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1) Vaig néixer a Barcelona, al carrer de Cortines, el 1929. Estudis primaris al "Colegio Pe-
layo", del Portal Nou, ambtul mestre d'aquel1s que deien: "La baga con sangre entra". La

guerra. Ex:ili del meupare a Franca. La mare fent geines per les cases per no morir-nos de fam.
Als 14 anys entro a treballar d'aprenent (o sigui, a tirar de carro) en tma distribu~/dora de
materi1ls electrics i faig la tenedur-ía de llibres a 1'''AcademiaFernández"del carrer de la
Princesa. Estudio angles pel meucompte i, després, durant tul any, ambun professor particular
sense títol. L'Antoni Jaumeens ensenya, a mi i a una colla d'amics, catala i literatura cata-
lana d'tma maneraclandestina. Ll~ixo literatura anglesa i nord-americana. El 1955 faig tUl

viatge d'estudis a Londres, i l'any seguent m'embarcocap a l'Argentina per casar-me arnhla que
encara és la mevamuller. Tinc dos fUls.

A Catalunya haviabfet teatre, comactor, en un quadre d'afeccionats, a "GennanorBarcelonina".
En tornar del servei militar (1953), integro la Comissióde Cultura de la "PenyaCultural Bar-
celonesa". Publiquemuna revista ciclostUada Inquietud. Dictemcursos de Ll.enguesa arnhla in-
tenció que els ahmnes aprenguin tarnhéel catala, car els exercicis de traducció calia fer-los
a la nostra llengua, que aquells anys, comtothom sap, era prohibida. Organitzemconferencies
ambf ígures tan destacades comCarIes Riba, Alexandre Cirici, Jordi Sarsanedas•.. fins que in
tervé la policia. Faig coneíxenca ambRicard Salvat, el qua! dirige ix una obreta que jo havia
traduit, L'Homeque va neixer per morir penjat de Richard Hughes.Contactes amb Joan Triadú i
Albert Mment. En aquel.ss temps, calia preservar, si mésno, el foc sagrat de la llengua i la
literattrra catalanes.

En arribar a BuenosAires, després de treballar tul parell d'anys en tul despatx, entro a .
l'Editorial Poseidon, de Joan Merli, Gn faig de corrector i supervisi6 d'originals, i comenco
a traduir nove1.les po.l íc íal.s al castella. Para1.lelament, inicio activitats al Casal de Cata9
ltulya. Faig de sevretari de redacció de la revista Cataltulya. Durant tres anys (a partir del
1962) dirigeixo el QuadreEscenic del Casal. Després de fundar ambd'altres compatriotes Obra
Cultural Catalana, hi dirigeixo tul seguit de sessions de teatre llegit i actuat. Tant enuuna
entitat coma l'altra hi he dictta conferencies sobre literatura catalana.

Per guanyar-meles garrofes, he fet diverses feines, i actualment treballo en tma editorial.

2) Arran d'haver col.laborat arnhel GrupJoventut Catalana de BuenosAires en l'organització
duna exposició de llibres catalans (que tingué una gran repercusió a la premsad'aquesta ciu-
tat), a principis del.s anys 60 vaig establir contacte amb el senyor Cendrósd'Ayrna.Al¡¡b l' afany
de col.laborar en el redracament de l'edició de llibres en llengua catalana, emvaig oferir com
a traductor, tot envia~t-li coma carta de presentació la traducci6 de Del pont estant ~
d'Arthur Miller, que havia fet per ser representada al Casal de Cataltulya. El senyor Joan Oliver,
que dirigia la col.lecci6 Proa, emva escriure tot seguit oferint-me de traduir tma novel.la,
que podia triar entre tres o quatre títols d'autors diferents. Vaig escollir Palmeres salvatges
de Faulkner (traducció que fiBs ara encara no ha estat publicada).
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nord-americans, entre nove1.les i obres teatrals. Els autors van de Paul.kner a Forster, pas-
sant per HenryMi.Ll.er, Hemíngway, Anais Nin, Thackeray, Burgess, Lawrence, Henry James, Dur-
rel.l , etc. I potser les obres més sobresoritnts són, \a part les ja esmentadesmés amunt, El
brogit i la fúria (tampocno publicada encesa) , Prímavera negra, Tropic de CAncer, Tropic de
Capricorn, El temps deIs assassins, Per qui toquen les carnpanes, Fira de vanitats, L'amant de
LddyChatterley, Clea, La taronja mecanica, etc. I entre els textos dramatics, Un tramvia ano-...
menat Desig, La gata damt.mtla teu1ada, Equus. Tambéhe traduit La personalitat neurotica del
nostre temps de Karen Horney.

