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Sammandrag: 

Denna uppsats består av en analys av kapitel fyra och fem i Jacobo Machovers La dinastía 

Castro. Los misterios y secretos de su poder, samt av en analys av min översättning av dessa 

kapitel. Därefter kommenterar jag min översättning, och diskuterar några centrala 

översättningsproblem. Främsta fokus ligger på essäns implicita argumentation, som bl.a. 

utgörs av citat hämtade ur Che Guevaras ideologiska texter. Syftet med uppsatsen är att nå en 

djupare förståelse av källtexten och reflektera över de översättningsproblem som uppstår i 

samband med överförandet till måltexten. 
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1 Inledning 
Föreliggande uppsats ingår som del 2 i mitt magisterarbete på översättarutbildningen. 

Uppsatsens syfte är att analysera och kommentera översättningen i del 1. Perspektiven är 

textanalytiska och översättningsteoretiska. 

 

1.1 Bakgrund och syfte 
La dinastía Castro, los misterios y secretos de su poder är en journalistiskt utredande essä 

skriven av professorn, skribenten och journalisten Jacobo Machover. Den publicerades år 

2007 i Barcelona av förlaget Áltera.  

     Machover föddes år 1954 i Havanna men lämnade Kuba år 1963 och lever idag i exil i 

Frankrike. Han har en öppet castrofientlig inställning och har förutom La dinastía Castro 

skrivit bl.a. La cara oculta del Che (Ches dolda ansikte) och El libro negro del castrismo 

(ung. Den svarta boken om castroregimen). 

     La dinastía Castro utgörs av elva kapitel, varav jag har valt att översätta kapitel fyra och 

fem. I kapitel fyra får vi följa den successiva utvecklingen från en ”självständig” revolution 

till en kommunistisk diktatur, ständigt påpassad av Sovjetunionen och de andra 

broderländerna. 

     I kapitel fem diskuteras Castros potentiella roll i den chilenske presidenten Salvador 

Allendes dödsfall. 

     La dinastía Castro är en argumenterande text med syftet att övertyga läsaren om en 

alternativ beskrivning av Kubas politiska verklighet och historia. Essän vänder sig till en bred 

publik, något som intygas av Juan Vivés: ”hago un esfuerzo para que otras lenguas se suelten 

y esta historia controvertida salga a la opinión pública” (35:1190-1193). Även Machover har 

konstaterat, i en intervju utförd av Juan C. Osta för nättidningen Periodista Digital, att hans 

arbete består i att ”avslöja diktaturen” (Osta 2007), vilket således kan förstås som textens syfte 

(Hellspong & Ledin 1997:50).   

     Argumenten varierar mellan att vara explicit uttalade och implicit antydda. I min analys 

läggs fokus på essäns implicita argumentation då denna, i synnerhet ur ett 

översättningsperspektiv, är intressant att granska. 
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1.2 Disposition 
Examensarbetet inleds med en analys av källtexten i vilken jag belyser dess karakteristiska 

drag. Källtexten analyseras utifrån Lennart Hellspong och Per Ledins analysmodell i Vägar 

genom texten. Handbok i brukstextanalys (1997), och fokus läggs vid textens argumentativa 

riktning (Lundquist 2007:13-14). Paralleller dras även till de retoriska begreppen ethos, 

pathos och logos. Därefter diskuteras förutsättningarna för översättningen, och jag redogör för 

vilka strategier som jag har valt att tillämpa. Här anknyter jag till Lita Lundquists bok 

Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv (2007), 

samt Rune Ingos Konsten att översätta (2007). I den avslutande översättningskommentaren 

diskuteras några centrala översättningsproblem med exempel tagna ur källtexten och 

måltexten.  

     Hänvisningar till min översättning (del 1) anges med sidnummer och radnummer. 1:3-5 

innebär alltså att stycket återfinns i sin helhet på sidan 1, rad 3-5 i översättningen. 

 

 

2 Textanalys 
Detta avsnitt består dels av en källtextanalys och dels av en redogörelse för mina 

överväganden inför översättningen, samt för vilka strategier jag tillämpat under 

översättningens gång.  

 

2.1 Källtexten 
Min källtext är en politisk/samhällsvetenskaplig essä som uppvisar journalistiska drag och 

som främst karakteriseras av sin argumenterande natur.      

     La dinastía Castro är skriven på ett estetiskt och personligt vis, något som enligt Inger 

Enkvist (2006) är karakteristiskt för ”det spanska tänkandet”. Ett annat utmärkande drag för 

spansktalande intellektuella är, enligt Enkvist, det politiska intresset:  

 
1) Den spansktalande världen har haft en så konfliktfylld och våldsam politisk utveckling, inte minst under 

1900-talet, att en stor del av de intellektuellas energi har inriktats mot en reflektion över det offentliga 
livet. För många spansktalande intellektuella har ordet "tänkande" kommit att uppfattas som synonymt 
med politiskt tänkande. (Enkvist 2006). 

 
Källtextens utformning kan alltså betraktas som typiskt ”spansk”. Detta märks inte minst på 

Machovers sätt att presentera sina argument. Istället för att stödja sig på vad andra kommit 
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fram till drar Machover många gånger hellre egna slutsatser. Klassiskt för det spanska 

tänkandet är nämligen att ”hellre bygg[a] sina egna tankeslott än snegla [ ] på varandra” 

(Enkvist 2006). 

 

2.1.1 Författarens trovärdighet 

Något som utmärker källtexten är författarens auktoritet. Machovers alternativa 

historieskrivning presenteras med en självklar tyngd som inte lämnar utrymme för 

spekulationer. En författares trovärdighet, eller ethos, är avhängigt ett gott omdöme, praktisk 

visdom, dygd och välvilja (Mehrens 2004). Machover måste alltså först och främst framstå 

som trovärdig för att kunna förmedla sina argument, i synnerhet då många av dessa inte blivit 

allmänt accepterade som fakta.  Men då Machover tydligt ställer sig bakom sina påståenden, 

bl.a. genom att personligen framträda i texten med deiktiska utryck som ”he aqui” (31:1048), 

förstår läsaren att Machover står för sin historieskildring. Han åberopar därtill olika vittnesmål 

i syfte att ge sin argumentation ytterligare tyngd.  

     I texten framträder främst negativa språkhandlingar. Emellertid ser vi även exempel på 

positiva språkhandlingar (Hellspong & Ledin s. 164-167). Dessa används dock främst i 

retoriskt syfte för att framhäva en kontrast mellan två skilda ståndpunkter (se 3.1.2). Beakta 

följande exempel: 
 
2)...............                              Källtext Måltext 
 Su objetivo era el mismo que el de Castro. 

Pero, en las condiciones de Chile, Allende 
había entendido que había otro medio para 
llegar al poder: las elecciones. Veía en la 
democracia no sólo un medio sino también un 
fin, cuyas reglas debía respetar. (20:618-626). 

Allende och Castro delade samma målsättning.             
Men under de rådande omständigheterna i Chile 
förstod Allende att det det fanns ett annat sätt att 
nå makten, nämligen genom att bli folkvald. I 
demokratin, vars spelregler han skulle 
respektera, såg Allende inte bara ett medel utan 
även ett mål. (20:618-626). 

 
Här framställs Chiles expresident Salvador Allende i positiv dager, vilket blir en markant 

kontrast till Machovers sätt att framställa Fidel Castro i nästföljande stycke: 
 
3)...............                              Källtext Måltext 
 Para Castro se trataba de una experiencia 

irrealizable y, sobre todo, peligrosa para sus 
propias opciones políticas. También la 
consideraba como una ingenua ilusión. Su 
promotor no le merecía mayor respeto. 
(21:628-633). 

För Castro var detta ett ogenomförbart 
experiment och framför allt ett hot mot hans 
egna politiska val. Han menade även att denna 
föreställning var naiv och att dess företrädare 
inte förtjänade någon större respekt. (21:628-
633). 
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Lite längre fram i texten ställs Allende och Castro åter i kontrast till varandra: 
 
4)...............                              Källtext Måltext 
 Después de tres intentos fracasados de 

conquistar el poder por medio de las urnas, 
éste [Allende] lo había logrado en 1970 y había 
decidido confiar en el proceso democrático 
para llevar a su país al socialismo, aun 
corriendo el riesgo de una derrota electoral. 
Por el contrario, Fidel Castro había sacado la 
conclusión de que la vía pácifica estaba 
condenada al fracaso. (23-24:723-733). 

Efter tre misslyckade försök att bli demokratiskt 
vald till makten hade Allende äntligen lyckats år 
1970. Han hade beslutat att med demokratiska 
tillvägagångssätt leda sitt land mot socialismen 
trots att han löpte risken att förlora i framtida 
val. Fidel Castro hade däremot dragit slutsatsen 
att den fredliga vägen var dömd att misslyckas 
(23-24:723-733). 

  
Kontrasteringen är alltså ett retoriskt grepp som Machover använder sig av för att blottlägga 

Castros, enligt honom, sanna natur. En osynlig gräns bildas mellan två läger som från retorisk 

synpunkt kan kallas ”de onda” och ”de goda”. Det är ett vågat drag som förutsätter att 

Machover och hans påståenden är trovärdiga.  

