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Record d’un traductor

S
A n t o n i C l a p é s

i als vuitanta anys no sou
un tolit o un invàlid, si
gaudiu de bona salut, si
encara sabeu fruir d’una
bona passejada, d’una
suculenta menjada (amb

tots els ets i uts), si podeu dormir sense
prendre cap pastilla primer, si els ocells
i les flors, les muntanyes i el mar encara
us inspiren, sou un individu d’allò més
afortunat i hauríeu de posar-vos de ge-
nolls al matí i al vespre per tal de donar
les gràcies al bon Déu per la seva capa-
citat d’estalvi i de conservació. Si sou
jove d’edat però teniu l’esperit fatigat,
si ja aneu en camí d’esdevenir un au-
tòmat, potser us farà bé de dir al vostre
patró –per sota el nas, és clar–: «Que et
bombin, nano! Tu no ets pas el meu
amo». Si podeu xiular ullera endins, si
un bon paner i unes delicioses mame-
lles us posen a to, si podeu enamo-
rar-vos una i altra volta, si sou capaç de
perdonar els vostres pares pel crim
d’haver-vos portat al món, si us acon-
tenteu amb no arribar enlloc i us limi-
teu a acceptar les coses tal com vénen,
si teniu la capacitat de perdonar així
com la d’oblidar, si podeu evitar de te-
nir un geni agre, de ser un amargat, un
insolent, un cínic, amic meu, ja podeu
dir que gairebé li teniu el peu al coll”.

Aquestes paraules –que Jordi Arbo-
nès i Montull havia traduït al català–
encapçalen un breu text autobiogràfic
de Henry Miller publicat l’any 1984 a
Sabadell, en les ja desaparegudes Edici-
ons dels dies, amb el significatiu títol de
En tombar la vuitantena. En aquest text, el
vitalisme de l’escriptor nord-americà
s’hi vessava d’una manera generosa i
deseixida, tot reflexionant i fent repàs
d’allò que era el seu pensament a les
envistes del viatge darrer. Arbonès, pe-
rò, que havia fet seu el credo d’admi-
rable gosadia, no va arribar a entre-
veure aquest tombant de què parlava
Miller: la seva vida s’extingí als setan-
ta-dos anys, lluny de la pàtria –a Bue-
nos Aires, el 6 d’octubre de 2001. Ell,
que estimava i coneixia tan bé l’obra
milleriana –ange et cochon– professava,
amb Miller, una mena de religió laica

de la vida, una defensa
desaforada de les llibertats
i un vitalisme radical nas-
cut de les pròpies vivènci-
es interiors i conreat amb
les lectures de Nietzche,
Berdiaeff, Thoreau i Whit-
man. “Sobre la terra no hi
ha cap llum que pugui ser
equiparada a la llum inte-
rior”.

Arbonès havia nascut al
barri de Sant Pere, de Bar-
celona, l’any 1929. La si-
tuació social i cultural –i
no diguem política– de la
Catalunya dels cinquanta
no generava cap motiu de
joia ni deixava entrellucar
horitzons engrescadors
per a un jove inquiet i
contestatari, de classe so-
cial humil. Aquests factors
ambientals, junt amb
d’altres motivacions es-
trictament personals, van
dur-lo a un exili al qual no
posaria fi sinó la mort.
Llavors feia quaranta-cinc
anys que vivia al sud del
gran Buenos Aires, a Bernal, dedicat a la
traducció de textos literaris de l’anglès
al català. Milers de pàgines –que vol
dir, també, milers de dubtes– de Na-
bokov a Burgess, de Dickens a Austen,
de Tolkien a James o Hemingway... for-
men tants volums editats que omplen
diversos pams en la lleixa de la gran
tradició literària anlosaxona. Arbonès
traduïa, sobretot, per al català, més en-
llà que aquesta activitat fos un modus
vivendi que li permetia, alhora, la su-
pervivència econòmica i una forma de
connexió amb la cultura del seu país.

Aquesta activitat traductora va co-
mençar gairebé per atzar: traduir per
tal de donar continuïtat i actualitzar les
representacions que feia el grup teatral
del Casal Català de Buenos Aires, tot
incorporant obres significatives del te-
atre contemporani; i va ser així com
Arbonès, per una qüestió purament de
deure cívic, patriòtic, va començar a fer

Del pont estant, d’Arthur Miller, i Un
tramvia anomenat desig o La gata damunt
la teulada de zinc, de Tennessee Williams.
Després vingué la professionalització:
abandonar els suboficis que el país d’a-
dopció li oferia per passar a traduir re-
gularment per a editorials catalanes
–o, quan la feina minvava, per a algu-
nes d’espanyoles. Semblava un miracle
que, a deu mil quilòmetres de distància
i amb els mitjans de l’època, es pogués
establir una relació fluïda entre editors
i traductor: paraules creuant l’Atlàntic
en vaixell per fer acréixer el volum de la
nostra cultura. La seva tasca va ser re-
coneguda, sovint, en forma de premis
oficials o d’invitacions a participar en
seminaris i simposis. Però també va ser
atacada, amb una immerescuda duresa,
en diversos articles sobre el seu “model
de llengua” –un concepte que ell re-
butjava, atès que creia que era l’escrip-
tor qui triava amb la seva escriptura el

registre de llengua, i, en conseqüència,
el traductor només adoptava el nivell o
nivells de llenguatge que més convenia
a l’obra original. Aquests atacs, junta-
ment amb els que van sofrir Pedrolo i
altres membres de la seva generació,
l’exasperaren i li van fer beure l’amar-

