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No tothom pot acabar de llegir
Ànima per la punyent cruesa dels
sentiments que descriu i per la des-
carnada duresa visual de les imat-
ges que suggereix. No és aquest el
cas d’Anna Casassas (Barcelona,
1958), traductora i fan declarada de
la potent novel·la de l’escriptor
canadenc d’origen libanès Wajdi
Mouawad (1968), que va editar en
català el novell segell editorial Pe-
riscopi i poc després va obtenir el
prestigiós Premi Llibreter. La res-
ponsable d’abocar el text a la llen-
gua del país parlarà avui (19 h) de
l’obra a la Llibreria 4 cantons de
Berga, en una trobada en què in-
tervindran també l’autor Jordi Cus-
sà i la companyia Anònim Teatre.
L’entrada és lliure.

No és gaire normal que un tra-
ductor vagi a trobades per parlar
del llibre que ha traduït. Què hi
explicarà?

No puc dir que hagi voltat molt,
molt, però sí que he anat a un bon
grapat de xerrades, debats i clubs
de lectura per parlar d’Ànima. I en-
cara en tinc d’emparaulades al-
gunes més per a l’any vinent. Ex-
plico com és la feina de traduir,
però tot seguit parlo d’Ànima per-
què això és el que ve a escoltar el
lector. He llegit tot el que he trobat
de Mouawad i m’he ficat a la seva
pell. No parlo en nom seu, per des-
comptat, és el meu punt de vista a
partir de tot el que sé d’ell.

Quina impressió li va causar
«Ànima» quan li va caure el text
a les mans?

Em va impactar. Quan una edi-
torial et fa un encàrrec, primer de
tot llegeixes unes pàgines per sa-
ber com respira l’autor que has de
traduir. En el cas d’Ànima, no vaig
trigar ni deu minuts a tenir clar que
ho acceptava. No vaig dubtar gens.

Què hi va veure?
Vaig tenir una sensació especial.

A vegades, quan veus la foto de la
solapa, pel tipus de persona que
intueixes penses que et serà difícil
entendre la seva sensibilitat. El
traductor ha de ficar-se dins seu, i
si no t’hi avens, no te’n fies i et cos-
ta fer la traducció. Però si captes
com pensa, què vol transmetre, et
sembla que hi connectes, t’hi llen-

ces de cap i ho dónes tot. Jo hi crec
molt, en aquesta intuïció.

Ja coneixia la trajectòria de
Wajdi Mouawad?

Tenia referències de les obres de
teatre. Quan es va representar In-
cendis, tothom en parlava. Però de
la seva faceta de novel·lista no en
sabia res: Ànima és el seu debut.

Un llibre que va trigar deu anys
a veure la llum.

I durant vuit d’aquests deu anys,
no ho va dir a ningú que l’estava es-
crivint. Mentrestant, anava fent
les obres de teatre. Ell diu que la se-
va faceta de dramaturg és la seva
cara pública, i així pot escriure
novel·la en secret, sense que el mo-
lestin. El teatre, per a ell, és un fet
grupal, i la novel·la és com un ex-
ercici més autista. En una roda de
premsa, Mouawad va explicar que
és com si tothom pensés que és un
home i, en realitat, fos una dona.

Va poder conèixer Mouawad?
Un dia vaig anar a veure Seuls al

Teatre Lliure i vaig estar tres minuts
amb ell. És una persona molt re-

servada, no crec que sigui tímid,
però hi ha una cuirassa de gent al
seu voltant que el protegeix. Em
vaig quedar amb les ganes d’estar
molta més estona escoltant-lo. 

Quina complicació tècnica pre-
senta la traducció d’«Ànima»?

Insisteixo que el que és difícil és
entendre’t amb allò que vol trans-

metre l’autor. Si no ho aconse-
gueixes, tot queda lleig. La difi-
cultat del text és secundària. Àni-
ma l’he traduït, llegit i rellegit un
munt de cops, és el més fort que he
traduït, emocionalment parlant.
Per la trama, pel llenguatge, pel
pensament que hi expressa, per
com diu el que diu... És un autor
amb una gran força vital. 