 

2.1.2 Pathosargumentation 

Källtexten är rik på s.k. pathosargument, d.v.s. argument som väcker känslor hos mottagarna 

och ”påverka[r] deras attityd eller handlande” (Mehrens 2004). Detta utförs genom en utbredd 

användning av värdeord (Hellspong & Ledin s. 170), främst minusord. Vi ser även exempel 

på understrykningar, som enligt Hellspong & Ledin (s. 171) är ett sätt för författaren att 

”tillvälla sig diskursiv makt”: 
 
5)...............                              Källtext Måltext 
 La masa vista por Guevara estaba completa-

mente [fullständigt] instrumentalizada, des-
personalizada. Sólo [endast, enbart] servía para 
aplaudir, para votar a mano alzada en unánime 
comunión o bien para pedir a gritos la muerte 
para los adversarios de la revolución. (3:56-62, 
mina fetstilsmarkeringar) 

Dessa folkmassor, som i Guevaras ögon var ett 
själlöst instrument vars enda syfte var att 
applådera enhälligt, stödja partiet vid omröst-
ningar med uppräckt hand och högljutt kräva 
avrättning av revolutionens motståndare. (3:55-
61) 

 
     Granska följande utdrag: 
 
6)...............                              Källtext Måltext 
 Poco le importaba la suerte que corriesen la 

población cubana o la mundial. Permanecería 
en la Historia como quien hubiese desafiado 
al «imperialismo americano» y corrido el 
riesgo de atacarlo en su propio terreno. (10-
11:295-302, min fetstilsmarkering). 

Hur detta skulle drabba människorna på Kuba 
och i omvärlden brydde han sig inte om. Istället 
drevs han av ambitionen att bli inskriven i 
historien som den som hade utmanat ”den 
amerikanska imperialismen” och vågat at-
tackera USA på egen mark. (10-11:295-302, 
min fetstilsmarkering). 

  
 

Machover har, i föregående stycke, beskrivit den s.k. ”missilkrisen”. I exemplet ovan återges 

Castros inre röst, i syfte att visa hur Castros politik har präglats av personliga ambitioner 
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snarare än av ett rationellt agerande till nationens bästa. Denna taktik att utifrån Castros 

förmodade perspektiv beskriva situationen styr läsaren i essäns argumentativa riktning och 

således mot de slutsatser som Machover har avsett (se 2.1.3). 

     Vad gäller den intertextuella kontexten (Hellspong & Ledin s. 56-58), d.v.s. källtextens 

relation till tidigare texter, är det främst den horisontella intertextualiteten (Hellspong & 

Ledin s. 57) som gör sig synlig, med insprängda citat från Che Guevaras teoretiska texter och 

Fidel Castros tal, samt vittnesmål från kubanska politiska flyktingar. Utdragen ur Che 

Guevaras texter Notas para el estudio de la ideología de la revolución cubana (Guevara 

1960) och El socialismo y el hombre en Cuba (Guevara 1965) är rik på pathosargument som, 

till skillnad från Machovers essä, syftar till att försköna den kubanska revolutionen. 

Emellertid fyller dessa utdrag en specifik funktion i källtexten, då Machover använder dem 

som exempel på lögner och tomma löften från Castros och Guevaras sida. Citaten kommer 

alltså att fungera som pathosargument även i Machovers essä, men med motsatt effekt. Beakta 

exempelvis följande utdrag ur El socialismo y el hombre en Cuba: 
 
7)...............                              Källtext Måltext 
 A la cabeza de la inmensa columna —no nos 

avergüenza ni nos intimida el decirlo— va 
Fidel, después, los mejores cuadros del partido, 
e inmediatamente, tan cerca que se siente su 
enorme fuerza, va el pueblo en su conjunto; 
sólida armazón de individualidades que 
caminan hacia un fin común; individuos que 
han alcanzado la conciencia de lo que es 
necesario hacer; hombres que luchan por salir 
del reino de la necesidad y entrar al de la 
libertad. (Guevara 1965). 

I täten för denna ofantliga kolonn – vi varken 
skäms eller fruktar att säga det – går Fidel. 
Bakom honom går partiets främsta män och 
strax bakom dem, tillräckligt nära för att man 
ska kunna känna dess enorma styrka, går folket i 
sin helhet.  De utgör en gediget sammansvetsad 
skara av individer som vandrar mot ett 
gemensamt mål. Individer som har blivit varse 
vad som måste göras, människor som kämpar 
för att ta språnget från nödvändighetens rike och 
istället inträda i frihetens. (2-3:22-34). 

  
 
Utdraget fungerar som bakgrundsinformation till Machovers efterföljande påstående, 

nämligen att den kubanska revolutionen de facto inte hade de stora massorna bakom sig under 

revolutionens gång (3:45-62). Guevara framstår således som förmäten när han talar om 

”folket i sin helhet” och en ”gediget sammansvetsad skara”. Ännu tydligare blir 

pathosargumentationen då Machover citerar Castro: 
 
8)...............                              Källtext Måltext 
 ¡Así se es revolucionario! ¡Así se es hombre! 

¡Así muere un combatiente verdadero! ¡ Así 
muere un defensor de su pueblo! ¡Así muere 
un luchador por el socialismo! (26:808-812). 

Så ska en revolutionär vara! Så ska en man vara! 
Så ska en sann kämpe dö! Så ska en försvarare 
av sitt folk dö! Så ska en socialistisk kämpe dö! 
(26:807-810). 

 
Machover menar att Allende mördades av sin livvakt på order av Fidel Castro. Uttalandet 

fyller således en argumentativ funtkion i källtexten, då det bekräftar Castros inställning till 
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vad som måste offras i syfte att upprätthålla den heroiska bilden av socialismen. 

Argumentationen blir därtill mer trovärdig genom användandet av direkta istället för indirekta 

anföringar i texten, vilket i sin tur stärker författarens ethos. 

 

2.1.3 Argumentativ riktning 

En texts argumentativa riktning styr läsaren mot den konklusion som författaren avsett, 

förutsatt att argumenten är logiska och sannolika (logos). Författarens trovärdighet är också 

relevant för att den argumentativa riktningen ska fungera, då ”logos, ethos och pathos inte 

strikt kan skiljas från varandra” (Mehrens 2004:3). Textens argumentativa markörer 

(Lundquist s. 13-14) indikerar vilka slutsatser författaren vill att läsaren ska dra. Ett exempel 

är uttrycken ”flaskan är halvfull/halvtom”, som trots att de uttrycker samma fakta lämnar olika 

intryck hos läsaren. Om översättaren inte är uppmärksam på de argumentativa markörernas 

konnotationer kan argumentativ inkonsekvens (Lundquist s. 14), uppstå i översättningen, 

vilket leder till att texten förlorar sitt argumentativa sammanhang. Det är därför viktigt att 

textens propositioner (Hellspong & Ledin s. 122-127), dess grundläggande teser, förstås och 

översätts rätt. Framförallt bör översättaren uppmärksamma textens implicita propositioner 

(Hellspong & Ledin s. 124-127), d.v.s. de teser som utan att vara explicit uttryckta utgör en 

viktig del av argumentationen (se 3.1).  

     I syfte att frilägga källtextens argumentation sammanfattas i följande tabell några av dess 

mest framträdande mikroteman (Hellspong & Ledin s. 118-120): 
  
9)              Kapitel fyra                              Kapitel fem 

• Che Guevaras roll i den kubanska revolutionen 
• Marxismens inflytande över den kubanska 

revolutionen  
• Revolutionens utveckling  
• Antiamerikanismen  
• Castros kontroll över den kubanska befolkningen  
• Det sovjetiska inflytandet  
• Kubas institutionalisering 

• Kubas institutionalisering  
• Castros inblandning i Allendes död 
• Kubas inflytande över den chilenska 

politiken  
• Castros besynnerliga vänskap med 

Pinochet 
• Statskuppen i Chile 1973 
• Outredda ”självmord” inom familjen 

Allende 
 
     Man kan tydligt se vilka propositioner dessa teman ingår i. Textens makroproposition 

(Hellspong & Ledin s. 122) sammanfattas på baksidan av bokomslaget: ”Jacobo Machover 

[…] muestra [...] en La dinastía Castro las inferioridades de un régimen tan monstruoso como 

ridículo”. Makropropositionen för boken är alltså kort sagt att ”castroregimen är såväl 

monstruös som löjlig”, och denna proposition lyser igenom i de två kapitlen som utgör 

källtexten. Den är explicit uttryckt, både på bokomslaget och i den löpande texten, med 
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insprängda kommentarer av författaren såsom den som framträder i exempel 6 (ovan s. 7): 

”Poco le importaba la suerte que corriesen la población cubana o la mundial”.  

     Bland källtextens mest framträdande mikropropositioner (Hellspong & Ledin s. 122) kan 

nämnas ”antiamerikanismen är en frukt av Castros manipulerande av sitt folk” och ”Castro är 

ansvarig för Allendes död”. Generellt är även mikropropositionerna explicit uttryckta. 

Exempelvis kan vi se på sidan 33, rad 1142, hur orden ”defensa” och ”protección” är 

placerade inom citationstecken för att klargöra författarens bakomliggande ironi. Tack vare 

denna strategi uppfattar läsaren genast textens mikroproposition, d.v.s. att Allendes livvakter, 

som blivit utplacerade av Castro, i själva verket inte hade uppgiften att försvara sin president. 

Bland textens implicita mikropropositioner (Hellspong & Ledin s. 124-127) kan nämnas 

exempel 2 (ovan s. 6), där den adversativa konnektiven pero (men), som åtföljs av styckets 

kärnmening, signalerar att Allendes tillvägagångssätt för att uppnå sin målsättning skiljde sig 

från Castros, vilket underförstått tycks uttrycka mikropropositionen att ”Allende var 

hedervärd och respekterade demokratins spelregler”.         

