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Col-Ieccié TRÓPICS
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Hi ha vegades que una traducció ser-

veix no tan solament per donar a co-
neixer el text d'una altra Ilengua --és
a dir d'un altre país, d'una altra gent,
d'una altra cultura-«, sinó, a .més, per
donar a coneixer les possibilitats ex-
pressives de la mateíxa llengua que rep
el text original. Aixó és el que passa
amb la traducCió que ha fet ]ordi Ar-
bones d'aquesta obra cabdal de I'es-
crlptor nord-america, i on queda demos-
trat fins a quin punt el cata la és capac
de donar els matisos d'una altra llen-
gua, de funcionar corn á. idioma de re-
creació i, a la vegada, de cre ació Ii-
terária, Arbones s'inscriu, en fer aquest
treball, dins la tradició de traductors

'Que han enriquit la cultura catalana
exercint l'ofici de trasbalsadors de res-
perit d'un ídiornaa l'esperit d'un altre,
,qu.ekcm que ultrapassa evidenrment la
traducció ripus free lance acosturnada.
Escau de recordar que una part irnpor-
tanto de ·Ia vigencia. d'una Ilengua és
la capacitar que té de fer seves les
trobaiies ~';'::l;! alrra. Fins i tot hl ha
tradllccions que inlcien- cultures nació-
nals, coro ara la que va ferLuter de
la Biblia: una bona traduccíó pot ésser
perfectament una forma de creacié d'Í.
diorna, de creació i afermaIflent de cul-
tura. Es Un goig llegir aquesta <traduc-

'. ció . d'un Miller ,que domina tots els
recursos del seu estil peculiar, la forca
visceral del seu rebuig 'envers la so-
cietat contemporanía, l'allau d'impro-
peris brutals i carregats de raé que
llenca contra l'alienació del món nord-
americá ... tot i que I'eseriptor manté
sempre la seva "peculiaritat nacional"
nord-americana, malgrat que, explícita-
rnent, s'estimi més el món europeu, i per
sobre de tot el París de la seva forma-
ció caotlca. 1 és tota aquesta comple-
xitat, aparentment aliena a la cultura
catalana --que es voldria més ponde-
rada i menys escandalosa, tranquil'lit-
zadorament "burgesa"-, el que dóna
rriagistralmerit la traducció catalana de
[ordi Arbones, viva i poderosa com
el mateix original j vol dir, no aca-
demica, no formalista, i pregonament L
respectuosa amb I'original. ' /f
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