propis textos.27

conclusió
Amb els textos que va escollir, veiem que Marguerite se sentí atreta per la recerca d’universalitat i de temes de caire humanista; atreta per literatures
allunyades de la tradició grecoromana i de la civilització europea; fascinada
per la diversitat de llengües i per determinats autors contemporanis. Per a
ella, les traduccions eren un mitjà per desenvolupar la seva escriptura i una
veritable eina de comunicació ètica, i els textos que tradueix nodreixen les
seves pròpies obres. Ella desitja revelar determinats éssers, prestar la seva veu
a d’altres veus que ja han callat, i se’ls vincula. Si l’acte de traduir és alhora un
acte de lectura i d’escriptura, Yourcenar va ser lectora atenta de les obres que
va girar, però resultà intervencionista o excessiva en les versions, potser perquè en la seva concepció de la traducció-creació es revelava més cibliste que
sorcière. Forma part d’aquell estol de creadors o poetes que conceben la traducció com una altra manera d’escriure i que posen els seus propis passos
entre els d’un altre. Per això estaria entre els traductors hereus de Perrot
d’Ablancourt i de tota la tradició de les Belles infidèles. Amb la seva manera de
fer i amb l’autoritat que s’atribuïa sobre els textos, Yourcenar veia el traductor com un altre creador, autor o coautor. Per això hem parlat d’original segon. Ella és capaç d’escollir l’Altre i de fer-li un espai en la seva concepció del
món, però dóna preferència a la llengua francesa: en els quaranta-nou anys
viscuts a Amèrica, continuà emprant sempre el francès per a l’elaboració
d’esborranys i de textos. Per tant, la feina d’un traductor-escriptor és diferent
de la d’un només-traductor, en el sentit que aquest sol mantenir-se més a
prop del text original que ha triat o que li ha estat encomanat, sobre el qual
realitza —en el millor dels casos— una satisfactòria tasca filològica, mentre
que, si un traductor és alhora —o sobretot— escriptor, té tendència a «escapar-se» del text primer, al qual demana molt més, li demana que sigui el ressò
d’ell mateix.

27. Per tal d’ampliar el que aquí apuntem, aviat podreu consultar la tesi doctoral Gallart,
M., Marguerite Yourcenar, traductora de Konstantinos Kavafis (UB, 2009).
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