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POSAR BASTONS A LES RODES

I bé, ja hem vist la reacció de la crítica argentina davant la novel.la de
Merce Rodoreda, La P..ta.c;.adel, Vi.ama..vd, publicada per l'Editorial Sudamericana>
sense indicar, per~, que es una traducció del catal~ ni consignar-hi el nom
del traductor, 'tal com denunci~vem en aquestes p~gines el mes passat.

Cal assenyalar que en un lapse de pocs dies, els principals diapis de Buenos
Aires han publicat x>ecensions for9a destacades d'aquest llibre~ i els comentaris
han estat unan ímemen't elogiosos. En general, també ha estat co í.nc Lderrt el fet
que tots els cr:itics confessessin que desconeixien aquesta autora. "Una gran
escritol'a, poco conocida", així es oncapcaLada la nota del diari "La Prensa"
(8-5-83); Luis F. Núñez inicia el seu comentari a "La Nación" (8-5,-83) dient:
IIpOCO menos que desconocidos en la Argentina !elnombre y la obra de la narradopa
catalana Merce Rodoreda", i la seva col.lega de "El Cronista Comercial", María
Esther de Miguel~ cornenca el seu amb uns mots s ímí.Lar-s : "Merce Rodoreda, aun-
que casi totalmente desconocida para el p(illlicoargentino, es la actual autora
catalana de más prestigio". Aquest a ci:t"cumst2l.Uciaens podria por-t-ar-a pensar que,
arran diaque st descobriment, doric s, els esmentats crítics hauran sentit la cu-
riositat diaprofundir el coneixement dluna literatura ignota i tan puixant que
ha estat capa<; de produir una autora de tanta valua, per tal com haurien pogut
suposar que n'hi pot haver dlaltres, d'autors, tan importants, si,no mes, com
la que ha estat objecte de llur descobriment. Ai, amics, no ens féssim pas il-
lusions~ Cal',per a aquests crítics, Merc~ Rodoreda continua essent una escrip-
tora espanyo la , i quan li apliquen el qualificatiu de "catalana". ho fan tot
atorgant al gentilici la mateixa connotació que quan llapliquen a escriptors
com ara Juan Marsé o els Goytisolo.

1 aleshores els comentaris que fan entren dins el terreny de llabsurd i,
en algunes ocasions? poden pr-endr e un carés gairebé surrealista. Així, per exern-
ple, el crític de liLaPrensa", J.B. Marais, tOL i recon~ixer que Merc'e Rodore-
da és "sin duda la mayor narradora de Cataluña", conclou poques ratlles més
avall que IIcon la muerte deMerc~ Rodoreda, acaecida el 14 (sic) de abril pa-
sado~ pierde España a una de sus mayores escritoras" quan Espanya ni se n'ha-
via assabentat, de la seva exist~ncia, ni ella havia escrit mai en espanyol.
Per~ el d.í.sbar'atmés gros el fa quan , malgra t saber que es t.r-acta d'una tra-
ducció (ca» dí.u que "lo curi.osoes que España ,la descubrió ha~e poco, cuando
fue traducida al castellanoYl). anota que en aquesta novel.la "todo el gracejo
español y los modismos peninsulares están presentes", com si aixo fos un m~rit
atribulble a llautora i no, en tot cas, al traductor! (Sense entrar a esbrinar
si és L'ícit de par-Lar- d 'un "gracejo espafiol" ni que vol dir realment aix~ de
"los modismos peninsulares".)
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autors en llenguél catalana quan venen o traspassen els drets de traducció a l'es- ~
I1

panyol. 1 aix'o ens ha de servir' de pau-ta per imaginar que pas sar-á el día que s i- n(j

guin enviades a aquestes terres --o a dIal tres de 1 i Am~rica Llatina-- les pel- ~

lícules parlades en 11engua catalana si en comptes de trametre copies su.breto- ~~

] d h . les que han est at: doblades al castella. Cal tenir en compte la 1
1

_a es ~ om envJ.a

"

! conveni~l1cia que els públi es d' altr es pa~sos s~nt in par lar eLs actors en cata l'a , ¡
g aL'tr-ament , també en aquest cas el nostre cinema pas sara a ser "cine español" de ij
B h

~ cara afora.¡ ~,II,

; El nostre carro ja va pel pedregar; només ens falta que ens li posin bastons ¡

I a les rodes~
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1',1 11US RECORDEM(lUE CADATERCERDISSABTEDEL MES, OBRACULTURALCATALANA

