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EL 9 NOU exposa
una selecció del

concursde
cartells de tots els

anys
REDACCIÓ

Vic.- El Temple Roma de Vic
acollirá des d'avui fins el proper
tres de maig una exposició de por-
tades presentades al concurs de car-
teIls que cada any organitza EL 9
NOU en les modalitats per adults i
infantils. A partir de les vuit del ves-
pre es fará el lIiurament deIs pre-
mis del concurs del 1990, que va ser
guanyat per Marta Prat i en que van
quedar com a finalistes Peter Ve-
larde i Toni Casassas. En la catego-
ría infantil no hi va haver cartell
guanyador .perqué només se'n va
presentar una, la corresponent a
Marta Puntí de Vic, que, per deci-
sió del jurat tindrá el premi de la bi-
cicleta que cada any es dóna al gua-
nyador de la categoria. El jurat, for-
mat per Ton Granero, Josep Ver-
nis i Toni Donada, van decidir tam-
bé repartir les cinquanta mil pesse-
tes que cada any es donaven a l'es-
cola on pertanyia el guanyador in-
fantil entre els dos finalistes, Peter
Velarde i Toni Casassas. A la gua-
nyadora, Marta Prat, se li Iliurará el
premi de cent vint-i-cinc mil pes-
setes.

A I'exposició hi haurá no només
els carteIls guanyadors d'aquest any
sinó també una selecció de les pre-
sentades aquest any j d'anys ante-
riors tant pel que fa a la categoria
d'adults com a la infantil. Des de
I'any 1981, any que es va encetar el
concurs només per adults han gua-
nyat el concurs Jordi Cano, (1981),
Rodolf Bagaria (1982), Francesc
Crivillers (1983), Albert Barreda
(1984), Toni Garcia i Marti Riera
(1985), Josep M. Serrat (1986), Jo-
sep Jaumira (1987), Albert Cano
(1988), Josep Comajoan (1989) i
Marta Prat (1990).

Pel que fa al concurs infantil, han
estat guanyats per Anna Forcada
(1983), David Autonell (1984), Nú-
ria Vizcaino (1985), Francesc Tu-
I1eda (1986), Miquel Genís (1987),
Sílvia Regidor (1988), Víctor Ro-
quet (1989) i aquest 1990 que ha
quedat deserto L'exposició estará
oberta cada dia de set a nou del ves-
pre i es clourá el proper· tres de
marc.
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L'escriptor va presentar a Vic un text sobre Henry MiIler,de qui ha tradult la maioria d'obres

Jordi Arbonés: "L'obra de Henry
Miller és una autobiografia general"

Jordi Arbonés va ser divendres passat a Vicper presentar con-
juntament amb la resta d'autors de les noves edicions de Cate
Central el seu text sobre Henry Miller. Arbonés viu des de fa
anys a l'Argentina i va ser a Catalunya durant prop d'un mes
per participar, entre altres coses, en un seminari sobre traduc-
ció literaria que es va fer a la Universitat Autonoma. Arbonés
és considerat el traductor al catalá per exceblencía del polemic
i alhora adorat escriptor nord-americá Henry Miller. També ha
traduít obres d'altres autors com William Faulkner, Jane Aus-
ten i Vladimir Navokov.

DOLORS ALTARRIBA centric, En les seves obres parla
d'ell a través deIs personatges i par-
Ia deIs Ilibres i autors que li han
agradat, pero també ho fa d'eIl ma-
teix. Sempre tot el món gira entom
d'ell. La seva obra és una autobio-
grafia general. El lIenguatge ero tic
i vulgar que utilitza, el fa servir com
a revulsiu, 'tenint en compte l'epo-
ca en que escriu. Suposo que avui
quan la gent I1egeix aixó ja no els
afecta en res. Avui poden semblar
gratuites, pero tenien un sentit. EII
era un admirador de Lawrence per
exemple, sobre qui va escriure un
assaig magnífic que no es va publi-
car fins després de la mort de Mí-
ller i que no s'ha valorat.

- El text que voste presenta es
titula precisament Henry Miller.
Que expiica d'ell en aquest text?