     Även om La dinastía Castro uttryckligen vänder sig till en bred publik är dess utformning 

ändå främst riktad till den politiskt insatte läsaren. Texten är kompakt och förutsätter att 

läsaren är bekant med de beskrivna situationerna.  Därtill innehåller texten presuppositioner, 

d.v.s. påståenden som genom yttrandet av ett annat påstående förutsätts vara sanna (Hellspong 

& Ledin s. 127-129). Ett exempel på presuppositioner i källtexten är den retoriska frågan som 

presupponerar att Castro inte kunde acceptera en fredlig väg till socialisem i Latinamerika: 

”¿Cómo podía haber aceptado el Comandante en Jefe, en efecto, la eventualidad de una vía 

pacífica al socialismo en América Latina?” (19-20: 593-596). I avsnitt 3.1 diskuteras 

källtextens propositioner och presuppositioner vidare, då den explicita och implicta 

argumentationen sätts in i ett översättningsperspektiv. 

 

2.1.4 Oklara syftningar 

I en politisk essä är det viktigt att veta vem som är ansvarig för vilka handlingar. Detta är 

stundom oklart i källtexten, bl.a. på grund av de många passivkonstruktionerna. Eftersom jag 

strävade efter tydlighet i måltexten ställdes jag här inför ett översättningsproblem. Skulle jag, 

som översättare, klargöra tvetydigheterna i måltexten? Se följande exempel: 
 
10)...............                              Källtext Måltext 
 [...] los rincones más recónditos y pau-

pérrimos de la isla, antaño abandonados 
voluntariamente [...]. (15:450-452, min 
fetstilsmarkering). 

[...] öns mest ensliga, fattiga och tidigare över-
givna vrår. (15:450-451, min fetstilsmarkering). 
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Meningen är tvetydig, dels eftersom meningen är agentlös och dels p.g.a. 

betydelseglidningarna i de fetstilsmarkerade orden ”abandonado” och ”voluntariamente”. 

Stycket beskriver hur sjukvården har nått även de mest ensliga och fattiga områdena på Kuba. 

Dessa områden var tidigare övergivna (abandonados), men det framgår inte av vem eller 

vilka. Följande tolkningar kommer att analyseras: 

1. Agenten är befolkningen, som frivilligt övergav områdena. 

2. Agenten är regeringen, som avsiktligt åsidosatte områdena. 

Norstedts spansk-svenska lexikon ger följande översättningsförslag till adjektivet 

”abandonado”: 

 
11) Abandonad|o,-a adj 1 övergiven 2 öde, ödslig 3 vanvårdad, sjaskig 4 försumlig, 

nonchalant, slarvig; tener ~ försumma, slarva med (Norstedts 2009). 
 

Det bestämmande adverbet ”voluntariamente”, som enligt både Norstedts (2009) och Prismas 

spanska ordbok (2004) betyder ”frivilligt”,  indikerar att det är den första tolkningen som är 

korrekt. Emellertid har substantivet ”voluntad” (vilja), som är stam till ”voluntariamente”, en 

betydelseglidning mot ”avsikt” (Norstedts ordbok 2004). Också  det svenska ordet ”vilja” kan 

i vissa sammanhang uttrycka avsikt, jfr. ”göra ngt med vilje” (Bonniers 2002). Således bör 

båda tolkningarna vara möjliga, och eventuellt är bådadera agent i meningen. Om historiska 

fakta som kan tydliggöra omständigheterna inte går att hitta, är den enklaste lösningen att 

även i måltexten använda en agentlös passivkonstruktion. Jag beslöt att detta var den bästa 

strategin och valde därtill att stryka adverbet, eftersom det kändes onaturligt på målspråket. 

     I följande exempel är det oklart om det var Beatriz eller Salvador Allende som var aktivist 

inom den chilenska extremvänstern MIR: 
 

12)...............                              Källtext Måltext 
 Fue así como Fidel Castro presentó los 

hechos durante su discurso en la Plaza de la 
Revolución en La Habana el 28 de 
septiembre, en presencia de Beatriz, la hija 
mayor del mandatario difunto y militante del 
MIR. (26:796-801, min fetstilsmarkering). 

Det var så Fidel Castro lade fram händelse-
förloppet i sitt tal på Plaza de la Revolución i 
Havanna den 28 september. Den framlidne 
president Allendes äldsta dotter Beatriz, som 
även var aktivist inom MIR, var på plats för att 
höra talet. (26:796-801). 

 
Substantivet ”militante” kan vara både maskulint och feminint. Därtill är substantivfrasen 

”militante del MIR” placerad så att den tycks kunna syfta både på den framlidne president 

Allende och på dottern, även om den ur en rent språklig synvinkel enbart kan syftaa på 

Beatriz. En direkt översättning lyder: ”[...] i Beatriz närvaro, dottern till den framlidne 

presidenten och aktivist inom MIR”. Ordföljden känns ovanlig, varför meningen kan 

misstolkas vid en snabb läsning, i synnerhet om läsaren saknar förkunskaper. I detta fall var 
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jag emellertid på det klara med omständigheterna och valde därför att tydliggöra meningen i 

min översättning.      

 

2.2 Översättningen 
I följande två avsnitt beskrivs mina överväganden inför översättningen samt de strategier jag 

använt mig av för att överföra källtexten till en fungerande måltext. 

 

2.2.1 Överväganden inför översättningen 

La dinastía Castro riktar sig uttryckligen till en spanskspråkig mottagargrupp, och presenterar 

därför stundom ett innehåll som en svensk publik inte kan förutsättas vara förtrogen med. 

Bland annat återges dialektala drag vars känsloladdning endast kan uppfattas av personer med 

goda kunskaper i spanska språket (se ex. 13 i 2.2.2). Det görs även en allusion på barnramsan 

”Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita” (10:284-285), något som under missilkrisen ska ha 

skanderats av de kubanska folkmassorna i en protest gentemot Nikita Chrusjtjov. Vid 

översättning av sådana källspråkspecifika element måste översättaren fråga sig huruvida en 

imitativ översättning skulle fungera i den nya kontexten. Många av dem fyller nämligen en 

särskild funktion i källtexten som kräver anpassning till målspråkskulturen för att kunna fylla 

samma funktion i måltexten. Likaså måste den horisontella intertextualiteten översättas med 

essäns argumentativa riktning i åtanke. Redan översatta texter kan alltså inte automatiskt 

infogas i den nya kontexten. 

     I följande avsnitt beskriver jag mina översättningsstrategier, som anknyter till Lita 

Lundquists Oversættelse –problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk 

perspektiv (2007) och Rune Ingos Konsten att översätta (2007). 

 

2.2.2 Översättningsstrategier 

Lita Lundquist talar om globala och lokala översättningsstrategier. Med global 

översättningsstrategi menar Lundquist att översättaren ska betrakta texten i sin helhet och 

med denna utgångspunkt välja en överordnad strategi för hur texten ska fungera i den nya 

kontexten (Lundquist s. 36). Hon skiljer på imitativ och funktionell översättning. Den 

imitativa översättningen återger originaltextens ton, stil och verkningsmedel i syfte att ge den 

nye läsaren originaltextens upplevelse (Lundquist s. 37). En funktionell översättning lägger å 

sin sida  mest vikt vid översättningens funktion i den nya kontexten (Lundquist s. 37). Min 

överordnade strategi har varit imitativ, men stundom krävdes även funktionella 
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tillvägagångssätt för att göra rättvisa åt argumentationen. Om källtextens argumentation föll i 

skymundan på grund av ett förbiseende av kontextuella skillnader skulle måltexten nämligen 

framstå mer som en faktabok än som en essä.    

     Exempelvis valde jag att utföra en funktionell översättning av citaten ur Che Guevaras 

texter (källtextens horisontella intertextualitet). Eva Björklund, originalöversättaren av dessa 

texter, har redan främst tillämpat en funktionell strategi i sina översättningar. Citaten har dock 

olika syften i sina olika kontexter, då de i Machovers essä är tänkta att understryka en negativ 

bild av Castro och den kubanska revolutionen. I 3.2. jämförs Björklunds och mina 

översättningar, och jag motiverar varför jag ansåg vissa ändringar nödvändiga.   

     Med lokala översättningstrategier syftar Lundquist på de olika sätt som översättaren kan 

gå till väga  när ett konkret uttryck på källspråket ska överföras till målspråket (Lundquist s. 

44). Hon hänvisar till Vinay och Darbelnets sju lokala översättningsstrategier lån, 

översättningslån, bokstavlig översättning, ordklasskifte, synvinkelsskifte, ekivalens och 

anpassning (Lundquist s. 44-47).  

     Ekivalens innebär att översättaren väljer ett målspråksuttryck som är likvärdigt med 

källspråksuttrycket.  Jag använde mig av ekivalenta uttryck bl.a. då jag översatte de dialektala 

uttrycken i följande exempel: 
 
13)...............                              Källtext Måltext 
 «Mira, hueón, de qué fascismo me hablai tú. 

Yo en mi cajón tengo una lista de setecientos, 
o de setenta chilenos, que yo los meto presos 
esta noche y se acabó el fascismo en Chile». 
(23:672-676, mina fetstilsmarkeringar). 

”Hördudu, vilken fascism snackar du om? I en 
låda i mitt skrivbord har jag en lista på 
sjuhundra, eller om det var sjuttio chilenare, 
som jag ska fängsla ikväll, och så är det slut på 
fascismen i Chile”. (23:672-676, mina 
fetstilsmarkeringar). 

 
     ”Hueón” eller ”huevón” som enligt Norstedts är den korrekta stavningen, betyder 

ordagrannt ”trögmåns, dumhuvud” eller ”idiot, pundhuvud, dumbom” (2009). Emellertid har 

ordet fått en uttunnad betydelse i Chile, då det är vanligt förekommande vänner emellan. 

