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Dos fets ben il.lustratuis de com van les coses quan
; es tracto de projectar la cultura dels Paisos Catalans
la l'exterior els constitueixen la celebració deIs noran-
. la anys deL nostre genial artista loan Miró i Lapubli-i coció de /0 traducció castellana de L Placa del Dia-

I
n/unl de Merca Rodoreda per l'Editorial Sudameri-
cana de Buenos Aires,:SOB~E el primer fet,

tenim a má les no-
: tes aparegudes a
~dos deis diaris del matí més
importants de la capital ar-

,gentina: Clarín (20-4-83) i
La Naciáll (21-4-83). Per bé
que la del primer és signada
per Fermín Fevre, mentre
que la del segon. no duu cap

i signtura, cal suposar que
I ambdues notes responen a
'cables d'agencia, car tant

l'una com l'altra apareixen
encapcalades per la mateixa
fotografia del nostre artista.
La de Clarín, de més arnés,
va acompanyada del cartell,
obra de Joan Miró, per al
Mundial d'Espanya 82. Per
bé que en tots dos articles
hom consigna que Joan

. Miró nasque a Barcelona,
en tots dos casos el qualifi-
quen de pintor .espanyol.
Diu el crític de Clarín.' Jun-
Io a Picasso, a Juan Gris y
al mimo Salvador Dalí, in-
legra el núcleo de grandes
artistas españoles de este si-
glo. Cert és que aquest rna-
teix redactor l'esmenta más
avall com a el artista cala-
lán, pero és evident que, si
de primer el considera es-
panyol, ara no fa més que
subratllar-ne la seva regio-
nalitat. Quant a La Nación,

-I'epígraf de la foto fa: El ar-:
tista español en su taller, i
la nota porta com a títol Es-
paña festejt) los 90 años de
Joan Miró, Tot al llarg de
la nota, el redactor conti-

nua referint-se al «artista
español» i també assenyala
que els homenatges que >

hom ii ret muestran el nom-
'bre de Miró unido al de
otros «monstruos» de la
pintura española de este si-
glo, como Picasso V Dalí.'

Que aixó passés a l'época-
franquista, és comprensible.
Pero, ho és també que passi
ara, quan ens diuen que te-
nim un govern pro pi? Que
fan les nostres institucions
per evi tar aquestes coses? 1
si oficialment no poden fer
res, per que no canalitzar

-I'acció per conducte d'algun
organisme privar?

L'altre fet escapa a l'esfe-
ra de les institucions, pero
és marcadament indicatiu
de la manca de consciencia
nacional de la gent que os-
tenten cartees directius i de
la poca habilitat que ten en
per aprofitar avinenteses
com aquesta per tal de rei- '

.vindicar la catalanitat deis
nostres escriptors. Com po-
drem pretendre, després,
que el món sápiga de l'exis-
tencia d'una literatura en

. Uengua catalana?
Heus aquí l'anunci de

l'Editorial Sudamericana,'
al suplement literari del dia-
ri La Nación (10-4-83), per

'donar a coneixer la publica-
, ció de la novel.la abans es-
mentada: «Mercé Redore-
da (La escritora más lau-

.reada de España) LA PLA-
ZA DEL DIAMANTE,

VIII EL BRUSI DOMINICAL, 8 de mayo de 1983

HUna historia .simple, in-
tensa, . conmovedora. El
destino de una mujer co-
mún que sobrelleva penu-
rias sin desechar el impulso
surgido de sus ilusiones, su
valentía para enfrentar la
pobreza, su esencial honra-
dez consigo misma y con los
demás. "La novelista -es-

.cribe Joan Fuster- ha sa- ,
! bido encontrar el tono 'del
personaje con una exactitud
prodigiosa. Hay pocas no-
velas de tanta espontanei-
dad aparentemente lograda
con tal sutileza". H248
págs.».

Aixó, pero, si greu és, no
ho és tant com el fet que en
la novel.la no solament no
diu que sigui traduida del
catalá, sinó que ni tan sois
diu que sigui una traducciá.
En efecte, al llibre no hi fi-
gura ni el títol original I'liel
nom del traductor. I proba-
ble.ment la culpa de' tal
ornissióno sigui atribuible a
I'editorial ,argentina. -~

exigit que, si més no, en la
traducció castellana hi figu-
rés el nom del traductor?
De que li ha valgut a l'auto-
ra la fidelitat incorruptible
a la seva llengua, si ara els
lectors sud-arnericans la
tindran per una, escriptora
en llengua, castellana? 1 ens
preguntern, encara: quin
cara hi posara Merce Ro-
doreda, quan ho sápiga?

Moralitat: les castanyes
són al foc ... i cremen! Si no
l.es treiem nosaltres, qui ens
les treurá? • Jordi Arbo-
nés, de l'Obra Cultural Ca-
talana de Buenos Aires

Generalment . les ',edilo-
.rials nord-americanes iper
exetnpl« J, als contractes de
trad uccio, inclouen cláusu-
les que ('.\'igei.H'1/ que l'edi-

lar que nadquireix els drets
faci con lar a la pagina del
copyright el títol original i,
de vegades, fins i tot que es
tracta d'una traducció auto-
ritzada per l'editor original.
Si aixó ho fa un país que no
corre el risc de veure anihí-
lada la seva lIengua, ans al
contrari, exerceix el cele-
nialisme cultural d'una ma-
,nera sistemática, coni no
hem de fer-ho nosaltes que
sí que el corrern, aquest
risc? Com 'és possible que
els tenidors deis drets en'
llengua .catalana de La PIa-
ra del DiallwlIl no hagin


