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gua Catalana; també hi ha fet un seminarj sobre
problemes de latraducció, a l'Escola de Traduc-
tors i d'Intérprets de la Universitat Autónoma, i
ha pogut veure, a Barcelona, la representació del
muntatge que s'ha fet sobre la seva versió de Qui
té por de Virginia Woolj?, d'Edward Albee ..

DESDE CUALQUIE-,·PpNTO 'DE' ~S~AÑA

Jordi Arbonés -guanyador del Premi de Tra-
ducció de la Generalitat de Catalunya i d'un ac-
céssit al Josep M' de Sagarra de traducció dra-
m,lLica- no soIs és un deIs grans traductors de
literatura conternporánia -Dickens, Faulkner,
Hemigway, Jane Austen, etcétera-, sinó un deis

pocs que es.pot mirar amb distanciament el pa-
norama de la traducció catalanaiviua milers de
quilómetres de Barcelona. Ha tornat uns dies a
. Catalunya per participar, a Lleida, en els actes
d'homenatge a Pedrolo organitzats pel PEN
Club Catalá i l'Associació d'Escriptors en Llen-

Jordi Arbones.

'El traduir Jn~hafet
perdre I'escri...--e'

FRANCESC PARCERISAS

A aquest treballador infatigable, li agrada
de íer les coses amb calma i rnétode, per
aixó és un interlocutor excel.lent: escolla i
fa broma, peró quan contesta va per feina i
estructura les respostes segons una lógica
perfecta. Entre la gent del gremi deis edi-
tors i deis traductors, té fama de ser pun-
tual i meticulós -dues qualitats més aviat
rares en la gent d'aquest ram-, En els rno-
ments d'efervescéncia de la seva activitat
.traductora ----<;en'han publicat fins quatre
traduccions alhora-, sembla que sempre
hagi disposat.d'una xarxa de simpátics ca-
rnálics transatlántics per carretejar les se-
ves traduccions des de Buenos Aires fins
als editors de Barcelona. El paper groc deis
seus originals i els Iligalls tramesos han es-
dcvingut una marca Arbonés inconfusible.

Pregunta. Vosté fa sovint referencia als
seus orígens barcelonins: ens en vol parlar
una mica?

Resposta. Els meus pares eren gent mo-
desta, nascuts a la Franja, pnicticament
analfabets, Jo vaig néixer al carrer d'en
Ccrtines, vaig anar a J'escola al carrer del
Portal Nou, amb un mestre de guardapols
i palmeta. Als 14 anys ern van posar a tre- ..
bailar, tirant d'uo carretó, al magatzem
d'una empresa de material eléctric. Ales-
hores vaig fer la teneduria' de lIibres i,més
endavant, vaig cornencar d'estudiar an-

glés lOt sol. També el catalá em va caldre
aprendre'l pel meu=cornpte. Posterior-
ment, amplio aquests estudis amb un pro-
fessor particular i, quant al catalá i la lite-
ratura catalana, amb el mestre Antoni
Jaume, pero el meu catalá.és el catalá que
era viu als barris de Barcelona.

P. En aquesta ambient, com va ser que
va ioiciar-se en la traducció de l'anglés?

R. Vaig comencar a traduir cantes i,
fragments d'obres de teatre d'Oscar WiI-
de. El fet que en Ricard Salvat volgués po-
sar en escena la meya traducció de L 'home
que va néixer per morir penjat, de Richard
Hughes, em va ser un estímul molt gran.

'1 '
de i alhora vaig ser, secretari de redacció de
la revista Catalunya, en la qual també col-
labora va, així com ho feia a la revista Res-
sorgiment. Hi vaig dirigir teatre i vaig fer la
traducció d'obres teatrals per ser-hi repre-
sentades, traduccions que, ..posteriorment,
em van abrir la porta de I'editorial Aymá.

P. Ha continuat amb aquesta áetivitat
de traductor teatral? Que hitroba d'espe-
cific, en la traducció teatral? '-

R. A part d'aquelles obres dramáti-
ques, no n'be traduides gaires més -,El fet
és que les vaig anar enviant al premi Josep
Ma de Sagarra i, quan no eo v.aig tenir cap'
rnés, i ates que encara no me' l'bavien do-
nat, en vaig.fer un parell rnés, [Ia darrera,
Qui té PO" de Virginia Woo!f?"si bé no el
premi, va rneréixer un accéssit, .. Vol dir,
dones, que bauré de continuar intentant-
ha ... , o potser no. L'aspecte específic que

. hi veig, a la traducció teatral, rau en el fet
que el text és per ser escoltat i no llegit, i,
per tant, ha de reproduir o, més.ben dit,
fer veure que reprodueix la \lengua parla-
da; de manera que cal tenir en compte el
.ritme i el so deis mots més que no pas en
un text per ser llegit, com ha són 'els diá-
legs en una noveLla. . .

