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La taronja mecáníca, en catelá
n.o~!'II.la,ellan un.a troballa literana IOteressanllsslm~. b) Un
«
I segon
aspecte peculiar 1 10Anl~ony Burgess. Próleg de Qulm Monzó. Traducció de Jordl Arbonó&.i destriable'de La .laTonja macaEd. Proa.Col. ·A tot vent-. Barcelona. 1984. (228 p8Q. 950 ptea.l.
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No es gens estrany que una,
c~ltura tan eotrauueiaca 1 pre:~ana com la nostra n~ arritn,
Ilns ar.a m~teix, a le~ dlleren~s
propostes I tormulacíons literanas que bateqaven a Europa
ara ta vtnt anys .. Podem
lamentar-ho,
etactivament,
~ro no cal tam~
e~~alfars hl ~I cap. La hlstórla ha
deíxat ben ciares les seves
cetíaces j ~o hl ha vottade lull.
De tet, alló que compta l com
un deis signes, lanmalelx, ~e
la propta vitalital cultural EI~
t'estorc notable ~e reciclalg.~
actual del món editorial catala.
Per alxó mateix, benvinguts, ni
que sigui amb retare, autor s
tan diversos
com Patricia
Highsmilh, Ray Bradbury o b4j
Anthony Burgess que tot jusi
comencen a normeuuer-se en
ilengua catalana. , en aquest
cas coneret la salutació,dt¡
benvinguda s'adreca ~ La ta,
ronie mecénice, la mes cona,
guda de las ~~vel.les d'Anthony
8urgess, graCles, sobretot, 8 I~
magnífica versíó lílmica d'St~~ley Kubrick, I'any 1972;
Una novel· la brltl~t
elemental

I

Horn tendeix a preguntar-se
, on s'amaguen ets encerts de la
novet-la si pensern que la narració es ccnstrueix
a partir
d'uns crileris tecnlcs molt senziils i tradicionals.
Anthony
Burgess planteja i estructura
ia seva historia en les tres
parts típiques,
ctásstques I
academtques de la narrativa
convencional:
Un introit de
presentació, diguem-ne costumista, a la primera part, ame
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un lIenguatge particular: I'arg~t
deis adolescents. la personaütat d'Anthony 8urgess és camplexa i nqutseírna de matisos.
com una mena de torren! tempestuóe I desordenat: músic,
escriptor
en el más ampli
sen\i\ ~ lenne. crític literarl i
gastronómic,
lingüisla i qui
sap si'alguna allra cosa, més.
Com a lingüista nom pot recordar la creacíó d'un htpotetíc
lIengualge prehislóric
en un
film prou conegul d'aquests
carrera anys, En busca del
fuego.
Aquast
lIenguatge
-nadsat- de La taronja mecsnica, barreja de rusr d'an5lles i
absolutament Inventar, es un
recura d'eücacla inqüestlonable en el conjunl de la novel la.
Entre allres coses, I com explica Quim Monzó en el proleg,
serveix per a ajudar a entenore
el laberint mental d'Alex. e) I el
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las peripecies de l'Alex i la
se va colla de oodrugs.. fins a la
mort de la vena deis gats. La
segona part recull l'eíx tematic
de la noveua amb les vivénciea
d'Alex a la presó i la seva
brutal recuperació amb el traetamenl de -Ludovlco-.
luna
tercera
part de desenllao
obert, amb un Alex nou de
trinca (la se va personalilat anterlor ha estat anihilada pel
tractament
de ..Ludovico ..),
abocar a integrar-se a la societat que el rebrá amb tala mena
de garrotades tísiques i morals.
I si aquesta estructura, clásslca i correcta, aíxó sí, no és
cap cosa
de l'altre
món,
tarnpoc no no es la técnica del
punt de vista de la narració: en
d l
primera persona, des e present cap al passat i amb una
trajectórta cronoíóqica sempra
lineal. És, dones, una novel-la
molt senziila que no aporta cap
mena de renovació estructural
i técnica. Ila pregunta continua
a l'aíre: on rau I'exit de la nover-la? Pel meu gust destriaria
tres aspectes que em semblen
cabdals: a) La taronja mecénica es la novel·la d'un únic personatge,
l'Álex,
-El Vostre
Humil Narrador-. La resta son
personalges moll secundaris i
ailunyats del joc narraliu del
protagonista. Tot no veiern des
deis ulls de l'Alex, un personalge paradoxal, atractiu i inquietant que ens captíva immedialament,
encara
que ens
traba m iluny de la se va moral o
bé ens repugni la brutalital
deis seus actes. La difícil barreja de violencia, humor I ingenuitat amb la dosj de baoo- I
queri~ a la seg(ma part de la
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tercer aspecte a des triar es relereix a "impacte da la propia
histOria i al recurs de narrar-la
amb la máxima eíementeütat.
Quan La uuooie mecenic« lou
publicada el 1962, ei seu conjunt temátic potser tenia eait:.~t
i catres futuristes. Avui, pero,
en el darrer tram d'aquest
segle que se'ns escora, robra
ha guanyat actualitat i particularment em sembla moll más
prepara que la protecia de
George Orwell. A més arnés,
Burgess
ens presenta
una
obra complexa
i cotpíuora
sense distresses, reoutoa ats
esquemes narratius más elernentais i senzíus.
Una.consideració
linal per a
reterlr-nos a la traducció catalana de la noveí.la. La teroni«
mocimica plan teja él qualsevot
traoucior el difícil repte de l'adaptació del -nadsat .. a rorto-

gralia Ila tonetica de la !lengua
a la qual es tradueix. El na~sat- .
catará em sembla una autentica troballa ... Horrouxou 1 txudesnl-, per dlr-ho en termes
.nadsat~, 1 és .de Justícia al-tudir, a mes 8 mes de Jordl Arbonés, el malaguanyat escriptor i
lingüista Xavler Romeu pels
seus suggeriments
d'adaptació, seqons explica el mateix
traductor.
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