Tinc dos llibres editats, El teatre catala de postguerra (Portic, 1973) i Pedrolo contra
els llmits (Ayrna,1980), així co prolegs a obres de Miller, Faulkner, Anais Nin, Margaret
Mitchell, Lawrence, Sinclair Lewis, etc. Al calaix dormenal.guns assaigs inedits (per bé que~
uns quants foren premiats als Jocs Florlls ~e l'exili), contes i poemes. Curiosament, un con-
te, Tant se val tot.o. o no? (finalista al Santarnaria de 1967) ha estat publicat a El Pont
N°69, Ed. Ar:imany,i a "El conte del diumenge", N°18, Ed. Prometeo, amb un proleg de Joaquim
Caroo.

Tambéhe publicat treballs a Catalunya, Ressorgiment, Apeec de BuenosAires i Serra d'Or
i Bsrudfs escenícs de Barcelona. Alguns articles de 1f Aplec els han reproduit al Diari de Bar-
celona, El Mlresme, Regió 7, El Llampi a alguna publicació de la diaspora.

4) Penso que els mitjans de cornunicacióvisíual, sobretot la TV i el vídeo, han modificat els
habits cultutals de la societat actual, en detriment del de la lectura. De més a més, sembla
que s+ha produit una degradació en la qualitat del que en podriem dir literatura popular, que
actualment esta representada per aquest ersatz literari que coneixemcom.a best-seller, i que
antigament era conreada per autors que ara considerem classics, comThackeray, Dickens, Hugo,
Balzac, etc. Al seu temps, aquests escriptors els leegia practicament tothom que sabia llegir.
Fira de vanitats, per exemple, fou publicada en un periodic en fonna seriada, a mida que
Thackeray 1'anava escrivint acuitat per tota menade problemes pereonals i economics, i el
públic 1I esperava ambcandeletes. Ara, en canvi, nomésla lle~eixen una el i te i els estu-
dinats de literatura. Ah, pero, compareu1'estil de Thackeray ambel de qualsevol "fabr icanct"
de best-sellers! I és que el públic actual s'ha acostumat a l'esquematisme de les series te-
levisives, que és el que també li serveixen els autors deIs llibres de consumoTot aixo agreujat
per l'existencia d'uns prodoctors televisius i uns editors de novel.les que fan els seus pro-
ductes comels ases els pets.

D'aixo que he dit, emsembla que es despren quin és el meuconcepte del fet literario L'es-
pai no dóna per a més.

S) Coma traductor, semprem'he posat al serve i de la'utor, tot ptocurant de no esmenanr-li
la plana i de mantenir la maximafifelitat al seu texto Aixo no obstant, hi ha matisos de llen-
guatge que es fa molt difícil, si no impossible, de traslladar-los a un altre idioma, i que,
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per tant, es perden pel camí. L'art, en aquests casos, resideix a buscar equivalen-
cies en la llengua propia que puguin suggerir o provocar una impressió 1m. el lector .
catala sembáánt a la que exper:imenta el lector de l' idioma origiiial. Com que no en
visc, de les traducc íons, com que no m'hi guanyo la vida, arribat el cas, puc ppssar-
me el ternps que calgui per traduir una frase o un paragraf complicat. Aixo és fona-
mental, en aquesta activitat. Malgrat que et paguen a tant el ful.l, mai no has de
pensar que treballes a preu feto Tamnateix, és aquesta una feina que exigeix una gran
dedicació, constancia i una ferria volunatt. Per aixo em considero un manobre de la
literatura.

Posat a triar, em decanto per autors o llibres que ja conec. Quan és l'editor qui
m'ofereix l'obra, i aquesta no m~és coneguda, en faig una lectura previa, amatent a
les dificultats de lexic o d'estil que pugui oferir, i sempre procuro de llegir alguna
biografia de l'autor i algun estudi crític sobre la seva obra. ~

Quan vaig comen~ar a traduir, escrivia a ma i després picaEa el text a maquina, tot
fent-hi les esmenes que calgués. En acabar, repassava el text mecanografiat. Ara, es-
cric dtirectament a maquina i després corregeixo el text a ma.