Pinochet, som var av lägre rang än Castro och därför förväntades tilltala honom med respekt, 

kan däremot tänkas ha haft avsikten att nedvärdera den kubanske diktatorn. Att det i 

föregående mening konstateras att Pinochet uttryckte sig ”bryskt” (23:669) är vidare 

motivering till Norstedts föreslagna översättningsalternativ. Jag valde däremot en 

försiktighetsstrategi och översatte med ett, enligt min bedömning, likvärdigt talspråkligt 

uttryck på svenska, nämligen ”hördudu”. Verbändelsen –ai är chilenskt slang för 

standardändelsen –as (du-form). Även detta är chilenskt talspråk, vilket motiverar mitt val av 

det ekivalenta svenska uttrycket ”snackar”. 
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     Utöver Lundquists perspektiv på globala och lokala översättningsstrategier har jag vid 

översättningsarbetet utgått utifrån Ingos fyra grundaspekter vid översättning: Grammatisk 

struktur, pragmatik, språklig varietet och semantik (Ingo s. 65-173).  

     Den grammatiska strukturen avser den grammatiska anpassningen från källspråket till 

målspråket och kommer inte att diskuteras i min analys.  

     Sett ur en pragmatisk synvinkel är det främst källtextens allusioner som har varit 

tidskrävande vid översättningsprocessen. I syfte att klargöra vilken strategi som är bäst 

lämpad för översättning av allusioner vände jag mig till Ingo som konstaterar att det ofta är 

”lyckligast med en adaption, ibland kan det räcka med ett litet förtydligande tillägg, men 

någon gång kanske källtextens korta antydan skulle leda till alltför omfattande utläggningar 

på målspråket och får därför hellre helt utelämnas” (Ingo s. 151). Den mest framträdande 

allusionen i källtexten är den som görs på barnramsan ”Santa Rita Rita, lo que se da no se 

quita”. Eftersom jag inte fann en lämplig barnramsa som skulle kunna motsvara källtextens, 

(anpassning), valde jag att istället ersätta med en förklarande kommentar: 
 
14)...............                              Källtext Måltext 
 La muchedumbre bajaba «espontánea-

mente» a las calles, cantando e insultando al 
dirigente soviético Nikita Jruschov, gri-
tando: «Nikita, mariquita, lo que se da no 
se quita». Lo que se daba no era otra cosa 
que misiles atómicos. (10: 281-286, mina 
fetstilsmarkeringar). 

Folkmassorna gick ”spontant” ut på gatorna och 
häcklade Nikita Chrusjtjov genom att ge honom 
öknamn och hånfullt skandera en barnramsa 
som gick ut på att det som man hade gett bort 
fick man minsann inte ta tillbaka.  De syftade 
självfallet på kärnvapenmissilerna. . (10: 281-287, 
mina fetstilsmarkeringar). 

  
Barnramsan betyder ordagrant: ”Nikita, din bög/fjolla/fikus (Norstedts 2009), det som man 

ger tar man inte tillbaka”. Mycket går dock förlorat i en sådan direkt översättning, bl. a. 

avsikten att nedvärdera den ryske regeringschefen genom att anspela på en barnramsa. 

Chrusjtjov tilltalas därtill med förnamn, något som markerar brist på respekt i den spanska 

källtexten men som i måltextkulturen riskerar att inte uppfattas. Även rimmet försvinner vid 

en direkt översättning.  

     Språklig varietet syftar främst till textens stil. Ingo skiljer på begreppen konstnärlig stil, 

informationsstil och vetenskaplig stil (Ingo s. 76). Min källtext kan sägas ligga någonstans 

mellan informationsstilen och den konstnärliga stilen. Vissa inslag från den vetenskapliga 

stilen återfinns också, då en vetenskaplig text ”vädjar till intellekt, differentiering och 

specialkunskap” och till sin struktur framförallt är ”analyserande och argumenterande” (Ingo 

s. 78). Även om La dinastía Castro i första hand har ett informerande syfte är stilen ändå 

snarare litterär än saklig: ”Den skönlitterära stilens stilmedel strävar efter att uppnå vissa 
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effekter, medan sakstilen däremot utan krumbukter strävar efter effektivitet och enkelhet” 

(Ingo s. 77). Ironin, som så flitigt används i källtexten, är ett exempel på ett sådant stilmedel.  

     Vad gäller den semantiska aspekten har det mest framträdande problemet rört de s.k. falska 

vännerna (Ingo s. 110). I källtexten (6:155) finner vi exempelvis det spanska ordet ”concepto” 

som enligt Norstedts spansk-svenska ordbok betyder följande: 

 
15) concepto m 1 begrepp, föreställning, idé 2 åsikt, mening; en mi (tu etc.) ~ enligt 

min (din etc.) mening  3 egenskap; en ~ de som, i egenskap av 4 por ningún ~ 
inte i något avseende; por todos ~s i alla avseenden. (Norstedts 2009).  

 
Lånordet och den falska vännen ”koncept” kan enligt Svenska Akademiens Ordlista (2010) 

betyda ”begrepp” eller ”idé”, men då inom affärs- och reklamsammanhang. I det illustrerade 

exemplet ovan rör det sig emellertid om nya begrepp, eller idéer, inom den marxistiska 

ideologin.  

     Ett annat fall av falska vänner återfinns på sidan 11-12:330-331 ”para dejar que planease 

una amenaza”. ”Planease” är en böjningsform av verbet ”planear”, ett ord som har två 

betydelser: ”planera” och ”sväva”. I den beskrivna situationen handlar det om ett ”svävande”, 

eller snarare ”överhängande” hot. Risken för missförstånd är emellertid stor; det hade även 

kunnat betyda ”planera” (jfr ”ett hot skulle planeras”). För att undanröja alla tvivel måste man 

då se till den språkliga strukturen. Böjningsformen ”planease” är tredje person imperfekt 

konjunktiv. Ordets första betydelse, ”planera” är ett transitivt verb, vilket innebär att ”la 

amenaza” (hotet) måste vara objekt. Denna innebörd är dock inte möjlig, då meningen i 

sådant fall skulle sakna subjekt. Ordets andra betydelse ”sväva” är däremot ett intransitivt 

verb som inte kan ha ett objekt. Alltså är ”la amenaza” subjekt, vilket leder till slutsatsen att 

”planease”, i exempelmeningen, måste betyda ”sväva”. 

   

    

3 Översättningskommentar  

Källtextens syfte är, såsom redan nämnts, att ge en alternativ verklighetsbeskrivning av 

diktaturen på Kuba. Machover argumenterar både explicit och implicit för att ge tyngd åt sina 

teser. I följande underavsnitt, med utgångspunkt i  Lundquists Oversættelse. Problemer og 

strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv, beskriver jag hur jag har arbetat för 

att överföra källtextens argumentativa riktning till måltexten. Främsta fokus läggs på essäns 

implicita argumentation. Jag gör därtill en jämförande analys mellan Eva Björklunds och min 

egen översättning av de stycken som citeras ur Che Guevaras texter Notas para el estudio de 
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la ideología de la revolución cubana och El socialismo y el hombre en Cuba. Detta i syfte att 

demonstrera hur Björklunds översättningar, trots att de fångar Guevaras budskap, inte fyller 

den avsedda funktionen i sin nya kontext. 

      

3.1 Explicit och implicit argumentation 
Källtextens explicita argumentation är den som uppfattas vid första läsningen. I La dinastía 

Castro blandas allmänt accepterade fakta med vad som kan beskrivas som Machovers egna 

observationer eller åsikter om händelser som inträffat. Båda fyller en argumentativ funktion. 

Exempel på händelser som blivit allmänt accepterade sanningar är att en stor del av 

medelklassen gick i exil på 1960-talet (5:107-110) och att sjukhusen började förfalla under 

den s.k. ”speciella perioden” (15:456-462). Här träder emellertid författarens röst in, i en 

kommentar inom parentes, där han påpekar att det finns sjukhus som inte har tillåtits förfalla, 

nämligen de som är avsedda för ”de politiska ledarna och framstående utländska besökare”: 
 
16)...............                              Källtext Måltext 
 La medicina cubana ha realizado notables 

progresos en sectores de punta, pero el 
deterioro de los hospitales (fuera de los que 
están reservados a los dirigentes y a los 
enfermos extranjeros destacados) se ha 
agravado de manera espectacular desde la 
instauración del «período especial». (15:456-
462, min fetsstilsmarkering). 
 

Den kubanska läkarvetenskapen har gjort stora 
framsteg inom specifika områden men 
sjukhusens förfall (förrutom de sjukhus som 
är avsedda för de politiska ledarna och  för 
framstående utländska besökare i behov av 
sjukvård) har förvärrats på ett uppseende-
väckande vis sedan införandet av ”den speciella 
perioden”. (15-16:456-464, min fetstils-
markering ). 

 
Att det finns sjukhus som är avsedda för eliten rimmar illa med den socialistiska ideologin, 

som förespråkar lika behandling för alla. Troligen är detta anledningen till att castroregimen 

inte talar öppet om det. Machover kan alltså inte ge stöd åt sitt påstående och måste därför 

förlita sig på att han har byggt upp ett starkt ethos, en förutsättning som åter gör sig gällande 

när han avslöjar att ”yrkesskolorna”, som egentligen är ämnade för duktiga elever från alla 

sociala skikt, reserveras för partiledarnas barn, samt att enbart personer med en ”fläckfri 

revolutionär meritförteckning” bereds tillträde till universiteten: 
17)...............                              Källtext Måltext 
 El sistema castrista ha fundado una enseñanza 

para varios estratos sociales, con la existencia 
de «escuelas vocacionales», en teoría reser-
vadas a los mejores alumnos, pero en la 
práctica destinadas a los hijos del los 
dirigentes del Partido. (14-15:426-432, mina 
fetstilsmarkeringar). 

Castro har grundat ett skolväsen för olika sociala 
skikt med ”yrkesskolor”, som i teorin är ämnade 
för de bästa eleverna men som i praktiken 
endast tar emot partiledarnas barn. (14-15:426-
430, mina fetstilsmarkeringar). 
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18)...............                              Källtext Måltext 
 En lo que se refiere a la universidad, está 

prohibida a todos aquellos que no tengan 
un expediente revolucionario intachable.  
(15:434-436, min fetstilsmarkering). 