1 t CELEBRA UN ACTE DE DIVULGACIO CULTURAL AL SALO BIBLIOTECA "HECTOR; I
n ,RAURICH", CARREECHILE lL~32, A LES SET DE LA TARDA.NOHI MANQUEU;
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Els qui considerern que un ce!'! esperit re, bases de la coacció ti ranicn) que ara (jaco' ¡.:cmonla cnu e cls ¡JI uucrs I cl s SC¡:OIl' o' ~
sistcncíalista que s'adapri als canvis és en, bins, rnalgrat ells) plantegcn de suplantar, tilla gucrra toral. Que nornés podem re sol- ti
cara iudefugible no haurtcm de meuystenir Una unit at que, corn al 1789 francés. arri- drc amb el pacte que J, M, Cas t clh-t al scu ti
el tct que aquella unitat anrifranquistu h.ua íarcidu de rc!l)rica, reccntfssim assaig anorncua «pacte cult u- ~
-en el carnp cultural, cm el camp nació- En un eutorn contlict iu (el nou cst at que ralo>: pacte, dones, de no-agrcss ió. Encaru II
nal=- no existt rnai. Ara rnateix quan rna- sacoruoda «mb la scrvitud d'uus ccrt s re- q e rccalcirrant s max imalis ics s'hi hug in M q
nen a Madrid els uacionalistcs d'csqucr ra loes admlnistraüus) , una rea!ital interior el'cníudur. O minimalis tes. tant SI-' val. 00 ~I
espnnyols, les coartades que en dictadura igualment conflictiva. Més exactament: 1 és corn a rnodcr adors de pos turcs QUe' ~,\ i
no Ióra ctic d'csgrimir es Ian Inés que evi- Irugrneutuda, arnb sedes que es posen sis- sernblen ara per ara irreconciliables (1;11"
dents. Pero ca! rcnir-ho ben present: tant tcmát icurnent pals a les redes. En el carnp vades durant anys sota I'aparvncu duna .... 11
com abans no existt sinó en el dcsig, la de la cultura, essencialmcnt. els qui encara unn at fict ícia) que els jovcs que ens h"III '~~ ¡',
«uuita t e tarnpoc no existuix ara, C;,¡p unítat def'enscn la «independencia cultural» que anal incorporan! a la realito]! cult ur.rl (,lIa' ~~
absoluta no existclx sino en I'absoiut. ja plant cjava el 1841 Rubio i OI'S -o mi, lana durant els darrcrs quinzc <1111'S tcuirn ~-\
I tanmatcix, la «unitat» retat ivitzada (que llor: la ncccssi tat de' la «independencia el nost re repte his tóric: gcncrnciona]. N() ''''~'''~ ¡
rnodernitza la «unidad de destino e/1 Jo' unj, cutturals-> i cls qui, corit crn por'i tz adors vulgucrn ser la «[icl i n jatü críu» de n inuú. ~ 1*
versal»¡ és ben evidcnt que es traba en el amb el b ilirigüi s me creacional, tenen com No ancrn a! .darnTl' d'alltic~ ¡;lIllho¡~,>n, .::,,:j ~
projecte dels regencracionistes espanyols a aliats mass-rnedia diversos i la inercia Fcru I'estorc de crear J;¡ 1I\).~tl;\ pr,')pl;\ n:~' .~~l'

[
(:\I~ qdualS s 'han surnat, alliberant-se del duria rca lit at socialingüística que es pre-' posta generacional al parlOl';¡lT\;Ique I'C' ~e;~-."'
auc e sentir-se confinats a I'Illa liberal, cipitu cap a la substitució de la parla con- born: de di,'¡!eR' i de paclt', ('quidi~lanl~ dd~ lo

borra part de catalans hcreus d'un ccrt re- fillaJu a usos reduíts. Xavicr -Bru de Silla, pu rx 1 dl'l~ impurs. di,~po,,,ls 11 ""\lInir ~'\o" '
~ gíonalisme Iedcralitzant). Finnlrnent, sern- molt lúcidarnent. ho ha exposat a l'articlc Iidclitat a la hblúria i a la rc;liilal pt cxrn}. ~J,.~.
B bla, que es veuen desvetllar el scntiment C,tlwra )' catalanismo (publicat a «La Van, Prcnnrar el rcllcu é s , ja des (\';\1'<1, pr<'flarólr .--4
~I~~;octon, de base panhispanica, capac d,:- guar dia» el 24 de Icbrer) : «El conflicte rnés el dcbat i Tcs buses duria enil'sa culiurul I 'f"\
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- Ornversltat Aut6noma""de ~arceroña";
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El fet és que h i ha un inter'1:!s av.íderrt , per- part d ' aquest s or í t í cs , ;:¡ "es-

panyolitzar" la nostra autora, i:almen-t corn..
el p.írrtor- Joan Mipó) de la ma

la vegada pa s sa da Si t!sdevenia amb

diuns altres comentaristes. Quan la persona que

:fa aquesta mena de comen-taris no té prou informació o peca d ' ir;norant, podern
ser condescenden'ts i acceptar que potser obra de bona fe. Ara, qua n hom no po t

argUir cap d'aqries'tes dues coses (i en el cas deIs critics literaris o dels pe-

riodistes resul'taria. .inadmisible que ho fes sin) , aleshores tenim tot el dr-e t a

1 tu n d-e maI a Fe que es fan cÓmplices del genocidi cul r ure L con-conc oure que ac e ,,' ,
i.-ra els Pa'í sos Catalans i de la polí,tica de dominació, de descul t.ur í tzac ió

coloni.tzació que hom encara. porta a terma des de l'Estat Espanyol.

Avui es tracta de Lct r.ej'..{.t;a. dee. V,'¿am(x,vL.t i de Merc'e Rodoreda; d emá, sera un 211,-

tre ll.ibre .i un altre au'l:or. Cal, doncs , que els nos tres edi tors pr-enguin con s -

ci~ncia de l.s riscs que correm si no posen esrnent a preservar la cate Lani ta t del.s