Tret d 'aquests aspectes més o menys mecanics, no em guio per cap meto de ni per es-
quemes preconcebuts. La traducció literaria ofereix pocs problemes que siguin codifi-
cables. Cada llibre, cada autor, et presenta problemes nous, diferents, i, per tant,
cal trobar solucions inedites. Haig de confessar que mai no he fet cap curs de traduc-
torat i que sóc, probablement, molt intu!tiu.

6) Aquesta pregunta, potser esta a bastament contestada en els articles que he anat
escrivint darrerament sobre la probee.m~tica nacional deIs Paisos Catalffils,apareguts
a l'Apl~ i reprodu!ts, com deia abans, per alguns periodics de Barcelona. Diré ara,
només, que veig amb molta preocupació l 'atac al mov:iment Independensdsta catala, mi,-
jancant l'aplicació de la flamant i desgraciada llei anti-terrorista. En nom de la se-
guretat de l 'Estat o de la "sacrosanta unidad de la patria", amb eines com aqueixa
hem vist com les operacions de defensa de l'Estat esdevenien terrorisme d'Estat, amb
milers d'HOmes, de dones i de criatures segrestats, torturats i assassinats impunement
i sistematicament. QUna un Estat democratic té por que perilli la seva seguretat, senyal
que no ha fet les coses massa com cal. Al trarnent, en té prou --i per mi, massa i tot --
amb la Constitució i les lleis del codig de justícia penal.

Quant a la situació política argentina, hauríem de menester molt de paper per ana-
litzar-Ia. Et dire, solament, que després d'haver sortit de l'infern de la dictadura
militar, tots els mals i totes les dificuitats actuals ens semblen prou suportables,
amb tal que no tornin mai més els "salvadores de la 'patria". /

7) Jo diria que he estat obert a tota mena d'influencies culturals. SOc més aviat enar-
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quic, enemic de les regles, de les normes, deIs manaments, deIs decalegs i deIs com-
passos, aplicats a les conductes humanes. Per aixo m'han atret sempre els esperits lliu-
res. En el terreny de la literatura, m'han colpit les obres de Camus, Sartre, Henry
Miller, Joyce, I.awrence, Kafka., Ernesto Sabato •••, per citar només uns quants deIs mo-
derns, i no esmento els de casa nostra perque sempre corres el risc de ferir susceptibi-
litats si te'n deixes algun al tintero

8) La literatura catalana, a criteri meu, té plantejats, en general, els problemes que
afecten la literatura d'altres paisos i, de més arnés, els problemes particD1ars que
es deriven de la situació anomala que ha viscut i encara viu la nostra terra, propia

;>

d'tm país colonitzat: manca d'Estat propi; generalitzada manca de consciencia nacional;
imposició per part de la metropoli d'una llengua i una cultura alienes; anormalitat
en l'ensen~ent del catala i en catala a tots els nivells; manca de mütjans de comu-
nicació en llengua catalana &t.vtciGl&~Atil.$t etc. etc.

Mllgrat aíxo , considero que el nivell de la producció literaria actual en llengua
catalana és considerablement elevat. Sobretot en el camp de la novel.la, el progrés
ha estat notable durant aquests dareers anys.

Cal, pero, que la gent s'habituin a llegir en catala, des del diari i les revistes
periodiques fins a la novel.la de lladres i serenos, i per tal que aixo sigui realit-
tat, cal que tinguin al' abast una oosa i l'altra, pero, sobretot, que prenguin cons-
ciencia de quina és la seva vertadera identitat nacional.

9) Actualment, estic embrancat en la traducció de Of Human Bondage (De la servitud
humana) de Somerset MaugllllllD:¡que junt amb Allo que el vent s'eddugué i Fira de vani-
tats constituiran les tres novel.les més extenses que hauré tradu~t fins ara.

I espero amb ansia que arribi el mes de maig, per assistir al Congrés INternacional
de Taatre a CAtaltmya, al qual he estat invitat, amb l'esperan~a de poder fer un salt
per visitar les Illes, on no he estat mai, i coneixer els amics que hi he fet per cor-
respondencia.

10) Continuar treballant (tinc un oferiment per traduir una o d8es coses de Nabokov)
i prosseguir lluitant i bregant per la consecució d'lID bell somaí.: la independencia
deIs Paisos Catalans.

Jordi Arbones