Vad gäller universitetet är det endast de som 
innehar en fläckfri revolutionär merit-
förteckning som bereds tillträde. (15:434-436, 
min fetstilsmarkering). 

 
Machover försöker alltså övertyga läsaren om att Castro och hans regim inte lever som de lär. 

Genom att avslöja att vissa personer priviligieras framställs Castros kommunism som 

förljugen.  

     I följande stycke träder Machover in i texten igen, dels för att betona att det var ett stort 

antal tidningar som tvingades lägga ner, och dels genom att hävda att grafikerna var 

manipulerade av regeringen: 
 
19)...............                              Källtext Måltext 
 Los demás diarios, y eran muchos, habían 

tenido que cerrar sus puertas antes, tras las 
presiones de los obreros de los talleres de 
fabricación, manipulados por el Gobierno, 
o porque los locales y el material fueron 
confiscados. (17:503-508, min under-
strykning och fetstilsmarkering). 

De  övriga tidningarna, och de var många, hade 
redan tvingats lägga ner på grund av på-
tryckningar från de av regeringen mani-
pulerade grafikerna, eller också därför att deras 
lokaler och utrustning hade konfiskerats. 
(17:503-508, min understrykning och fetstils-
markering) 

 
Han menar också att anledningen till att Castro nämner blockaden i sina tal är för att hålla 

folkets fientliga inställning till USA vid liv: 

 
20)...............                              Källtext Måltext 
 Y aunque después de la crisis de los misiles 

de 1962 la amenaza americana casi haya 
desaparecido, pues los Estados Unidos se 
comprometieron a no invadir la isla, 
permanece como una constante en los 
discursos «el bloqueo», para agitar la 
muleta de una eventual intervención 
enemiga. (16:477-484, min fetstils-
markering). 

Och även om hotet från USA nästan har 
försvunnit helt efter missilkrisen 1962, USA har 
nämligen förpliktigat sig att inte invadera ön, 
nämns fortfarande ”blockaden” i talen. Detta för 
att hålla misstankarna om en eventuell 
fientlig intervention vid liv. (16:477-483, min 
fetstilsmarkering). 

 

 

I vissa stycken framgår det särskilt tydligt att det är författarens värderingar som framträder i 

texten: 
 
21)...............                              Källtext Måltext 
 En 1975, después de años de balbuceos 

institucionales, tuvo lugar, por fin, el primer 
Congreso del Partido Comunista de Cuba, 
tras el cual se constituyó la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, parlamento-
farsa en el que sólo pueden ser elegidos 
candidatos únicos, en su mayoría miembros 
del Partido. (17-18:522-529, min 
fetstilsmarkering).  

År 1975, efter åratal av institutionell förlamning, 
ägde äntligen det kubanska kommunistpartiets 
första kongress rum. Under denna kongress 
bildades Folkmaktens nationalförsamling, ett 
låtsasparlament där det bara ställer upp en 
kandidat per plats, och de flersta är officiella 
kandidater. (17-18:522-529, min fetstils-
markering). 
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22)...............                              Källtext Måltext 
 La educación masificada, gratuita y accesible  

para todos es más bien un  adoctrinamiento 
que una adquisición de saberes.  (14:414-
417, mina fetstilsmarkeringar). 

Emellertid är den likriktade mass-utbildningen, 
som är avgiftsfri och tillgänglig för alla, snarare 
en indoktrinering än ett förvärvande av 
kunskap. (14:414-418, mina fetstilsmarkerin-
gar). 

 
23)...............                              Källtext Måltext 
 Se había convertido en un peón de la 

estrategía  soviética, pese a la personalidad 
incontrolable de Fidel Castro. (10:273-275, 
min fetstilsmarkering och kursivering). 

Kuba hade blivit en bonde i det sovjetiska 
strategiska schackspelet, trots Fidel Castros 
oregerliga personlighet. (10:273-275, min 
fetstilsmarkering). 

 
     Författarens insprängda kommentarer ger läsaren ständiga indikationer om den 

argumentativa riktningen, och återkommer ofta i källtexten (se bl.a. 3:38-39, 10:295-296, 

21:641-642 och 26:806-807). Jag ska nu demonstrera vilka målspråksanpassningar jag gjort i 

ovan illustrerade exempel (16-23) för att argumentationen ska vara konsekvent i måltexten. 

Lita Lundquist menar att översättaren ska vara uppmärksam på sammanlänkningen av 

satserna i källtexten så att dessa uppfattas som en sammanhängande helhet även i måltexten 

(Lundquist s. 11). Det är då en god idé att granska styckenas makro- och mikropropositioner. 

I exempel 21 (ovan s. 17) talar Machover om ”balbuceos institucionales”. ”Balbuceos” 

betyder enligt Norstedts ”joller”, ”sludder” eller ”tillfällig stamning” (2009). Styckets 

makroproposition är att ”det tog alltför lång tid innan kongressen ägde rum”, vilket 

understryks av tidsadverbialet ”por fin” (äntligen). Då en ordagrann översättning av ordet 

”balbuceos” upplevs som osvensk och, enligt min bedömning, inte uttrycker styckets 

proposition, valde jag istället ett ekivalent uttryck: ”efter åratal av institutionell förlamning”. 

     Ett liknande fall är adjektivet ”incontrolable” i exempel 23 ovan. Översättaren måste välja 

rätt bland de många synonymer som detta adjektiv kan uttrycka. Norstedts (2009) ger följande 

översättningsförslag: ”okontrollerbar” och ”omöjlig att behärska/bemästra”. I syfte att 

klargöra ifall kombinationen ”okontrollerbar personlighet” är en accepterad kombination på 

svenska gjorde jag en sökning, utan träffar, i Språkbankens konkordanser (2010). Inte heller 

Google (2010) gav några träffar. Makropropositionen i stycket är explicit uttryckt: ”trots att 

Castro inte gick att kontrollera hade Kuba blivit en spelpjäs i Sovjetunionens strategiska 

spel”. Alltså kan man ana en bakomligganade ironi i ordvalet. Sannolikt vill Machover 

uttrycka att Castro, likt revolutionen, inte alls var självständig (se 3.1.1). Jag bedömde 

adjektivet ”oregerlig”, en synonym till ”okontrollerbar”, som bättre lämpat i detta 

sammanhang. 

     Sett ur ett översättningsperspektiv är den explicita argumentationen oftast relativt enkel att 

överföra till måltexten, medan den implicita argumentationen utgjort ett centralt 
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översättningsproblem. La dinastía Castro är rik på outsagda argument som styr den 

argumentativa riktningen. De är alltså viktiga för textens logiska sammanhang och måste 

därför upptäckas och överföras korrekt till måltexten. Nedan diskuteras några av källtextens 

mest framträdande implicita argument. 

 

3.1.1 Revolutionens ”självständighet” och övriga ironiska inslag 

En av källtextens grundläggande teser är att den kubanska revolutionen de facto inte var 

självständig. Denna proposition uttrycks explicit (se ex. 23 ovan, s. 18), men även implicit. 

Exempelvis återfinns i källtexten (5-6:122-136) ett citat ur Che Guevaras teoretiska text Notas 

para el estudio de la ideología de la revolución cubana (se ex. 38 i 3.2), i vilket Guevara 

menar att marxismen uppstått av sig själv på Kuba. I efterföljande stycke förklarar Machover 

varför den kubanska revolutionen strävade efter att framstå som oberoende av de övriga 

kommunistiska staterna: 
 
24)...............                              Källtext Måltext 
 El objetivo de esta explicación era inscribir la 

revolución cubana en el seno de la doctrina 
comunista internacional confiriéndole así un 
carácter heterodoxo que le permitiera mostrar 
cierta especificidad y atraerse la simpatía de 
numerosos intelectuales, incluyendo a aquellos 
que, tras múltiples desventuras, habían 
abierto finalmente los ojos frente a la 
realidad del comunismo ruso o chino.  (6:138-
147, min fetstilsmarkering). 

Målsättningen för denna utläggning var att 
den kubanska revolutionen skulle inskrivas i 
kärnan av den internationella kommunistiska 
doktrinen med en heterodox karaktär som 
skulle tillåta den att uppvisa en viss 
säregenhet och locka fram sympati från de 
intellektuella, även från dem som slutligen 
hade fått upp ögonen för den ryska och den 
kinesiska kommunismens realiteter. (6:138-
147, min fetstilsmarkering). 

 
Stycket ger implicit uttryckt en negativ bild av kommunismen. Läsaren förväntas t.ex. vara 

införstådd med den outsagda innebörden av ”la realidad del comunismo ruso o chino” (den 

ryska och den kinesiska kommunismens verklighet). 

     Lite längre ned antyder Machover att den kubanska revolutionen inte alls var så 

självständig som Guevara ville få den att framstå: 
 
25)...............                              Källtext Måltext 
 Según él, la revolución cubana era, por así 

decirlo, marxista por generación espontánea. 
(6:159-161, mina fetstilsmarkeringar). 
 

Enligt honom var den kubanska revolutionen 
så att säga marxistisk av sig själv. (6:159-
161, mina fetstilsmarkeringar). 

 
     Man kan ana en underliggande ironi bakom formuleringen att den kubanska revolutionen 

var marxistisk ”por generación espontánea”. Generatio spontanea, eller ”uralstring”, 

definieras av Nationalencyklopedin enligt följande: 
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26) uralstring, självalstring, teorier om levande organismers uppkomst ur livlös materia, främst 
ruttnande substanser, smuts och slam. Uralstringsteorier förekom långt in på 1800-talet. 
(Nationalencyklopedin 2010). 