És molt original el fet que cada
capítol s’escriu des del punt de
vista d’un animal?

A l’inici, aquest punt de vista és
intuïtiu, però després a l’autor li va
sortint el fet que allò que diu és el
que representen els animals. L’ac-
ció és, així, més ràpida, perquè els
animals expliquen el que veuen, hi
ha poca descripció de lloc. El llen-
guatge dels animals és poètic,
Mouawad dóna paraula als qui no
tenen paraula. En canvi, el llen-
guatge dels homes és vulgar, per a
ells només és una eina de comu-
nicació. Tampoc se’ns ha d’escapar
la comparació entre la mort inútil
dels animals a l’escorxador i els as-
sassinats dels camps de Sabra i
Chatila, al Líban, del 1982. 

Què li expliquen els lectors?
Me n’he trobat algun, pocs, que

no l’han volgut acabar perquè di-
uen que és massa forta. Ànima no
deixa indiferent, et fa replantejar
moltes coses. 

En una entrevista recent, expli-
cava que ja pot «col·locar» algu-
nes propostes seves a les edito-
rials. Quins títols pot destacar?

Doncs un dels darrers va ser La
frontera, de Franco Vegliani, un au-
tor italià molt bo, però la novel·la
no va tenir gaire ressò. I tot just ha
sortit fa uns dies Apunts inútils,
d’un altre escriptor italià, Virgilio
Giotti, que edita el segell Cal·lígraf,
de Figueres. És una obra molt ma-
ca, delicada.
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Entrevista Anna Casassas
Traductora. Wahhch Debch arriba a casa i troba la seva dona, embarassada, morta. La brutalitat del crim i la recerca de l’autor porta el protagonista a un
viatge al fons de la condició humana en una de les novel·les més aplaudides dels darrers temps. Anna Casassas, una de les traductores més reconegudes
de les lletres catalanes, parlarà aquesta tarda a Berga del llibre, obra de Wajdi Mouawad. La trobada també tindrà la participació d’Anònim Teatre 

«‘Ànima’ et fa replantejar moltes coses»
La traductora al català de la premiada novel·la de Wajdi Mouawad parla avui de l’obra a la Llibreria 4 cantons de Berga

Toni Mata i Riu
MANRESA

Anna Casassas en una imatge recent presa a la llibreria de vell Saba de la localitat italiana de Trieste

ARXIU PARTICULAR

Nascut en una localitat cristia-
nomaronita del Líban, la guer-

ra civil va obligar la seva família a
emigrar primer a Beirut i, posterior-
ment, al Canadà. L’èxit de l’obra de
teatre Incendis, protagonitzada per
Clara Segura i Julio Manrique, el va
donar a conèixer al públic català.
Posteriorment, també s’han repre-
sentat a Catalunya Seuls, Litoral i
Cels, aquesta darrera a la Biblioteca
de Catalunya fins fa uns dies. Ànima
va obtenir el Premi Llibreter, que
convoca el Gremi de Llibreters.

<

WAJDI MOUAWAD
LÍBAN, 1968

L’AUTOR
EL LLIBRE

ÀNIMA

AUTOR
Wajdi Mouawad

PERISCOPI. 19 EUROS. 448 PÀGINES

Set anys exercint d’advocada a
Figueres van ser suficients per

a aquesta llicenciada en Dret, que va
canviar d’ofici per dedicar-se a fer ac-
cessibles al públic català les obres de
grans autors de les lletres franceses
i italianes. En el primer cas, hi trobem
les traduccions, entre d’altres, de
Balzac, Ben Jelloun, Duras, Echenoz,
Pennac, Nemirowski, Saint-Exúpery,
Simenon i Proust. De l’italià, Casas-
sas ha traslladat, sobretot, l’obra de
Magris, a més de llibres de Baricco,
Camilleri Tabucchi, entre d’altres.
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ANNA CASASSAS
BARCELONA, 1958

LA TRADUCTORA

«’Ànima’ em va impactar,

és una novel·la que no et

deixa indiferent. No vaig trigar

gens a acceptar de traduir-la»

«Mouawad és reservat,

no crec que sigui tímid, però

té una cuirassa de gent al seu

voltant que el protegeix»


