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editorials que ens van enviar 1Ii-
bres i vam entrar en relació
amb personalitats catalanes.
Em vaig·posar en contacte.amb
l'l;ditorial Ayrná i vaig demanar
a Joan Oliver si podia fer tra-
duccions per a les seves co-
í-lecclons. Per al Casal de Cata-
lunya ja n'havia fet algunes, de
Tennessee Williams: Un tram-
via anomenat desig i La gata
damunt la teulada, que van ser
representades pel quadre es-
ceníc de I'entitat. Les vaig
passar a l'Oliver, li van agradar
i vam arribar GIun acord.

Cal amarar-se de I'estil de
I'autor que tradueixes

P. Es per a Ayrná que comen-
ces a traduir la gran narrativa
nord-arnerlcana conternporánl-
a.

R. Sí, l'Oliver em v'a deixar es-
collir, entre un seguit d'obres
que tenien prevtstes, i jo vaig
triar, una mica com a repte, Pal-
meres salvatges, de William
Faulkner. Era realment sulcida.
A vegades ens sentim atrets
pel risc, i aquest va ser el caso
Tot seguit vaig traduir Per qui
toquen les campanes, de He-
mingway, Miller, un altre
Faulkner, El brogit ila fúria ...

P. ¿Quins problemes co-
mporta la traducció d'autors
com Henry Miller, que en certa
manera són atípics en catalá i
que presenten una serie de
problemes de nivells de lIen-
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guatge considerables?
R. Evidentment, Miller ofereix

bastants problemes, perqué si,
d'una banda, feia servir un lIen-
guatge colloqulal, i fins i tot
groller, a la vegada escrivia
molt bé i de vegades utilitzava
un lIenguatge molt culte. Et tro-
baves que traduint el mate ix
lIibre havies d'anar molt en
cornpte, perqué el seu estil erá
poc codificable. Cal tenir una fi-
delitat total al text, no afegir-hi
absolutament res i intentar
d'arnarar-se. el máxírn possible
de I'estil d'aquell autor, lIegint
altres Obres d'ell, la correspon-
dencla., En el cas de Miller,
quan el vaig naver de traduir, [a.
era un autor que m'apassiona-
va i que havia seguit torca des
de feia anys. Havia lIegit estu-
dis, la seva correspondencia
amb Lawrence Durrell i jo
mateix n'hi havia mantingut.
L'any vuitanta fins vaig estar a
punt d'anar-Io a veure, pero ja
estava molt .fotut i finalment ho .
vaig deixar correr. Encara
queda per traduir tota la serie
formada per Ptexus, sexus,
Nexus, la qual, tot i que cree
que no té tant de valor com els
Trópies, m'agradaria molt de
fer, perqué amb Miller, m'hi
trobo molt a gust.

P. De fet, has traduít d'altres
autors difícils. Penso en elcas
de D.H. Lawrence.

·R. Sí, és cert, Lawrence utilit-
za bastants arcaismes i léxlc di- .
alectal. que entorpeixen consi-
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JordiArbonés, a l'esquerra, durant un descans de les sessions del Congrés de Teatre. A la dreta, tres
deis autors que ha traduü: William Faulkner, Henry Mil/er iAnthony Burgess

,al catalá els termes de lIen-
guatge nadjat? .

R. Mira, m'hi va ajudar moJt
en Xavier Romeu. Vaig extreure
tots els mots creats per Bur-
guess i els vaig adaptar a I'orto-
grafia catalana, a la meya ma-
nera. Pero volia que s'ho mirés
una persona que en sabés
més, i va ser ell qui en va fer la
revisió última. Semblaria que hi
ha d'haver molta dificultat a
I'hora de lIegir. un, text amb
tants neologismes, pero des-
prés d'algunes pagines ja.nl et
¿id mirarel glossari.' .

P. Darrerament han aparegut
un devessall de traduccions
teves: Forster, .Jame s ,
Faulkner ...

R. Sí, la darrera traducció
que he fet ha estat el Viatge a
11ndia, d'E.M. Forster, que és
un autor que no coneixia i que
m'ha agradat molt, per bé que
també m'ha portat bastants pro-
blemes de traducció, perqué
utilitza un llerrquatqe molt
poetlc, amb lIargues descripci-
ons de paisatges, impregnades
d'un cert to misteriós. Hi ha, a
més, el tema del colonialisme,
amb I'exposició de la confronta-
ció cultural entre Orient i Occi-
dent, que cree que pot interes-
sar molt. Darrerament he fet
tamb.é Washington Square, de
Henry James, i ara, juntament
amb aquestes dues obres, apa-
reixerá aquella traducció de
Pelm er e s salvatges, de
Faulkner, que al seu moment
no va veure la lIum. Em va
costar molt de traduir aquest
llibre, perqué, és ciar, alesbo-
res no tenia tanta experiencia i
perqué hi ha una dificultat addi-

\ cional que ve donada per la plu-
~ . ralitat de punts. de vista: tres
~ capítols, cada un deis quals és

vist per un personatge díterent;
cada un té el seu lIenguatge, la
seva manera de parlar.

P. Aquesta familiaritat amb la .
narrativa anglosaxona contem-
poránla deu influir a I'hora .de
lIegir, per exemple, les novel les
de Pedrolo, que en certa
manera hi connecta.

R. Pedrolo té una obra vastís-
sima on, és ciar, hi ha de tot i
torca. EII introdueix .al nostre
país -urtes formes de narrar
que fins aquest moment no ex-
istien. No hi fa res que hi hagi
influencies, ben al contrari,
estem oberts al món i tot ens va
penetrant; després, ja se sedi-
menta.