 

Dylika teorier har alltså numer förkastats inom vetenskapliga sammanhang, och jämförelsen 

påminner läsaren om att ingenting kan uppkomma helt av sig själv. I syfte att fånga ironin 

valde jag att uttrycka ”generatio spontanea” med ”av sig själv”, eftersom detta uttryck enligt 

min bedömning överrensstämmer med den argumentativa riktningen.  

     Tesen att den kubanska revolutionen inte var självständig uttrycks implicit även i andra 

stycken: 
 
27)...............                              Källtext Måltext 
 La originalidad de la revolución castrista, en 

comparación con los sistemas soviético o 
chino, consistía esencialmente en su 
capacidad de movilización y en la imagen de 
un proceso no estático sino espontáneo. 
(8:211-216, min fetstilsmarkering). 

Den kubanska revolutionens originalitet, i 
jämförelse med det sovjetiska eller det kinesiska 
systemet, grundade sig främst på dess förmåga 
till mobilisering och på intrycket av att vara en 
spontan process. (8:211-216, min 
fetstilsmarkering). 

 
28)...............                              Källtext Måltext 
 En estrecha relación con las necesidades de 

la política exterior soviética, los cubanos 
mandaron a África verdaderos ejércitos. 
(14:400-403, min fetstilsmarkering).  

Som ett stöd till den sovjetiska 
utrikespolitikens behov skickade Kuba hela 
arméer till Afrika. (14:400-402, min 
fetstilsmarkering). 

 
     I exempel 27 menar Machover alltså att den kubanska revolutionen gav ”intrycket” av att 

vara en spontan process, vilket implicit antyder att så egentligen inte var fallet. Den kubanska 

revolutionens självständighet ifrågasätts vidare i exempel 28. I källtexten konstateras att 

Castro ville sprida sin revolution över världen. Emellertid menar Machover att det var ”som 

ett stöd till den sovjetiska utrikespolitikens behov” som Kuba skickade arméer till Afrika. 

Varför, tycks Machover antyda, skulle en självständig revolution ge ett sådant stöd till 

Sovjetunionen? 

     Den kubanska revolutionens strävan efter att vara originell gav sedermera, enligt 

Machover, upphov till de s.k. ”bedrifterna” (los ”logros”). Dessa benämns i källtexten inom 

citationstecken vilket, som tidigare konstaterats, signalerar ironi. Ett exempel återfinns i 

källtexten (16:475) där Machover menar att ”bedrifterna”, d.v.s. utbildningen och sjukvården, 

enligt Castroregimen skulle ”justificarlo todo” (rättfärdiga allt). Övriga ironiska inslag ser vi 

exempelvis på sidan 25:781-782, där Pinochet benämns som ”el otrora militar legalista” 

(ungefär ”den forne paragrafryttaren”) och på sidan 27:835-836 där Salvador Allendes familj 

beskrivs som ”extrañamente suicidaria” (egendomligt självmordsdrabbad). Machover 

kommenterar därefter följande, i en fotnot gällande Allendes dödsfall: 
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29)...............                              Källtext Måltext 
 Demasiados suicidios sin esclarecer en el 

seno de la familia Allende. (36:1239-1241). 
Det var allt för många självmord som inte blev 
utredda inom familjen Allende. (36:1239-1242). 

 
     Machovers ståndpunkt i frågan är tydlig, trots att den inte är uttalad. Även implicita 

argument kan alltså föra fram ett klart budskap. 

 

3.1.2 Retorisk kontrastering 

I källtextanalysen nämndes Machovers retoriska kontrastering av de ”onda” och de ”goda”. I 

detta avsnitt illustreras källtextens retoriska kontrastering samt dess inverkan på den 

argumentativa riktningen. 

     I följande exempel menar jag att kontrarevolutionärerna i Brigad 2506 och Castros 

revolution, med hjälp av kontrasterande argumentativa riktningar, retoriskt får representera 

den ”goda” respektive den ”onda” sidan: 
 
30)...............                              Källtext Måltext 
 Mal preparados, abandonados por la Marina 

norteamericana que navegaba en alta mar, los 
combatientes contrarrevolucionarios cubanos 
de la Brigada 2506 (considerados como 
«mercenarios» por el castrismo) tuvieron que 
rendirse. (7-8:197-203, mina 
fetstilsmarkeringar). 

Invasionen var över på blott tre dagar. Illa 
förberedda, och övergivna av den 
nordamerikanska flottan som låg kvar på 
öppet vatten, blev de kubanska kontra-
revolutionärerna från Brigad 2506, (som 
sågs som ”legosoldater” av castroregimen), 
tvungna att kapitulera. (7-8:197-203, mina 
fetstilsmarkeringar). 

 
     Styckets makroproposition kan sammanfattas i att ”kontrarevolutionärerna vid Grisbukten 

var hedervärda personer som hade svikits av Castro”. ”Combatientes” betyder enligt 

Norstedts ”soldat” eller ”krigare” (2009). Båda dessa översättningsalternativ har dock 

negativa associationer i svenskan, varpå jag valde att helt utelämna ordet i översättningen. En 

liknande analys kan göras av de fetstilsmarkerade verben i följande exempel: 
 
31)...............                              Källtext Måltext 
 Los movimientos contrarrevolucionarios no por 

ello pensaron en bajar la guardia. A pesar de 
su desastroso fracaso y de su abandono por 
parte de la Administración del presidente John 
F. Kennedy, algunos grupos de guerrilla 
campesina anticastrista se mantuvieron en 
activo en las montañas del Escambray hasta 
mediados de la década de 1960. (9:233-242, 
mina fetstilsmarkeringar). 

Men den kontrarevolutionära rörelsen ville 
ändå inte ge upp. Trots sitt katastrofala 
nederlag och trots att de blivit svikna av 
president John F. Kennedys administration, 
lyckades vissa av landsbygdens Castro-
fientliga gerillagrupper fortsätta sin aktivitet 
i Escambrays bergsområden ända fram till 
mitten av sextiotalet. (9:233-241, mina 
fetstilsmarkeringar). 

 
     Den första verbfrasen ”bajar la guardia” betyder ordagrant ”sänka garden”. Den 

argumentativa riktningen framträder emellertid, enligt min bedömning, tydligare med 

frasverbet ”ge upp”, som implicerar att kontrarevolutionärerna var tappra och uthålliga. 
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     Nästa verbfras, ”se mantuvieron en activo”, översattes till ”lyckades [...] hålla sig fortsatt 

verksamma”, med samma implikation. Ytterligare ett exempel: 
 
32)...............                              Källtext Måltext 
 Los «bandidos» en cuestión eran, en su 

mayor parte, gente decepcionada por la gesta 
revolucionaria contra Batista, en la que 
habían participado al igual que Castro, a 
quien le reprochaban su traición y su 
adhesión sin reservas en el comunismo [...]. 
(9:249-254, mina fetstilsmarkeringar). 

”Banditerna” i fråga var till största delen 
människor som var besvikna över resultatet av 
den heroiska revolutionen mot Batista, i vilken 
de, liksom Castro, hade deltagit. Nu förebrådde 
de honom hans svek och hans oreserverade 
anslutning till kommunismen [...]. (9:249-255, 
mina fetstilsmarkeringar). 

 
     Ordet ”bandidos” har negativa associationer, men då det placerats inom citationstecken 

står det klart att Machover är ironisk i sitt ordval. Märk även att kontrarevolutionärerna 

beskrivs som ”decepcionados” (besvikna) istället för exempelvis ”upprörda” eller 

”uppretade”. Ännu en kontrastställning i källtexten illustreras i följande exempel, där nu 

Salvador Allende får representera ”de goda”: 
 
33)...............                              Källtext Måltext 
 El martirologio siempre constituyó el 

complemento imprescindible de la gesta 
revolucionaria. Fue el destino del Che y, 
antes, el de Camilo Cienfuegos. 
     También fue la suerte que corrió 
Salvador Allende. ¿Cómo podía haber 
aceptado el Comandante en Jefe, en efecto, la 
eventualidad de una vía pacífica al socialismo 
en América Latina? (19-20:586-596, min 
fetstilsmarkering och understrykning). 

Martyrdöden har alltid utgjort ett oumbärligt 
komplement till de revolutionära bedrifterna. 
Det blev Che Guevaras, och tidigare även 
Camilo Cienfuegos öde. 
     Detta öde drabbade också Salvador 
Allende. Hur skulle Fidel Castro i praktiken ha 
kunnat acceptera möjligheten till en fredlig väg 
till socialismern i Latinamerika? (19-20:586-
596, min fetstilsmarkering och understrykning). 
 

 
     Machover hävdar alltså att Castro inte kunde acceptera en fredlig väg till socialismen. 

Denna tes är även en av de första implikationerna på att Castro var inblandad i Allendes död.  

     I följande två exempel leder den argumentativa riktningen mot konklusionen att Allende 

var en hedervärd man som respekterade demokratin: 
 
34)...............                              Källtext Måltext 
 Veía en la democracia no sólo un medio sino 

también un fin, cuyas reglas debía respetar. 
(20:623-626). 
 

I demokratin, vars spelregler han skulle 
respektera, såg Allende inte bara ett medel utan 
även ett mål. (20:623-626). 
 

 
35)...............                              Källtext Måltext 
 [Allende] había decidido confiar en el 

proceso democrático para llevar a su país al 
socialismo, aun corriendo el riesgo de una 
derrota electoral. (23-24:725-729). 

[Allende] hade beslutat att med demokratiska 
tillvägagångssätt leda sitt land mot socialismen 
trots att han löpte risken att förlora i framtida 
val. (23-24:725-729). 