guesa del fel català: pixa-
vins (com ell en deia) ins-
tal·lats, que garrotegen a
tort i a dret en un procés
–sent benèvols, potser in-
conscient– de desnacio-
nalització de la llengua.
Certament, Arbonès vivia
una Catalunya imaginada
a través del correu o dels
diaris –que li arribaven
amb retard. Però, per això
mateix, la seva visió i les
seves anàlisis, des de la
distància, aportaven luci-
desa i un punt de vista no
compromès amb el dia a
dia, que tan necessari re-
sulta sempre per a l’objec-
tivitat. Les seves traducci-
ons de Miller o de Burgess,
per posar un exemple, són
impecables exercicis de
traducció i, en un país
menys mancat de perso-
nalismes, podrien ser tin-
gudes com a modèliques,
entenent sempre que la
llengua és un fenomen viu
i en constant evolució. Fa
uns dies, el 21 de maig, la

Facultat de Traducció i Interpretació de
la Universitat Autònoma va reconèixer
la figura i la seva tasca a través d’un acte
en el qual s’obria la Càtedra Jordi Ar-
bonès que, “dedicada a la memòria de
l’insigne traductor, fomentarà iniciati-
ves específicament adreçades a l’estudi
de les relacions entre traducció i litera-
tura”. En el decurs de l’acte, Francesc
Parcerisas i Joaquim Carbó van glossar
l’escriptor i l’amic, i els fills d’Arbonès
–instal·lats ara entre nosaltres–, van
cloure l’acte amb una emotiva nota de
record i d’agraïment. Un reconeixe-
ment que, finalment, arriba, quan ja no
pot veure’l. I, sobretot, ara que no hi és
per aportar-nos el seu parer apassionat
i lúcid sobre la llengua i els problemes
de la traducció. I és que, com escriví
Miller, “hom fa tot el que pot, però mai
no és prou”.

■ Antoni Clapés. Poeta i editor

La fornada Dolors Piera
T e r e s a P à m i e s

E
n el pròleg al llibre Dolors Piera,
mestra, política i exiliada, estudi
biogràfic escrit per les histori-
adores Celia Cañellas i Rosa

Toran (Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, abril, 2003) evocava l’ami-
ga i la seva promoció de mestres llei-
datanes de la República. El paper que
jugaren en la renovació de l’ensenya-
ment públic a casa nostra és admira-
blement explicat en el documentat es-
tudi biogràfic de Cañellas i Toran que
han evitat la mitificació del personatge
no amagant-ne les contradiccions i si-
tuant-lo en la generació que obrí camí
a moviments tan importants com el de
Rosa Sensat, que no esperà la mort del
dictador per reprendre la tasca educa-
tiva interrompuda per la victòria mi-
litar del feixisme. De la fornada Dolors
Piera en queden poques, una d’elles,
també lleidatana, Carme Español, ví-
dua de Francesco Scotti, combatent
italià a les Brigades Internacionals, re-
cordat pel nostre Tísner en el seu re-
portatge 556 Brigada Mixta, editat el
1945 en el seu exili mexicà. Els darrers

anys, Carme Español ha visitat Catalu-
nya a la primavera, acompanyada dels
seus fills o sola. Enguany ens hem tro-
bat en un cèntric hotel on s’hostatjà
amb la filla i el fill que l’acompanyaren
des de Milà, on la família Scotti s’ins-
tal·là en acabar la Segona Guerra
Mundial i on fa trenta anys va morir
l’estimat Francesco. Ens hem retrobat
per recordar especialment la Dolors
Piera, que morí el passat 20 de gener al
seu exili de Xile, a l’edat de 92 anys.

Noranta-tres són els que té Carme
Español, però pertany a “la fornada”
que encaixa el pas del temps sense ge-
megar i sense somiar truites, de tantes
que en somiaren als vint anys. La nos-
tra fou una trobada estimulant perquè

no hem perdut la memòria, enriquida
amb experiències posteriors a les que
podíem evocar, viscudes des d’uns
ideals que ens han ajudat a superar
situacions no sempre exultants, com
les que afrontà la promoció de mestres
de la República, estudiada per les au-
tores del llibre sobre la Dolors Piera del
qual vaig oferir un exemplar a la seva
amiga i col·lega Carme Español, que
tornava d’una visita sentimental a
Lleida, on va néixer, créixer i formar-se
professionalment a l’Institut Escola
creat pel pedagog Frederic Godás i a la
Normal, dirigida per la llegendària
professora de Biologia Pedagògica, Pe-
pita Uriz, desterrada a Lleida per la
dictadura de Primo de Rivera... Moltes

coses ha oblidat la mestra lleidatana
Carme Español però no l’essencial en
la seva vida, com a ensenyant, com a
ciutadana i com a dona, una vida de les
anomenades “intenses” que es reflec-
teix en el seu aspecte insòlitament vi-
vaç, tot ironitzant sobre l’artrosi, els
vertígens i l’osteoporosi, gaites de la
senectut que obliguen els nonagenaris
a moure’s amb crossa o recolzats al
braç dels fills, els néts, els amics o una
peruana. Però no necessita ajut per
pensar i recordar amb la memoria del
corazón, com diria l’enyorat professor
Aranguren. Vam quedar de trobar-nos
l’any vinent per prosseguir la conversa
en el nostre català de Lleida, que el
llarg exili no ha adulterat.