- El que he pretes és fer la pre-
gunta sobre si Henry Miller té en
aquests moments actualitat. Aixo és
una cosa que es pot plan tejar no-
més amb eIl sinó també per exem-
pIe amb Sinclair r-e~itque abans
va tenir molt predicament i que ara
.ha quedat oblidat. Jo penso que
Miller sera redescobert sempre per
les noves generacions, penso que
pot anar tenint vigencia per aques-
ta gran humanitat que respira la
seva obra.

- A pan de Miller quins altres
autors ha traduit?

- Sí, molta gent. Perqué fa vint-
i-sis o vint-i-set anys que tradueixo.
He traduít Al/ó que el vent s'endu-
gué de Mitchell, a Henry James, a
vegades totxos que en die jo. He
traduít Vladimir Navokov, que és
un autor molt dificil perqué fa

Jordi Arbonés va ser a Vic

molts jocs de paraules, juga amb
l'anglés com cap autor nadiu ha fet
mai. M'ha creat tan tes dificultats
que he dit que no el volia traduir
més. També WilIiam Faulkner,
Jane Austen o Charles Dickens.
Són autors que fan goig de traduir
i de veure el llibre acabat.

- 1escriure, des del punt de vis-
ta de tacreaeíé, bo fa?

- Sempre die que el traduir em
fa perdre l'escriure. Em queda poc
temps per a la creació i en realitat
penso que tinc poca imaginació i
m'és molt mésfácil traduir amb to-
tes les dificultats que suposa que no
fer una obra de creació propia. De
tota manera, he escrit assaigs i es-
tudis sobre altres autors, dercarác-
ter divulgatiu i he escrit uns con tes.

- 1 mai ha pensat en una no-
vebla?

- En tinc una de comencada,
pero no la puc acabar mai.

- Es valora suficientment la fei-
na de traducció?

- No no es valora prou. Sempre
he pensat que traduir és com es-
criure, que no es pot ensenyar i
prou, sinó que s'ha de portar una
mica dins. El que s'ha d'ensenyar
bé és la llengua i una serie de téc-

niques, pero una de les coses bási-
ques per traduir bé és Ilegir molt.
Entre els escriptors hi ha el que és
bo i el que és genial, -amb els tra-
ductors, passa igual, com el cas de
Mallafré, que ha traduít l'Ulisses de
Joyce. Cada autor presenta alhora
de traduir-lo unes dificultats con-
cretes i a mi encara em passa ara,
despres dels anys. La traducció no
és codificable, no hi ha pautes .que
siguin comunes a tots els autors.

-'- Aquests dies també ha apro-
fitat per veure l'obra de teatre Qui
té por de Virginia Woolf, de que
vosté és el traductor, a Barcelona,
que li ha semblat?

- L'obra la van trossejar bas-
tant. Aixó és en detriment de 1'0-
bra, tot i que es fa normalment en
teatre. En aquest cas aíxo obliga els
actors a una tensió extraordinaria i
no tenen temps de fer transició
d'un sentiment a l'altre, 1, a més,
han carregat les tintes' en el llen-
guatge vulgar; pe!" donar peixet i
aixo és en perjudicí de l'obra. Aíxó
ha vaig dir al director i als actors.

Jordi Arbonés, que collabora
amb articles seus a revistes i diaris,
tomava l'endemá mateix cap a l'Ar-
gentina on viu des de I'any 1956 i
d'on diu que sera dificil marxar pels
lligams familiars.

. SORO:
SI EL TEU PROBLEMA ÉS
D'AUDICIÓ. L'AUDíFON

ÉS LA TEVA SOLUCIÓ.
EN EXCLUSIVA A:

óptica

Teléfon 886 10 55

Vic.- Voste és traductor de Henry
Miller, diuen que el que coneix mi-
1I0r la seva obra, ...

- En realitat, és un de tants au-
tors que he traduít, pero ha semblat
durant un temps que era només el
traductor de Miller. No és ben be
així, pero he traduit diverses obres
d'ell com Tropic de Cáncer i Tropic
de Caprieom, Primavera negre, El
temps deis assassins, ... Ara justa-
inent haig de traduir una de la tri-
logia Sexus.

- Miller és un autor difícil?,
perqué cal alguna cosa més que co-
neixer la lIengua per traduir un au-
tor d'aquest nívell, ...