 
Allende ställs sedan i kontrast till Castro, vilket indikeras av den adversativa konnektiven 

”por el contrario” (däremot): 
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36)...............                              Källtext Måltext 
 Por el contrario, Fidel Castro había sacado la 

conclusión de que la vía pácifica estaba 
condenada al fracaso. (24:731-733, min 
understrykning). 

Fidel Castro hade däremot dragit slutsatsen att 
den fredliga vägen var dömd att misslyckas. 
(24:731-733, min understrykning). 

 
     Implikationerna är tydliga. Allende framställs som en ansvarstagande ledare utan 

personliga ambitioner, medan Castro, som avfärdat demokratin för att snabbt uppnå en 

ledarposition, framstår som motsatsen. Som översättare är det alltså viktigt att förstå vad 

kontrastställningarna i källtexten vill uttrycka, så att samma effekt uppnås i måltexten. 

 

3.2 Intertextualitet och översättning i översättning 
Ett centralt översättningsproblem vad gäller min källtext har varit dess horisontella 

intertextualitet, då denna fungerar som implicita argument till Machovers teser. Intressant är 

att dessa intertextualiteter (utdragen ur Che Guevaras texter Notas para el estudio de la 

ideología de la revolución cubana och El socialismo y el hombre en Cuba) redan finns 

översatta till svenska. De finns tillgängliga i sin helhet i boken Che på svenska (2006), och 

översattes år 1996 av Eva Björklund. I syfte att klargöra vilka strategier Björklund använt sig 

av kontaktade jag henne för en kort telefonintervju. Hon förklarade då att hon vid 

överföringen till målspråket anpassade terminologi och ordval till det moderna svenska 

samhället. Hennes främsta prioritering var att budskapet skulle nå fram (Björklund 2010), 

alltså kan hennes översättning kallas funktionell. Samtidigt har den dock starka imitativa 

inslag, så till vida att Guevaras ton och stil lyser igenom.  

     I sin ursprungliga kontext är utdragen riktade till vänstersympatisörer och tänkta att 

frammåla kommunismen i positiv dager. I Machovers text är funktionen dock en helt annan, 

nämligen att framställa kommunismen som en förljugen ideologi. Utdragen citeras direkt, och 

Machover ironiserar över den kommunistiska retoriken och Guevaras ouppfyllda löften. 

Utdragen måste alltså förstås på olika nivåer: 

 

1. Som en del av den kommunistiska ideologin. Översättaren bör ta hänsyn till bl.a. 

genretypisk retorik samt textens ton och stil. 

2. Som självständiga texter. Hänsyn måste här tas till den ursprungliga avsikten med 

deras tillkomst. Texternas budskap måste nå den nya läsarkretsen.  
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3. Som intertextualiteter i Machovers essä. Översättaren måste här kontrollera att 

utdragens ton, stil och budskap överrensstämmer med Machovers argumentativa 

riktning. 

 

De två första nivåerna var Eva Björklunds förutsättningar då hon översatte utdragen. Den 

tredje nivån tillkom när översättning av min källtext blev aktuell. Frågan är hur pass mycket 

anpassningar som krävs för att utdragen ska fylla sin avsedda funktion i den nya kontexten. Å 

ena sidan finns det fördelar med att bevara originaltextens retorik, då Machover vill 

uppmärksamma läsaren på Guevaras högtravande stil då han gav alla dessa löften som aldrig 

kom att uppfyllas. Man kan dessutom förmoda att läsaren av Machovers essä har en avig 

inställning till just denna typ av retorik, och således kommer att reagera negativt på den. Å 

andra sidan kan inte Machover ställas ansvarig för hur utdragen, som är direkt citerade, 

mottages av läsarna. Översättaren, däremot, måste vara försiktig med retoriken, så att inte 

utdragen framstår som vinklade. Att förstärka (eller tona ner) Guevaras retorik alltför mycket 

kan nämligen uppfattas som förvrängning av fakta, vilket i sin tur kan leda till att Machover 

förlorar trovärdighet.  

     Intertextualiteterna måste alltså samspela med essäns argumentativa riktning, men utan att 

förvrängas. Björklunds översättningar må göra Guevara rättvisa, men jag menar ändå att de 

inte fungerar i Machovers essä. Eftersom utdragen ska in i en ny kontext är det viktigt att 

översättningen lägger tonvikt på de element som är av relevans för Machovers argumentation. 

Dessa har markerats i tre tabeller (37, 38, 39), där siffrorna anger de stycken som motsvarar 

varandra i källtexten respektive Björklunds och min översättning. Den första tabellen: 
 
37) Källtexten Björklund Min översättning 
 
 

A la cabeza de la inmensa 
columna (1) —no nos 
avergüenza ni nos intimida el 
decirlo— va Fidel, después, los 
mejores cuadros (2) del partido, e 
inmediatamente, tan cerca que se 
siente su enorme fuerza, va el 
pueblo en su conjunto; sólida 
armazón de individualidades (3) 
que caminan hacia (4) un fin 
común; individuos que han 
alcanzado la conciencia de lo que 
es necesario hacer; hombres que 
luchan por salir del reino de la 
necesidad y entrar al de la 
libertad (5). (Guevara 1965). 
 

I täten för de väldiga leden (1)– 
vi varken skäms eller fruktar att 
säga det – går Fidel. Efter honom 
kommer partiets bästa krafter (2) 
och omedelbart efter dem, så nära 
att man känner deras väldiga 
styrka, kommer hela folket. 
Folket är den helgjutna samling 
av individer (3) som strävar mot 
(4) ett gemensamt mål och som 
blivit medvetna om vad som 
måste göras, människor som 
kämpar för att lämna 
nödvändighetens rike och inträda 
i frihetens (5). (Guevara 
2006:104). 
 

I täten för denna ofantliga kolonn 
(1) —vi varken skäms eller 
fruktar att säga det— går Fidel. 
Bakom honom går partiets 
främsta kadrar (2) och strax 
bakom dem, tillräckligt nära för 
att man ska kunna känna dess 
enorma styrka, går folket i sin 
helhet De utgör en gediget 
sammansvetsad skara (3) av 
individer som vandrar mot (4) ett 
gemensamt mål. Individer som 
har blivit varse vad som måste 
göras,  människor som kämpar 
för att ta språnget från 
nödvändighetens rike och istället 
inträda i frihetens (5). (2-3:22-34) 
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I detta textparti använder Björklund en imitativ strategi. Emellertid finns det även funktionella 

inslag då hon, trots en väl bevarad syntax, har arbetat med att anpassa texten till en svensk 

mottagargrupp. I min översättning bevaras sådana element som enligt min bedömning har en 

argumentativ funktion i sin nya kontext. Nedan diskuteras den spanska textens mest relevanta 

nyckelord för min källtexts argumentativa riktning. 

     1) columna: Guevara anspelar här på en militär term (kolonn). Denna term känns 

främmande i målspråkskulturen, varför Björklund troligen fattat ett medvetet beslut att 

anpassa metaforen. I min översättning har ”columna” bevarats, eftersom jag anser att 

måltexten borde förmedla samma känsla till de svenska läsarna som källtexten gör till de 

spansktalande. Att folkskaran jämförs med en kolonn är, enligt min bedömning, ett viktigt 

stilgrepp som ger en bild av det kommunistiska tänkesättet. 

     2) cuadros: Ett ord som i sammanhanget betyder ”kadrar”, även detta ett ord som kan 

kännas främmande i en svensk kontext. En kader är, enligt SAOL, en ”grupp av funktionärer, 

t.ex i ett politiskt  parti” (2010). Alltså har Björklund avvikit från den ordagranna betydelsen i 

Guevaras text, och valt att översätta med en metonym, nämligen ”krafter”. Ordet ”kader” 

förknippas ofta med olika kommunistiska organisationer, vilket kan vara ett argument för att 

bevara det i måltexten. Därtill kan man förmoda att Machovers läsekrets är bekant med dylika 

begrepp. Ur strikt argumentationssynpunkt är ”kadrar” alltså den bäst lämpade 

översättningen. Jag övervägde till en början att använda ett mer lättillgängligt begrepp, men 

beslutade mig för att Guevaras retorik, som är central för Machovers argumentation, måste 

prioriteras först. 

     3) sólida armazón: Ordet ”armazón” betyder enligt Norstedts ”montering, hopsättning” 

(2009). Adjektivet ”sólida”, ”hållbar, rejäl, stabil” enligt Norsteds (2009), indikerar att denna 

”hopsättning” av individer inte går att skingra, med implikationen att de står enade. 

Björklunds och min översättning tycks här synonyma.  

     4) caminan hacia: Denna verbfras har översatts till ”sträva mot” i Björklunds översättning 

och ”vandra mot” i min översättning. Ordet ”sträva” betyder att ”arbeta träget” (Svenska 

Akademiens Ordlista 2010).  Även om detta ord, ur argumentationssynpunkt, kan anses vara 

en bättre lämpad översättning, föll valet ändå på ”vandra” som är en direkt översättning av 

”caminar”. Detta för att inte löpa risken att förvränga Guevaras ord, som jag anser bör återges 

så exakt som möjligt.  

     5) salir del reino de la necesidad y entrar al de la libertad: Björklund, som är politiskt 

engagerad i vänsterpartet och medlem i den Svensk-Kubanska föreningen, har god insikt i den 

kommunistika rörelsen och kan därför lätt känna igen Guevaras allusioner på tidigare tal och 
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texter inom den kommunistiska sfären. ”Salir del reino de la necesidad y entrar al de la 

libertad” refererar till Marx och Engels tankar om att ta ”språnget från nödvändighetens rike 

till frihetens rike”. Jag var till en början inte medveten om denna allusion och valde då att 

tolka metaforerna, d.v.s. beskriva dem med ekivalenta uttryck: ”människor som kämpar för att 

kunna ta sig ut ur ett liv som styrs av nöd, för att istället bli fria”. Efter att ha granskat 

Björklunds text och blivit varse allusionen, ändrade jag dock min översättning också.  

