
"~~RRATIVA traídoria m llarga - rompre,
restar i ble!§" per CQ ptes d'-
aña'1fjWreJüj:lilr,Aqued:a;.ad@blBg~lona
mots <llil:d:Qtn::r-UJ~lirllmnwretaispe-
resós per compres de matoll, for-
migó i mandrós i tindran una
imatge bastant aproximada del
calvari que representa la lectu-
ra d'aquesta versió.
Fent una simbiosi que, sens

dubte, la portentosa imagina-
ció de Robert James Waller no
hauria previst ni en els seus
moments Inés febrils, el di-
guern-ne traductor ha aconse-
guíttransferir al lector l'angoi-
xa dels protagonistes a base de
convertir aquesta abominable
versió de Puerto Vallarta en una
cursa d'obstacles idiomatics
tant o més feixuga que la que es
descriu a la novel-la. Uria cursa
al final de la qual sorgeixen
unes quantes preguntes: senyor
Arbones, podríem saber¡ en
quins diccionarís i gramatiques
s'ha assessorat? En quin indret
de malson ha sentita la gent
parlar el catala que' veste es-
criu? Senyors d'editorial Co-
lummna, creuen que aquesta és
la millor via per -tal com pre-
diquen cada vegada que defen-
sen públicament els llibres de
R.J.Waller- apropar a la litera-
tura el públic que habitual-
ment no llegeix en catalá? Que
ha fallat perqué vestes, que ens
han ofert esplendides versions
de Proust, de Madame Bovary, de
les Converses amb Goethe o, aquest
mateix Nadal, de Viatge a Ititlia,
considerin, sense el més mínim
rubor, que aquesta apoteosi de
la incompetencia en forma de
traducció compleix els mínims
requisits per considerar-la pu-
blicable?
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Una fugida amenitzada per la
plana major de la CIA i de l'e-
xercit mexicá que el perseguei-
xen amb la intenció de jubi-
lar-lo abans d'hora. En aquesta
cursa d'obstacles el nostre cow-
boy es fa acompanyar per Dan-
ny Pastor, un compatriota amb
ínfules de novel-lista que viu a
Mexic en busca d'inspiració, i
per Luz María, l'enamorada de
Danny, que dóna el toe autoc-
ton i sentimental aIa trama.
Tots tres, a cavall d'un trona-
díssim tot-terreny, intentaran
vencer els esvorancs de les car-
reteres mexicanes, les xacres
mecániques del jeep i la dolen-
teria dels seus perseguidors. El
resultat és una historia, prete-
sament d'acció, que no funcio-
na per culpa d'un autor que
desconeix els dos secrets del
genere: ritme sostingut i per-
sonatges engrescadors, i amb
un necrológica escena final que
depassa tots els límits de manca
de sentit del ridícul que fins ara
havia assolit el senyor Waller.

sió que al principi sorpren per-
que t'agafa desprevingut ("No
és possible tanta' estulticia
-penses-, aquest paio se 'n fot")
i que t'acaba indignant pro-
fundament ("No és possible que
una editorial seriosa com Co-
lumna -continues pensant-
demani a la gent duesmil pes-
setes per aixó"),
Per si algú creu que m'estic

passant aquí van algunes perles
de mostra, amb el número de
pagina entre paréntesis, per si
voleu paladejar cada bunyol en
el seu context: "El Bronco mo-
del 68 amb la palanca al pis i la
possibilitat de rutilar amb trae-
ció a les quatre rodes ... (29),-'¡Un
embriac es blegava per sobre la
barana del pont., (31)", "Resta-
ran sumits en la foscor, con-
templant els grossos estels ...
(41)", "... una cosa que li va
quedar estergida al cervell ...
(51)", "... hi havia moments
d'allerament en els quals la
dona assolia l'extasi (101)", "El
rierol era d'aigües sornes i amb
el fondo rocós... (125)", "... ob-
servaven fitament els gringos.
(134)", ."Assenyala els marges
dels rostos vessants on treba-
llaven els vilatans. (171)" o l'e-
pitafi final: "Res no resta, tret
de les flors i tristes cancons
(231)."
Afegeixin un demencial ús

d'expressions com de més a més
o per tal com; verbs triats amb

S
ap greu perqué, al
capdavall tothom
mira de guanyar-se la
Vida com bonament
por pero el cert és

que a cada nou llibre que treu
-i, amb aquest, ja són quatre-
el senyor Ro'iert James Waller
no fa més ( le confirmar les
seves limitac ins com a novel-
lista. Unes h iitarions ja evi-
dents a Els J onts de Mad'ison
County, tot i la cortina de fum
que va signifi. r el seu gran
exit comercial, que en els lli-
bres que l'han se uit no han fet
més que accenn, r-se.

Aixi dones, ja ~ !UÍ intentant
repetir l'esquema l' liS ponts ....
-cas de Vals lent a e lar Bend-, j a
sigui bevent en la t adició de les
road movies -Música l. n'Olltera- o
bé acollint-se sota 1'. ívocació de
la literatura d'accic -corn en
aquest Puerto Vallarti de recent
aparició- no hi ha rr riera: els
arguments del seny . Waller
continuen patinant les del
plantejament i els pe, .onatges
que s'inventa no exhale 1ni una
gota-de credibilitat.
Aquesta vegada la (osa va

d'un assassí professional -un
cowboy madur i vetera del Viet-
nam, els sona?- que, després
d'enllestir una feina a la vila
mexicana de Puerto Vallarta,
fuik nord enllá en direcció a la
frontera amb els Estats Units.

ENTRE I,.A SORPRESA I EL CA-
BREIG
Segurament ara seria el rno-
ment de posar punt final a
aquest comentari si no fos que
Puerto Vallarta, compra amb un
motiu addicional per parlar-ne
llargament: la infecta versió al,
diguem-ne, catala signada pel
senyor [ordi Arbones. Una ver-
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