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Traduccions i
niveDs de llenguatge
A la nota L'esquema de la
violencia, apareguda a la
edició del 27 de juny prop-
passat, pero que no ha arri-
bat a les meves mans fins
ara, l'autor de la ressenya
de la segona edició de La ta-
ronja mecéaice diu, després
de referir-se al Ilenguatge
nadsat ide reconéixer la fei-
na del traductor a l'hora
d'incorporar-ne el vocabu-
lari al catalá: "Pero un cop
dit aixó, hem de remarcar la
incongruencia que significa
el manteniment d'un niveIl
de Ilenguatge fortament lite-
rari fins i tot en els diálegs
del mateix Álex. Que l'ado-
lescent protagonista de la
novel.la, al costat del seu vo-
cabulari, usi amb tota natu-
ralitat llurs, cars, talments,
malgrats, verbs com esguar-
dar, brandar, esdevenir, etc.
és distorsiooant."
Penso que, en tot cas,

aquest qüestionament o re-
tret caldria fer-lo a l'autor,
ja que també ell empra un
llenguatge literari i, aixi
mateix, mots groIlers i obs-
cens (a part dels que perta-
nyen al nadsat), sense esta-
blir niveIls de llenguatge di-
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ferents, si no és en compta-
des ocasions. És que no re-
suita, també, distorsionant i
incongruent el fet que el
protagonista i narrador si-
gui un bon coneixedor de la
música clássica, que escolti
Bach, Mozart i Beethoven?
Considero que l'autor té les
seves raons per fer-ho. Pero
aixó deixo que ho esbrini
l'autor de la nota ..
No és la primera vegada

que algun crític tracta de
desqualificar o de carregar-
se la traducció d'una obra
sense haver-se pres la mo-
lestia de comparar-la amb
l'original. "1, en aquests ca-
sos, és tan fácil ficar-se de
peus a la gaIleda! Jordi Ar·
bones. Buenos Aires.

Perplexitats
Una nena de nou anys,
marroquina, mor ofegada a
Holanda davant la indife-
rencia de dues-centes perso-
nes que s'ho miraven com si
fos una pel.lícula de cine-
ma. Al cap i a la fi, qui s'o-
fegava només era una emi-
grant d'una categoria hu-
mana inferior. Racisme pur
i duro Quedo perplex.
A l'antiga Iugoslávia' s'a-

profita la guerra' per violar
les dones o bé per obligar-
les a rostituir-se. La dona,

Avui, darrer diumenge del
mes d'agost de 1993, mos- 13
sen Ballarin s'ha acomiadat
de Queralt. Se l'ha vist en-
tristit, i lá gent assistent es-
tava molí dolguda per
aquest comiat.
Comparteixo i estic amb

els moltíssims berguedans
dolguts, polguts sobretot
per la masera com s'ha pro-
duít el cessament de mos-
sen BaIlarín. Ha sigut gene-
ral a Berga, aquests darrers
,dies, el reconeixement dels
valors personals de mossén
BaIlarín i el que ha vingut
fent pel santuari. Són de
gran estima.
M'abstindré aquí de fer-

ne més esment, de repetir-
los, remetent-II!-e, en tot, a

plex de mi ·mateix· perqué
no sóc prou valent de de-
nunciar les injustícies i de
dir les coses pel seu nomo 1
com a prevere hauría de
treure níés lloses de les es-
patlles de les persones i fer-
los més.átractiva la llibertat
perqué la cerques sin sense
por com el do més preuat.
Josep M. Rubió i Torné, rec-
tor de *ont-roig del Camp
(Baix Carpp). ,
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