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Vidal, que vaig fer per a Llibres
de Sinera, i aquesta editorial
va desaparéixer ábans d'edítar-
lo. ID ha encara dues coses pe-
tites més de Miller: Reunió a
Barcelona iPintar és tornar a es-
timar, que segurament no es
public:anuunai.

P. Peró a més de les traduc-
cions, tu també tens obra teva.

R. Sí, vaig fer aquell llibret
que es deia Teatre catala de
postguerra iPedrolo contra els lí-
mits: Després tinc Salvat Papas-
sett. Lhome i el f.X>€1a, que em .
van premiar als jocs florals de
l'exili a Venecuela, i també un
parell de treballs preliminars
de Pedrolo contra els límits, que
són una introducció a les no-
vel-les curtes d'aquest autor, i
un altre treball sobre els AnO-
nims: Es ciar, també hi ha una
colla de prólegs a díverses de .
les meves traduccions que
potser es podrien publicar aple-
gats en un llibre.

Uníversítat Autónoma de Barcelona

Jordi Arbones, per aqui nohi ha i' taflenrtats
NOTES DE VISITA

D esprés de més de vint-
i-sis anys a l'Argentina,

Jordi Arbonés torna a ser] per
unes setmanes, a Barcelona,

. Aquests dies és dificil trobar-lo
a casa un sol moment; multipli-
ca les hores i els rninuts per re-

o stablir el contacte amb la seva
terra: els vells amics, eIs escrip-
tors, els llibres, eIs pobles, les'
ciutats, tot aíxó ha de cabre en
aquesta escapada llarga, que re-
sultara curta, per a estar entre
nosaltres.

L' Arbonés és conegut per
molts lectors catalans perqué
és un deis traductors mes
sólids del país. Grades o a ell
ens ha arribat una part molt im-
portant de la novel-lístíca nord-
americana d'aquest segle i
també algunes peces de teatre.
Les seves versions són sempre
una garantia de bon catalá lite-
rari, que ens fa llegir de gust.
Potser per aixó resulta sorpre-
nent que pass¡ la seva vida en
uri país tan llunyá i tan diferent
delnostre.
La clau de la seva permanen-

cia en la nostra cultura és molt
rnés enllá que en la qualitat
d'un bon professional; és un
fet d'idees. Es tracta d'un
horne d'una fidelitat catalana
tan ben arrelada i tan robusta o
com una alzina. 1 aquí potser º
convé remarcar que en aquesta g
posició de I'Arbonés no hi ~
intervé la nostalgia ni cap moti-
vació romántica d'emigrat; hi
intervé una convícció ben ar-
gumentada per tota una joven-
tut en lluita per la supervivén-

o cia dels Paísos Catalans i hi
intervé una 'personalitat sense
vacil-lacions. No tan sois no ha
deixat reposar el seu catalanis-
me en eIs sentftnents tendres i
tópics deis irnmigrats diguem-
ne clássics, sinó que els ha re-
butjats activament, des de la
seva feina tenac a l'Obra Cultu-
ral Catalana de Buenos Aires,
de la qua! ha procurat servir-se
per a servir-nos, ésa dir, per a
difondre una imatge actual i
universal de la catalanitat. '"

«Vam organitzar
classes d'idiomes el
serutt de les quals era
poder fer catala»

Pregunta. Com t'ho has fet
per a mantenir una catalanitat .
absolutarnent vigent al llarg
d'aquests vint-i-sis anys d'esta-
da a l'Argentina ?

Resposta. Bé, potser caldrá
comencar explicant a quina
actiud havia arribat en el
moment que vaig mancar. Cap
a l'any cínquanta-dos, quan tot
just jo havia acabat el servei
militar, em vaig comenear de
connectar amb diversa gent
per a veure de fer alguna cosa '
per a mantenir la cultura catala-
na contra aquell estar de prohi-
bició. Amb aquesta intenció,
un grup ens vam fer socis de la
Penya Cultural Barcelonesa,
que encara és instal-lada al
carrer de Sant Pere Més Baix.
Es tractava d'introduir la cata-
lanització en centres i ínstituci-
ons que ja existien. Vaig triar
aquesta perqué Jo era del barrí
de Santa Catenna, del carrer
de Cortines, que ara és un
carrer tristíssim perqué moltes
cases són deshabitades pel seu
estat n.iin6s. En el grup érem
Juli Albadalejo, que ja és
mort, Francesc Saura, Ramón
Botines, Albert Albert, Joan
Agut i.algun altre.