P. De fet és un autor polernic
i, .en segons quins sectors,
menystingut.

R. I sernbla que darrerament
ho és més. L'ataquen (runa
manera furibunda i sense
massa coneixement de causa.
Vaig lIegir una crítica a un deis
Apocnts., que va apareixer a
"El País», on el crític demostra-
va que no s'haviá documentat.
Cree que la crítica, a casa
nostra, no esta a I'altura que
hauria d'estar. Si vols criticar
un deis 'Apót:rifs~ t'has d'haver
lIegit els anteriors; altrament, el
que puquis dir no té cap valide-
sao Sp.gueixo una mica el que
es fa, per la premsa que m'arri-
ba a Buenos Aires. Concreta-
ment, en el cas del diari "El
País » , en el suplement que fan
els diumenges, veig que ha re-
benten tot, d'una manera que
sembla sistemática. I alxó, fran-

.cament, és molt sospitós.

Julia Guillamon
Barcelona. - Parlem amb Jordi
Arbonés de literatura anglosa-
xona, de la dificultat de la tasca

. diaria de traductor, del lIen-
guatge, del ritme de la prosa.
Gaudeix árnptiament de la con-
versa, matisa, mesura pondera-
dament cada frase i enfila un
discurs desbordant de vitalitat,
Se sent comede a Barcelona,

• entre' amtcs" retrobats a cada
viatge, a despit pe la geografia,
i ens atalaqa amb una cordlali-
tat· i un optimisme que només
s'aombra quan parlem de l'Ar-
gentina, on ell resideix habi-
tualment, de les penúries eco-
nómiques per que passa el
país i de la manca d'expectati-
ves de superació immediata
d'aquest daltabaix. .

Uegia \libres prohibits a la .
biblioteca de I'ambaixada

americana

Pregunta D'enírada, explica
una mica com vas entrar en
contacte amb la cultura anglesa
i com vas cornencar a traduir.

Resposta. Mira, vaig comen-
car a sentir ínteres per les lIen-
gües perqué volia tenir accés
directe a tradicions literáries
que no fossin la catalana, a
d'altres cultures. Per a' un
g;¡;~'"dif¡cii;~~~ca~"J,-I'angl¡;
m'atreia perqué era molt dite-
rent. A més, ja tenia reterencíes
d'autors que m'interessaven,
que havia de lIegir en castellá,
pero que coneixia. Vaig comen-
car a estudiar anqles pel meu
compte i després un professor
em va ajudar a sistematitzar el
que ja sabia. El cas és que vaig
aprendre'n prou per a lIegir-lo.
Aleshores hi havia a Barcelona
una biblioteca que depenia de
I'ambaixada nord-americana,
que no recordo bé si es deia bi-
blioteca Lincoln. Allá trobaves
lIibres americans que, en
alguns casos, no podies lIegir
traduits perqué eren prohibits:
Per qui toquen les campanes,
de Herninqway, posem per caso
Jo no m'imaginava pas alesho-
res que arribaria un moment
que el traduiria, aquest lIibre.
Poc abans de marxar a I'Argen-
tina vaiq. tenir la oportunitat
d'anar a Anglaterra i vaig
acabar de perfeccionar l'ús co-
1·loquial de la lIengua. En aquell
moment feia algunes traducci-
ons dldáctlques, traduía els
con tes d'Oscar Wilde i vaig fer
també aquesta obra de teatre
de Richard Hughs, L 'home que
va néixer per morir penjat, que
Ricard Salvat la va estrenar a la
Penya Cultural Barcelonesa.

P. Aleshores. te'n vas anar a
l'Argentina i és allá on has des-
envolupat la major part 'de la
teya activitat literaria.

R. Sí, allá vaig cornencar a
treballar amb Joan Merli, un ex-
lllat, marxant de pintura, que va

. - muntar Poseidón, una editorial
de lIibres d'art. Ouan jo hi vaig
entrar, els llibres d'art no es
venien gaire i vam obrir una co-
l-lecció de novel-la policíaca. Hi
feia correccions d'estil i vaig

. aprendre les feines editorials.
A la vegada, vaig traduir algu-
nes d'aquestes novel· les en
castetlá. Més endavant, a
Buenos Aires, vam organitzar
una exposició del lIibre catalá,
Vam poder coneixer diverses

derablement la traducció. Re-
cordo un article sobre la meya
versió de L 'ama:nt de Lady Cha-
terley, on es deía que estava
escrita massa elegantment,
amb massa expressions artti-
gues. El seu autor possiblement
ño coneixia el text anqles,
perqué si hagués conegut 1'0-
riginal hau 'GI\(ist,(lwe:-!-awtence '
utilitzava arcaismes, i fins i tot
Edmund Wilson, un deis crítics
més prestigiosos en lIengua an-
glesa, ho havia remarcat. Si a
I'original hi ha un arcaisme, a la
traducció s'ha de procurar
respectar-lo, intentar que la
sen sació que té el lector anqíés
també la tingui el lector catalá.
Altrament, el que fas és empo-
brir I'obra. Lawrence va fer tres
o quatre versions de L 'amant
de Lady Chaterley: aixó vol dir
que hi va treballar molt. I Miller
mateix va escriure tres veqades
Trópie de Céncer. Quan van
establir el text definitiu h.avien
realitzat una quantitat de feina
ingent, i aíxó, evidentment, ho
has de tenir en compte.

Em va costar molt de traduir
Faulkner per la pluralitat de

punts de vista

P. Suposo que una traducció
com la de La teronie mecénice,
d'Anthony Burguess, amb el
joc lingüístic que s'hi duu a
ter me, devia comportar una
feinada extraordinaria. Quin
criteri vas seguir per a adaptar


