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'" QUI ENS TREURA LES CASTANYES DEL FOC ?

Dos fets ben il.lustratius de com van les coses quan es tracta de projectar la
cultura deIs Pa~sos Catalans a l'exterior els constitueixen la celebracló deIs no-
ranta anys del nostre genial artista Joan Miró i la publicació de la traducció cas-
tellana de La Pla9a del Diamant de Merc~ Rodoreda per l'Editorial Sudamericana de
Buenos Aires.

Sobre el primer fet, tenim a ma les notes aparegudes a dos deIs diaris del matí
mes importants de la capital argen~ina: Clarín (20-4-83) i La Nación (21-4-83). Per
bé que la del primer es signada per Fermín Fevre, mentre que la del segon no duu cap
signatura, cal suposar que ambdues notes responen a cables d'agencia, car tant l'una
com l'altra apareixen encap9alades per la mateixa fotografia del nostre artista. La
de Clarín, de mes a mas, va acompanyada del cartell, obra de Joan Miró, per al Mun-
dial d'Espanya 82. Per be que en tots dos articles hom consigna que Joan Miró nas-
qué a Barcelona, en tots dos casos el qualifiquen de pintor espanyol. Diu el crític
de Clarín: Junto a Picasso, a Juan Gris y al mismo Salvador Dalí, integra el núcleo
de grandes artistas españoles de este siglo. Cert es que aquest mateix redactor l'es-
menta més avall com a el artista catalán, per~ es evident que, si de primer el con-
sidera espanyol, ara no fa mes que subratllar-ne la seva regionalitat. Quant a La
Nación, l'epígraf de la foto fa: El artista español en su taller, i la nota porta
com a titol España festejó los 90 años de Joan Miró. Tot al llarg dé la nota, el
redactor continua referint-se al "artista español" i també assenyala que els home-
natges que hom li ret muestran el nombre de Miró unido al de otros "monstruos" de la
pintura española de este siglo, como Picasso y Dalí.

Que aix~ pass es a l'epoca franquista, es comprensible. Pero, ha es tambe que passi
ara, quan ens diuen que tenim un govern propi? Que fan les nostres institucions per
evitar aquestes coses? I si oficialment no poden fer res, per que no canalitzar
l'acció per conducte d'algun organisme privat, com ara l'IPECC?

L'altre fet escapa a l'esfera de les institucions, pero es marcadament indicatiu
de la manca de consci~ncia nacional de la gent que ostenten carrecs directius i de
la poca habilitat que tenen per aprofitar avinenteses com aquesta per tal de reivin-
dicar la catalanitat deIs nostres escriptors. Com podrem pretendre, despres, que el
món s~piga ,de l'existéncia d'una literatura en llengua catalana?

Heus aquí l'anunci de l'Editorial Sudamericana, al suplement literari del diari
La Nación (10-4-83~, per' donar a corie ixer- la publicació de la novel.la abans esmen-
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,tJ~h1StQ~le, intensa, conm~ved?ra. El ~ . '. de una
tQJ,ij~r FQll1Ú ue ,8QbreP:,~a peQUpas s~ el Impulso

'8\ll'gido de8UB, -'" -enLfentar 11;1pobreza,
BU esencial bonrades.ceesígonaema y con.los dtlínás. "La nove-
lista~ri,be JoanFuster+ ha sabido encontrar el tono del per-
eonaje con una exactitud' prodigiosa. Hay pocas novelas de tanta

"e~polltall,e'idad aparentemente lograda'con tallutileza."245 págs., ' , 'Aix~, pero, si greu es, no ho es tant com el fet que en la novel.la no solament
no diu que sigui tradu~da del catalá, sinóque ni tan soIs diu que sigui una traducció.
En efecte, al llibr,e no hi figura ni el titol original ni el nom del traductor. 1 pro-
bablement la culpa de tal omissió no sigui atribu~ble a teditorial argentina.
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Generalment~ les editorials nord-americanes (per exemple), als contractes de
traducció, inclouen cl~usules que exigeixen que l'editor que n'adquireix els drets
faci constar a la pagina del copyright el títol original i, de vegades, fins i tot
que es trac,ta d'una traducció autoritzada per l'editor original. Si aixo ho fa un
país que no corre el risc de veure anihilada la seva llengua, ans al contrari, exer-
ceix el colonialisme cultural d!una manera sistematica, com no hem de fer-ho nosal-
tres que sí que el correm, aquest risc? Com es possible que els tenidors deIs drets
en llengua catalana de La Pla~a del Diamant no hagin exigit que, si mes no, en la

, ...
,:traduccio castellana hi figures el nom del traductor? De que liha valgut a l'au-

tora la fidelitat incorruptible a la seva llengua~ si ara els lectors sud-american s
la tindran per una escriptora en llengua castellana? I ens preguntem, encara: qui-
,na cara hi posara Merc~ RodQreda, quan ho sapiga? *

Moralitat: les castanyes son al foc •.. i cremen! Si no les treiem nosaltres,,
qui ens les treura?

J oncU Anbo nv..

* Lamentablement, Merc~ Rodoreda ja no podra saber-ho mai~ aixo. Pocs dies despres
de lliurar aquesta nota a la redacció de l'Aplec, el dia 13 d'abril concreta-
ment~ aquesta autora que sempre escrigue en llengua catalana (i que ara hom vol
que esdevingui espanyola) ens deixava per sempre. Mercb Rodoreda havia nascut a
Barcelona el 1909; el 19.39 empr-engué el camí de l'exili i, des d 'aleshores, vis-
qué alternativament a París i Ginebra, i quan s'estava a casa nostra ho feia a
Romanya de la Selva. Ens ha llegat una vasta obra: S6c. una dona howiadá (1931) ,
Vel qu~ hom no po~ 6ug¡n (1934); Un dla en ta v¡da d'un hom~ (19341, CJtim (1936),
Atoma (PJt~ CJtux~, 1937), V¡n~-¡-d.o.6 c.on~u (PJt~ VidaJt c~ata, 19571,
La Placa del Viama~ (1962), Et CaM~Jt de 'tu CamU-Lu (PJtem,u San~ JoncU ¡ Ra-

mon Ltutt, 1969), JaJtdi voJta el mM (19671, La me.va Cwüna. ¡ ai..:tAu c.o~e.6
(1967), M.iAall ~e.nc.a~ (1974), Semblava de. seda ¡ at:tAu c.o~u (1978), Quanm,

quanta gue.kJta (1980), v1a~gu ¡ 6toJt.6 (1981). A mes deIs premis esmentats~ li
foren atorgats el de la Crítica de "Serra d'Or", el Ciutat de Barcelona i el
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. La Pta~ del V~man~ ha estat tradu~da
a l'hongar-es, japones, fr-ances, ang Lbs ~ italia , alemany, 'xec, norueg i rus.
De mes a mes, ha estat portada al cinema per Betriu.
Retem aquí un sentit i pbstum homenatge a aquesta escriptora que~ parafrase-
jant Espriu, podríem dir que es va mantenir per sempre mes fidel al servei
del nostre poble.

J.A.