- Penso que és molt important
coneixer no només l'obra que tra-
dueixes sinó també més coses i
obres de l'autor. Sobretot és impor-
tant, en el cas del Miller, coneixer
els nivells distints de Ilenguatge que
té, i aixó és el que el fa difícil. Per-
que tan aviat pot escriure en un
llenguatge vulgar, com pot fer una
reflexió filosofica profunda sobre
l'existéncia, la vida o la guerra. És
un autor que no sé si s'ha valorat
prou en aquests aspectes.

- Perqué Miller té una fama
molt concreta, ...

- Tothom el pesca per la cosa
aquesta del sexe. Ara mateix que
s'ha fet la peHícula basada en les se-
ves relacions amb Anaís Nin, pellí-
cula que no reflecte ix per res el que
és realment Miller.

- Com el definirla voste a Mi-
lIer?

- Jo penso que era un gran ego-

Contingui la seva hernia, amb comoditat, seguretat i
confort amb el nou aparell HERNIGAY. Sense ferros ni
flexos, ni corretges de cuir ni bonys, sense enganxa-
ments ni sivelles. HERNIGAY és higienic per ser fabri-
cat amb materials que Iácilrnent es poden rentar. HER-
NIGAY s'adapta a cada hernia i a cada anatomia per-
que está fabricat a mida.
El director de la firma HERNIGAY, atendrá els herniats

dissabte, dia 2 de f~brer de 10 a 1. Visita gratuIta

HERNIATS AV í S

COMPREM HABITATGE AMB LES CARACTERíSTIQUES
SEGÜENTS:

• Ubicació:
Situat a Ripoll, Sant Joan o Carnpdevánol.

• Superfície útil:
Entre 110 m2 i 120 m".

• Antiguitat máxima de 10 anys.

Les persones interessades cal que truqueu
abans del dia 22 de gener al telefon: 70 26 54.
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L'escriptor va presentar a Vic un text sobre Henry Miller, de qui ha tradu'it la maioria d'obres

Jordi Arbonés: "L'obra de Henry
Miller és una autobiografia general"

CULTURA

Jordi Arbonés va ser divendres passat a Vic per presentar con-
juntament amb la resta d'autors de les noves edicions de Cate
Central el seu text sobre Henry MilIer. Arbonés 'viu des de 'fa
anys a l'Argentina i va ser a Catalunya durant prop d'un mes
per participar, entre altres coses, en un seminari sobre traduc-
ció literaria que es va fer a la Universitat Autonoma. Arbonés
és considerat el traductor al catalá per excelfencta del polemic
i alhora adorat escriptor nord-americá Henry Miller. També ha
traduít obres d'altres autors com William Faulkner, Jane Aus-
ten iV1adimir Navokov.

DOLORS ALTARRIBA centric, En les seves obres parla
d'ell a través deIs personatges i par-
Ia dels \libres i autors que Ji han
agradat, pero també ho fa d'ell ma-
teix. Sempre tot ~Imón gira entorn
d'ell. La seva obra és una autobio-
grafía general. El Henguatge eróric
i vulgar que utilitza, el fa servir com
a revulsiu, tenint en compte l'epo-
ca en que escriu. Suposo que avui
quan la gent llegeix aixó ja no els
afecta en res. Avui poden semblar
gratuítes, pero tenien un sentit. ElI
era un admirador de Lawrence per
exemple, sobre qui va .escriure un
assaig magníñc que no es va publi-
car fins desprésde la mort de Mi-
Iler i que no s'ha valorat,

- El text que vos te presenta es
titula p~cisament Henf1J Miller.
Que explica d'ell en' aquest text?

~ El que he pretes és fer la pre-
gunta sobre si Henry MiIler té en
aquests moments actualitat. Aixo és

II 'una cosa que es pot p antejar no-
rnés amb ell sinó també ph exern-
pie amb Sinclair te.Wij/que abans
va tenir molt predicament' i que ara
ha quedat obJidat. Jo penso que
Miller sera redescobert sempre per
les noves generacions, penso que
pot anar tenint vigencia per aques-
la gran humanitat 'que respira la
seva obra.

- A parí deMiller quins altres
autors ha traduit?

- Sí, molta gent. Perqué fa vint-
i-sis o vint-i-set anys que tradueixo.
He traduít Allo que el vent s'endu-
gué de Mitchell, a HenryJames, a
vegades totxos que en die jo. He
traduít Vladimir Navokov, que és
un autor molt dificil perqué fa

Vic.- yoste és traductpr de Henry
Miller, diuen que el que coneix mi-
Ilor la seva obra, ...