-P. Amb quina táctica dúieu
a terme la vostra infiltracíó?

R. Vam entrar a la comissió

de cultura, que era presidida
pel senyor Maria Altimires,
Ens vam fer cárrec de la biblio-
teca amb el proposit d'anar re-
comanant la lectura de llibres
en catalá. Després vam organit-
zar cJasses d'idiomes el sentit
de les quaís era Ier catalá d'una
manera dissirnulada, perqué
els exercicis consistien afer
traduccions de les llengües que
s'ensenyaven al catalá .. En
Max Cahner ensenyava I'ale-
many, en Josep Tey feia fran-ces i jo feia I'anglés, Ens
venien a classe unes deu o
dotze persones, joves la maio-
ria. Com que a la Penya també
hi havia una secció de teatre,
nosaltres hi Varo entrar per
endegar-hi un grup experimen-
tal, que dirigí en Ricard Salvat.
La primera· obra que vam

o muntar va ser L 'home que lYJ
néixer /Jl!r a morir pe"¡at, de
Richard Hughes, que és la pri-
mera cosa que jo' vaig traduir.

M'explica que més endavant
van organitzar una 1 Setmana
de la Cultura, amb la intenció
d'anar-ne fent Inés. Consistia
en un concurs literari¡ un con-
curs de representacio teatral,
una exposició de pintura i una
exposició de fotografía, Ales-
hores, cada vespre hi havia
d'haver una conferencia sobre
cadascun d'aquests temes. «Es
cIar, la setmana només va o

durar fins diious», diu I'Arbo-
nés, «perqué a algú sé ti va
acudir de fer-ne sortir una nota
a la premsa i aixó va aixecar la
llebre a la policia, perqué hi
havía conferenciants tan pe-

o rillosos com Carles Riba, Cirici
Pellicer, loan Triadú, Jordi
Sarsanedas. Aquell dijous
tocava a en Riba i ja no va
poder parlar. Ens vam fer els
mnocentons i la cosa no va
passar d'una amonestació poli-
cíaca», ,

«Vaig comencar com
a corrector deproves
irevsor de
traduccions»

P. 1 per que se't va acudir de

Jordi Arbones, traductor, viu a l'Argentina I ara ha vtsitat el seu país
mancar cap a l' Argentina?

R. Perqué la meva promesa
i els seus pares hi havien anat a
víure l'any cinquanta-tres. Jo
hi vaíg anar el cinquanta-sis,
pera casar-m'hi, pel civil, ja
que si m'hi hagués casat per
poders des d-aquí ho lmuria
hagut de fer per I'Església i
aixó per a mi era una qüestió
de principis. Allá vaíg comen-
9lI treballant en unes oficines,
Després vaig entrar en contac-
te amb ,en Joan Merli\ que era
allá exiliai. Ell tenia 1 editorial
Poseidon, que editava llibres
d'art, pero els llibres d'art no
anaven bé i va decidir de trans-
formar la cosa i va dedicar-se a
editar novel-la policíaca, sobre-
tot americana. Jo vaig entrar-hi
com a corrector de proves i re-
visor de traduccions.

