
L’escandalosa i intolerable traducció d’El 
cementiri de Praga no ha causat cap pro-
blema de consciència, cap sentiment de 
culpa, a l’editorial, Random House Mon-
dadori, i això s’acaba de fer palès amb 
la nova edició del text, apareguda aquest 
mes de gener al segell de la casa “Debol-
sillo”, un any i dos mesos després de la 
primera, publicada a la col·lecció “Rosa 
dels vents” el novembre del 2010.

L’editorial s’ha limitat a esmenar-hi 
un nyap, fàcil de corregir, el de “gall” 

per “gal”, nyap fàcil d’esmenar perquè 
només calia esborrar la segona ela.

És a dir, que l’editorial no creu que faci 
cap mal, ni que causi cap greuge a la 
cultura catalana, el fet d’obligar el lector 
català –no el castellà, al qual sí que ha 
dedicat una bona traducció– a llegir “no 
sóc jueu” per “no sé hebreu”; “il·lustrat” 
per “il·luminat”; “laboratori” per “treba-

llador”: sí, el famós “lavoratore”; “pas-
sa que” per “cal que”; “diferent” per 
“desconfiat”; “Mònaco” per “Munic”; 
“sota el llit” per “sota el sostre”; “des-
graciades” per “sense gràcia”; “vides” 
per “vies”; “presidir” per “defensar”; 
“condemnat” per “assignat”; “alterada” 
per “orgullosa”; “drets” per “misteris”; 
“còpia” per “exemplar”; “desvari” per 
“diferència”; “digna d’atenció” per “fi-
able”; “rialla” per “baralla”; “ulls de 
vellut” per “ulls vellutats”; “escombrar” 
per “localitzar”; “documents anticristi-
ans” per “documents anticrispians”; o 
“venen” per “beuen”. Això sense comp-
tar l’eliminació de paraules i frases, 
la traducció literal d’expressions i les 
badades exclusivament catalanes, com 
ara l’ús d’“entorn” per “ambient” o de 
“contar” per “comptar”.

El personal de Random House Monda-
dori, tot i viure a Barcelona i els voltants, 
manté amb lo catalán una relació distant 
que els permet de viure al marge de la 
jurisdicció moral catalana, i això explica 
les penques que han exhibit amb la ree-
dició d’El cementiri de Praga, en la qual 
no han tingut inconvenient a escriure, a 
la portada, “Traducción [sic] de Carme 
Arenas Noguera”.

LLIBRES

Benni Salazar, un antic rocker punk, 
s’ha convertit en un magnat de la 
indústria discogràfica, però la seva 
noblesa entra en contradicció amb el 
mercantilisme i el tracte comercial del 
seu art, fins al punt que el despatxen 
de la seva empresa. Relat d’una gene-
ració gloriosa de músics, però també 
d’homes valents que trien una manera 
de viure lliure encara que els camins 
siguin torts, difícils i, de vegades, equi-
vocats i autodestructius.

Primera novel·la de Maupassant, pu-
blicada l’any 1883. La influència de 
Flaubert, amic i padrí de l’autor, és 
molt evident en la implacable descrip-
ció de llocs i personatges, sobretot els 
femenins, en l’anticlericalisme, en les 
tècniques narratives i el ritme. Però la 
veu del millor Maupassant, que arribarà 
a ser tan bon narrador com el seu mes-
tre, és visible aquí en el gust pels grans 
espais, la crítica de l’aristocràcia i la 
tendència a les escenes crues.

La poesia d’Hélène Dorion (Quebec, 
1958) és carregada d’imatges i ele-
ments de la natura. Aquesta meditació 
vol mesurar el significat del món, so-
bretot en el factor temps. L’escriptora 
explora els camins de l’escriptura fosca 
en la recerca de la seva pròpia llum. La 
seva poesia consisteix a fer trontollar 
les certituds. Atrapar: els llocs s’ha 
endut el premi internacional de l’Aca-
dèmia Mallarmé i moltes distincions 
més.

Mesurar el significat del món 
en el factor temps

Atrapar: els llocs
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1440ET070-FET.indd   11440ET070-FET.indd   1 11/1/12   18:08:1211/1/12   18:08:12


	1440ET070