     Den andra tabellen: 
 
38) Källtexten Björklund Min översättning 
 Es ésta una revolución singular 

(1) en la que algunos han creído 
ver un desajuste con respecto a 
una de las premisas (2) de lo 
más ortodoxo del movimiento 
revolucionario, expresada por 
Lenin así: «Sin teoría revolucio-
naria no hay movimiento re-
volucionario». Convendría decir 
que la teoría revolucionaria (3), 
como expresión de una verdad 
social, está por encima de 
cualquier enunciado (4); es 
decir, que la revolución puede 
hacerse si se interpreta 
correctamente la realidad 
histórica y se utilizan 
correctamente las fuerzas que 
intervienen en ella, aun sin 
cono-cer la teoría. (Guevara 
1960). 

”Utan en revolutionär teori 
ingen revolutionär rörelse”, 
lyder med Lenins ord en av den 
revolutionära rörelsens mest 
grundläggande trossatser. (2) 
Från denna avviker enligt vissas 
åsikt den kubanska revolutionen 
(1). Men varje trossats (4) måste 
stå tillbaka för den revolutionära 
teori (3) som växer fram ur ett 
socialt sammanhang. Tolkar 
man en historisk verklighet 
korrekt och använder dess 
krafter på rätt sätt, kan man 
alltså göra revolution utan 
kunskap om teorin. (Guevara 
2006:59). 

I denna säregna revolution (1) 
tycker sig somliga se en brist i 
överensstämmelse med en av 
revolutionens mest ortodoxa 
trossatser (2), som Lenin uttryckte 
på följande sätt: ”Revolution 
existerar inte utan revolutionär 
teori”. Men revolutionära trossatser 
(4) måste komma i andra hand efter 
den revolutionslära (3) som växer 
fram inom en viss social kontext. 
Med andra ord är en revolution 
möjlig även utan kunskap om 
teorins alla trossatser, så länge 
historiska skeenden blivit rätt 
tolkade och dess krafter används på 
rätt sätt. (5-6:122-134). 
 

 

I denna översättning avviker Björklund mer från källtexten. Den upplevs fortfarande som 

imitativ, då källtextens stil och ton är bevarade (Lundquist s. 37). Emellertid är syntaxen 

ändrad och diverse strykningar har gjorts. Jag har i min översättning bevarat sådana element 

som jag anser vara av betydelse för Machovers argumentation. 

     1) revolución singular: ”Singular” betyder enligt Norstedts spansk-svenska lexikon 

”säregen” (2009). Detta adjektiv har strukits i Björklunds översättning. Jag anser dock att det 

är relevant för källtextens argumentativa riktning, då Machover i nästföljande stycke ställer 

sig frågande just till revolutionens ”säregenhet”, varför ordet har bevarats i min överättning. 

     2) premisas: Betyder ordagrant ”förutsättning, premiss” men har i detta sammanhang 

översatts till ”trossats” i båda översättningarna, eftersom ordet syftar tillbaka på Lenins 

utsaga.  

     3) la teoría revolucionaria: Betyder ordagrant ”den revolutionära teorin”, vilket också är 

Björklunds översättning. Jag har däremot valt att översätta med ”revolutionslära”, då ordet 
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”teori”, enligt Nationalencyklopedin kan användas ”synonymt med lära för att beteckna ett 

väletablerat kunskapssystem” (Nationalencyklopedin 2010). Enligt min bedömning fångar 

ordet ”revolutionslära” innebörden av ”teoría revolucionaria” på ett bättre sätt än 

”revolutionsteori”, då ordet ”teori” kan föra tankarna mot något som ännu inte blivit omsatt i 

praktiken. Alltså kan slutsatsen dras att det rör sig om ett väletablerat kunskapssystem, en 

”indoktrinerad lära”. Detta fungerar i sin tur som ett stöd åt Machovers argument, d.v.s. att 

Guevara ansåg att folket var ett ”själlöst instrument vars enda syfte var att applådera enhälligt, 

stödja partiet vid omröstningar med uppräckt hand och högljutt kräva att revolutionens 

motståndare skulle avrättas” (3:57-61). 

     4) enunciado: En anafor till antecedenten ”premisas”. Ordet, som enligt Norstedts (2009) 

betyder ”formulering, utformning, utsaga”, har översatts till ”trossats” av både Björklund och 

mig, vilket kan motiveras med att texten blir mer lättillgänglig ifall man undviker synonyma 

uttryck, och istället strävar efter konsekvens. 

     Den tredje tabellen: 
 
39) Källtexten Björklund Min översättning 
 Se debe (1) ser «marxista» con la 

misma naturalidad con que se es 
«newtoniano» en física, «pasteur-
iano» en biología, considerando 
que si nuevos hechos (2) de-
terminan nuevos conceptos (3), no 
se quitaría nunca su parte de 
verdad a aquellos (4) que han 
pasado. (Guevara 1960). 

”Marxist” ska (1) man vara med 
samma självklarhet som fysikern 
är ”newtonian” och biologen är 
”pas-teurian”, i den bemärkelsen 
att svunna tiders människor (4) 
aldrig kan frånkännas sin del av 
sanningen, även om nya idéer 
(3) föds under resans gång. 
(Guevara 2006:60). 

Man ska (1) vara ”marxist” på 
samma naturliga sätt som man är 
”newtonian” inom fysiken och 
”pasteurian” inom bio-login, av 
följande skäl:  Även om nya 
fakta (2) ger upphov till nya 
begrepp (3) kan tidigare begrepp 
(4) aldrig frånkännas sin del av 
sanningen. (6:151-157).  

 
Här är Björklunds överordnade strategi funktionell. Hon har nämligen frångått källtextens 

syntax och därtill gjort en fri tolkning av dess innebörd. Min översättning ligger närmare 

källtexten, i synnerhet från punkt 2 och framåt, eftersom den annars inte skulle fylla sin 

funktion i den nya kontexten. 

     1) debe: Hjälpverbet ”deber” kan uttrycka både plikt, lämplighet och tvång, d.v.s. böra, 

skall (skulle), måste, vara tvungen (Norstedts 2009). Att översätta med ”ska” ger ett intryck 

av plikt eller tvång, medan ”borde”, snarare uttrycker lämplighet. Frågan är då vad Guevara 

ville uttrycka. Eftersom påståendet följs upp av en förklaring som hävdar att ”tidigare begrepp 

aldrig kan frånkännas sin del av sanningen”, anser jag att hjälpverbet ”borde” är alltför 

försiktigt. Jag valde således, likt Björklund, att översätta ”se debe” med ”man ska” eftersom 

Guevaras påstående tycks antyda att det rör sig om en plikt.  

     2) hechos: Betyder enligt Norstedts ”handlingar”, ”agerande” eller ”fakta”, ”förhållande”, 

”händelser” (2009). Björklund har utelämnat detta ord i sin översättning. I min översättning 
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står ordet kvar eftersom ”nuevos conceptos” (nya begrepp) förutsätter att det finns ”nuevos 

hechos” (nya fakta). 

     3) conceptos: ”Conceptos” (idéer, begrepp) är antecedent till det resumptiva pronomenet 

”aquellos”.  

     4) aquellos: Björklund har översatt ”aquellos” (sådana) till ”människor”. Med all 

sannolikhet menar hon då att pronomenet syftar tillbaka på de tidigare nämna ”marxisterna”, 

”newtonianerna” och ”pasteurianerna”. Jag menar dock att ”aquellos” endast kan syfta 

tillbaka på ”conceptos”, varpå ”människor” enligt min bedömning inte kan vara en korrekt 

översättning.  

     Eftersom Björklund utelämnat vissa nyckelord som är av betydelse i den nya kontexten 

valde jag att göra egna översättningar. Jag lät mig inspireras av Björklunds översättningar, 

bl.a. vid upptäckten av allusionen på Marx och Engels texter, men avviker i de fall som jag 

anser att det är nödvändigt för min källtexts argumentativa riktning. 

 

4 Sammanfattade synpunkter 
Min källtexts syfte är avhängigt dess argumentativa riktning. Argumenten är logiskt 

sammanhängande och leder konsekvent mot en slutsats. Detta logiska sammanhang måste 

överföras till måltexten, varför en analys av källtexten utfördes.  Jag fokuserade på essäns 

implicita argumentation och redogjorde för några representativa exempel tagna ur källtexten. I 

översättningskommentaren diskuterade jag sedan hur den implicita argumentationen bör 

bemötas och vad som är viktigt att uppmärksamma, bl.a källtextens ironiska inslag och 

Machovers retoriska kontrastering. Slutligen talade jag om min källtexts intertextualiteter som 

en del av den argumentativa riktningen. Jag upptäckte att redan översatta texter inte 

automatiskt kan infogas i en ny kontext.  Min slutsats blev att översättaren måste överväga 

vad författaren vill förmedla med intertextualiteterna, och sedan översätta dem med 

författarens intentioner i åtanke. La dinastía Castro skrevs med syftet att avslöja Castros 

diktatur, ett mål som kan uppnås om författaren framstår som trovärdig och argumenten är 

logiska och trovärdiga, vilket alltså måste vara främsta prioritering vid översättning. Efter att 

ha granskat källtextens argumentation, och gjort en del nödvändiga ändringar i mitt första 

utkast av översättningen, anser jag att textsyftet med framgång har överförts till måltexten. 

Genom att analysera min översättning har jag därtill fått en djupare insikt i generell 

översättningsteori, vilket kommer vara mig till nytta vid framtida översättningsuppdrag.  
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