P. Vosté ha traduít sobretot noveLlis-
tes del segles XIX i XXi com Jane Austen,
Diekens, Heory James, Thackeray,

• Faulkner, Henry Mi\ler, Nabokov, He-

Aprenentatge
P. Una de les notes curioses de la seva
vida és que vosté, reconegut com un im-
portant traductor de I'anglés al catalá, viu
al' Argentina. Com és que s'hi va establir?

R. Me'n vaig anar a l'Argentina perqué ,
se n'hi havia anat la meya promesa amb la-'
familia. De primer, hi vaig treballar en un
despatx, pero al cap de poc vaig entrar a l'e-
ditorial Poseidón, de Joan Merli; on vaig
aprendre tot el que sé sobre I'edició de lli-
bres, i també vaig comencar a traduir-Ios

. noveLles policiaques, Paral.lelament, vaig
iniciar les meves activitats al Casal de Cata-
lunya. En vaig ser secretari durant un perío-

mingway ... Quins problemes presenten
cadaseun d'e\ls?

R. Ui! Fóra llarg analitzar els proble-
mes que ofereixen cadascun d'aquests au-
tors! De fet, em sembla que, a banda de les
difieultats semántiques, o fins i tot sintác-
tiques, que poden caracteritzar els escrip-
tors del segle passat, els problemes són fo-
namentalment individuals, o sigui, d'estil.
Cadascun d'aquests autors presenta pro-
blemes distints arran del seu estil peculiar.
P. Que traduiria si pogués triar? Que

ereu que falta per traduir al catalá?
R. Com ja he manifestat altrés vegades,

una cosa que em faria il.lusió de traduir es
TheRosy Crucifixton, de Henry Miller. De
moment aquest desig es veurá satisfet en
part, car m'han demanat de traduir una de

-Ies novelles que integren aquesta triologia,
Sexus, peró voldria que no quedés trunca-
da i que me n'encarreguessio també les al-
tres dues: Nexus i Plexus.

Tot i que ja fa bastants d'anys que al-
gunes editorials maldeo per recuperar el
ternpsperdut en el terreny de la traducció,
sense dubte encara hi ha moltes coses que
caldrá anar incorporant a la nostra \len-
gua, no sois de la literatura anglosaxona,
sinó de l'alemanya, la russa o la francesa.
P.No creu que un excés de traduccions

pot acabar menjant-se el camp comercial
deis autors catalans?

R. No. Em sembla que el públic prefe-
reix els \libres d'autors catalans, El pro-
blema potser cal veure'l des 'de l'angle
d'una possible saturació del mercat a cau-
sa de I'afany de certes editorials de treure
novetats com si fossin llonganisses, sense
un criteri selectiu assenyat. D'altra banda,
no sé si la gent \legcix prou ...

P. Vosté no s'ha manifestat sobre aixó
que a1guns anomenen el catalá light, tot i
que és directament responsable d'una par!
considerable de les millors traduccioos que
es publiquen en catalá. Que en pensa, d'a-
quest tema? Són molt manipulades pels edi-
tors i peIs correctors, les traduccions?

R. La polémica sobre el catalá light tra-
bo que es tan absurda com la desgraciada
expressió que I'ha provocada. Parlar de la
\lengua com si fas un cigarret o un café, 'ern
sembla poc seriós. I, si alió que preteoen els
partidaris deis light és la degradació de la
Uengua encara mes del que ja ho esta, per la
connivencia amb una altra \lengua privile-
giada, penso que mes valdria propiciar, ras i
pla, l'ús del castellá,

No sabria dir fins a quin punt són mani-
pulades les traduccions pels correctors, peró
pot ser' greu que els correctors es regeixin
per criteris ca\cats d'aqueUs que defensen els
partidaris dellighl. .

P. Vosté tarnhé té obra propia, d'assaig
~studis sobre Pedrolo i Henry Miller- i
de creació. Que prepara, que Ii agradaria
de poder fer? . "

R. Diría que, en el meu eas, el traduir
m'ha fet perdre l'escriure. Sempre m'he
sentit atret per I'assaig, peró ara no dispo-
so del temps que cal dedicar-hi. I, com que
sóc home de poca imaginació, m'esquit\lo
per la porta fácil de les' traduccions, que
.deia en Joan Oliver, de manera, dones, que
són peques les coses que he fet de creació
literaria. M'agradaria de poder acabar una

. novel.la que tinc comencada, peró ...
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