- En realitat, és un de tants au-
torsl¡U"e he traduit, pero ha semblat
durant un temps que era només el
traductor de Miller. No és ben be
així, pero he traduit diverses obres
d'ell com Tropic de Cáncer i Tropic
de Capricorn, Primavera negre, El
temps dels assassins, ... Ara justa-
ment haig de traduir una de la tri-
logia Sexus., "

,- MilIer és un autor difícil?
perqué cal alguna cosa més que co-
neíxer la Ilengua per traduir un au-
tor d'aquest nivell, ...

. - Penso que és molt important
coneixer no només I'obra que tra-
dueixes sinó també més coses i
obres de I'autor. Sobretot és impor-
tant, en el cas del Miller, coneixer
els nivells distints de lIenguatge que
té, i aixó és el que el fa difícil. Per-
que tan aviat pot escríure en un
I1enguatge vulgar, com pot fer una
reflexi6 filosofica profunda sobre
l'existencia, la vida o la guerra. És
un autor que no sé si s'ha valorat
prou en aquests aspectes.

- Perqué Miller té una fama
molt concreta ....

- Tothom el pe ca p,er la cosa
aquesta del sexe. Ara mateíx que
s'ha fet la peltícula basada en les se-
ves relacions amb Anais Nin, pellí-
cula que no reflecteix per res el que
és realment Miller.

~ Com el definiria veste a Mi-
lIer? ',

- Jo penso que era un gran ego-
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Jordi Arbonés va ser a Vic

molts jocs de paraules, juga amb
l'anglés com cap autor nadiu ha fet
mai. M'ha creat tan tes dificultats
que he dít que no el volía traduir
rnés. Tarnbé William Faulkner,
Jane Austen o Charles Dickens,
Són autors que fan goig de traduir
i de veure el lIibre acabat.

- 1 escriure, des del punt de vis-
ta de la creació, ho fa?

- Sempre die que el traduir ern
fa perdre l'escriure. Em queda poc
ternps per a la creació i en realitat
penso que tínc poca ímaginació i
rn'és molt mésfácil traduir amb to-
tes les dificultats que suposa que no
fer una obra de creació propia. De
tota manera, he escrit assaigs i es-
tudis sobre altres autors, decarác-
ter divulgatiu i he escrit uns contes.
- I mai ha pensat en una no-

veHa?
- En tinc una de cornencada,

pero no la puc acabar mai.
- Es valora suficientment la fei-

na de traducció?
- No no es valora prou. Sempre

he pensat que traduir és com es-
criure, que no es pot ensenyar i
prou, sinó ,que s'ha de portar una
mica dins, El que s'ha d'ensenyar
bé és la lIengua i una serie de tec-

niques, pero una de les coses basi-
ques per traduir bé és lIegir molt.
Entre els escriptors hi ha el que és
bo i el que és genial, -amb els tra-
ductors, passa igual, com el cas de
Mallafré, que ha traduit l'Ulisses de
Joyce. Cada autor presenta alhora
de traduir-Io unes dificultats con-
cretes i a mi encara em passa ara,
despres deis anys. La traducció no
és codificable, no hi ha pautes' que
siguin comunes a tots els autors.

..:....Aquests dies també ha apro-
fitat per veure I'obra de teatre Qu;
té por de Virginia Woolf,' de que
vosté és el traductor, a Barcelona,
que ti ha semblat?

- L'obra la van trossejar bas-
tanto Aixo és en detriment de 1'0-
bra, tot i que es fa normalment en
teatre. En aquest cas aixó obliga els
actors a una tensió extraordinaria i
no ten en temps de fer transició
d'un sentiment a l'altre, 1, arnés,
han carregat les tintes en el llen-
guatge vulgar, per donar peixet i
aixó és en perjudici de I'obra. Aixó
ho vaig dir al director i als actors.

Jordi Arbonés, que coJ.!ab¿ra
amb articles seus a revistes i diaris,
tomava l'enderná mateix cap a l'Ar-
gentina on viu des de I'any 1956 i
d'on diu que sera dificil marxar pels
lIigams famiJiars.