P. Quina mena de formació
d'anglés havíes fet? o

R. Jo no havia fet res més
que I'escola primáría, Després,
tot treballant de noi d'encár-
recs i, més tard, de noi de ma-
gatzem í d'ofícínista, vaig estu-
diar el comeré i, amb un pro-

o fessor particular, una mica
d'ahgles. Peró I'anglés el vaig
aprendre sobretot llegint litera-
tura nord-americana: He-
mingway, Faulkner, Steinbeck
i tots els qui en aquell moment I

sonaven. Aquí aquests autors
o estaven prohibits o no es tro-
baven, pero jo els treia en prés-
tec de la United States Infor-
mation Service, que era una bi-
blioteca d'una xarxa internaci-
onal americana, molt eficient,
que hi havia a Barcelona. 1 al
mateix temps aprenia catalá
amb el mestre Antoni Jaurne.
Tot aíxó m'anava atansant a la'
literatura i em vaig anar dedi-
cant a la crítica i també a la
practica literária, Precisarnent
el premi Iiterari de la Penya
Cultural Barcelona el vaig
guanyar jo. A més arnés, l'any
cinquanta-cinc me'n vaig anar
a Londres amb la intenció de
quedar-m'hi fins que arribés el
moment d'anar-me'n cap a
l' Argentina i de perfeccionar
l'anglés.

P. 1 I'ofici de traductor litera-
ri com et va arribar?

R. Després d'aquella editori-
al, vaig treballar en altres
feines, com la de corredor de
comerc i la de gerent comercial
d'una empresa de Mendoza.
Pero alió no em convenía.
Vaig deixar-ho per tornar aja
(;()flc:edó proves-otl WJ&.re-

vista médica que sortia tres
dies la setrnana. Aixó em va
permetre de conéixer per dins
tota la. feina d'imprernta. Pero,
és ciar, aquest treball de tres
dies la setmana no era suficient
per a viure'n i se'm va acudir
de demanar traduccions a l'edí-
torial .Aymá. Com a carta de
presentació vaig fer servir
unes traduccions de teatre que
jo havia fet per al quadre escé-
nic del Casal de Catalunya de
Buenos Aires. Una d'elles era
Del pom estant; de l'Arthur
Miller; l'altra, Un tramvia ano-
menatdesíg, de Tennessee
Williams, que ara em publica-
ran els «Quaderns de Teatre»
de l'Institut del Teatre, i La
gata damunt del terrat:

P. 1 com va anar aquest
primer contacte? "

R. En Joan Oliver va quedar
satisfet, i fins i tot va dir que
Del pont estant ni feia olor de
traducció. De manera que em
va comencar a donar feina. El
primer que vaig fer va ser Les
p al meres sa lv atges de
Faulkner que encara no s'ha
publicat.~s va venir Per
quJ toquen les campanes; de He-
mingway, el, Tropic de Cáncer i
el Tropic de o Capricom; de
Hen:ry Miller, i del mateix
autor Primavera negra, El
temps deis assassins i Els Ilibres
en la -meva vida, aquest darrer
també sense publicar encara.
En acabat d'aíxó vaig fer El de-
lator, de Liam O'Flaerty; Alió
que el vent s'endugué; de Marga-
ret Mitchell; El so i la fúna, de
Faulkner; L 'amant de Lady
Chauerley, de D. H. Lawrence;
Escale~ cap al loe i Afrodisiac;
de J'A.i:uúS Nin; iClea, de Law-
rence Durrell. Per a la 62 vaig
fer La personalitat neurótica del
nostre temps; de Karen Homey.
ID ha algunes traduccions que
han quedat perdudes, com és
ara Washington D.C., de Oore

«Actualmemesiic
fen: "Lafira de
vanaats" de
Tbackeray»

P. ID ha alguna traducció
prevista per a un futur més o
menys immediat?
R. Actua1ment estic fent La

jira de vanltats, de Thockeray, i
tinc en cartera La taronja meca-
ntca; d' Anthony Burgess.

P. Tu que t'has dedicat tant
a observar la literatura estran-
gera i tens l'avantatge de poder
veure la catalana des de prou
distancia del nostre smoke cul-
·turaI, quin efecte et fa la
nostra?

R. Jo no ho veig pas tan mal-
ament com diuen alguns, Nos-
altres tenim el defecte de
creure que tot alió que és
nostre és inferior, fíns que no
ens ho alaben els altres. En no-
vel-la iº veig que s'ha ~at
molt. ID ha novel. les d un cert
pes i gent jove que escriu i que
fa coses d'actualitat. De genis
no en surten cada dia enlloco

JoaÍl Rendé iMasdéu


