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El narrador Rudyard Kipling

L I T E R A T U R A I N F A N T I L I J U V E N I L

Gran traducció
A N D R E U S O T O R R A

Inga Moore
transporta el
lector al món
de Kipling

Rudyard Kipling, Les aventures
de Mowgli. Traducció de

Joaquim Mallafré.
Il·lustracions d’Inga Moore.
Notes i activitats de Paco
Anton. Col·lecció Cucanya.

Vicens Vives.

Barcelona, 2001.
A partir de 12 anys.

L’
aparició d’aques-
ta nova traducció
de tres dels relats
de Rudyard Ki-
pling del Llibre de

la jungla ha fet que desem-
polsés algunes edicions ante-
riors. Tinc, doncs, damunt la
taula, l’edició feta per Marià

Manent (1920-1923), objecte
de successives reedicions, les
últimes al Grup 62; una edi-
ció especial d’Editorial Cruï-
lla, traduïda per Josep Sam-
pere (1996), però cal advertir
que a partir d’una versió
francesa; i l’actual edició dels
tres relats, traduïts per Joa-
quim Mallafré, presentats
com Les aventures de Mowgli i
que recull els tres primers
contes d’El llibre de la jungla:
Els germans de Mowgli, La cacera
de Kaa i El Tigre! El Tigre!

Les il·lustracions d’Inga Mo-
ore que acompanyen l’edició
són un dels primers atractius
perquè transporten el lector al
món que Rudyard Kipling vol
reflectir i ho fan amb unes là-
mines de tall clàssic, detallis-
tes, gairebé d’apunts de natu-
ra i fauna; això sí, amb una
marcada asexualitat per a
Mowgli que un plec de cames
o una boirina dissimulen com
en les millors postals d’època.
L’afegit de notes a peu de pà-
gina i el complement didàctic
són l’apartat que menys m’ha
interessat, entre altres coses
perquè, com és sabut, si existís
alguna dificultat de compren-
sió, el context explica prou bé
molts dels termes que l’autor
de les notes ha triat.

El més important de l’apor-
tació de la versió de Joaquim
Mallafré és, per descomptat, la
renovació del llenguatge, a

partir de la versió original.
Només com a exemple com-
paratiu, vegem què deia Marià
Manent, als anys vint, a l’inici
d’Els germans de Mowgli: “Eren
les set d’una xafogosa tarda, a
les muntanyes de Seeonee,
quan Compare Llop s’alçà de
la seva dormida diürna, es
gratà, féu un badall i estirà les
potes, l’una darrera l’altra, per
desentumir-les de la mandra
que hi sentia al capdavall”.
Josep Sampere, repeteixo, a
partir del francès, i setanta
anys després, diu: “Eren les set
d’un vespre calorós, a les
muntanyes de Seeonee, quan
Compare Llop es va despertar
del son diürn, es va gratar, va

fer un badall i va
estirar les potes,
l’una darrera l’altra,
per desempalle-
gar-se de la mandra
que hi sentia als ex-
trems”.

Joaquim Mallafré,
en canvi, renova el
text, i se’l fa a la seva
mida. Interpreta el
tractament donat al
Llop i tinta d’una
musicalitat no gens
enfarfagosa la llen-
gua d’arribada. Fa el
que segurament ha
de fer un traductor
del seu temps, es-
clar: “Eren les set
d’un capvespre molt
càlid als turons de
Seoni, quan el pare
Llop es va despertar

després del seu repòs diürn, es
va gratar, va badallar i es va
estirar de potes, l’una darrera
l’altra, per espolsar-se’n la son
que encara hi sentia a les
puntes”. Perfecte.

A mi, m’han agafat ganes de
cantussejar la Cançó de Mowgli
que tanca aquest volum: “Estic
sol a les pastures. Vine amb
mi, Germà Gris! Vine amb mi,
Llop solitari, que la caça ja es-
tà a punt. [...] Hi ha dos
Mowglis en mi, però tinc la

pell de Xere Kan sota els meus
peus. [...] “Aiaiai! Tinc el cor
oprimit de les coses que no
puc entendre”.

Llàstima que el rock català
vagi de baixa. És una breu
mostra només. Però és sufici-
ent per intentar alertar sobre
l’interès de la traducció de Jo-
aquim Mallafré i per impulsar
els editors cap a la traducció
completa d’El llibre de la jungla,
de Rudyard Kipling. La jungla
literària d’aquest país ho ne-
cessita.

MAX

Una il·lustració de Max per a ‘El desig’, de Gilles Deleuze

Miralls de paraules

C Ò M I C
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Marta Larrauri i Max, El desig,
segons Gilles Deleuze / La
sexualitat, segons Michel

Foucault. Tandem Edicions.

València 2000, 2001.

A
mb l’explícit títol de
Filosofia per a profans,
Tandem Edicions ha
iniciat una col·lecció
que vol explicar, i per

tant també recuperar, les claus
del pensament de filòsofs con-
temporanis com ara Gilles De-
leuze i Michel Foucault, els
primer autors comentats. El
repte de la proposta, prou as-
solit, és trobar l’equilibri entre
el contingut i la forma del
missatge de manera que la
senzillesa d’aquesta no resti
profunditat a aquell. Aquesta
voluntat divulgativa i l’objec-
tiu d’arribar a un públic jove,
expliquen segurament la in-
corporació de la imatge, en
forma d’historietes, en aquests
llibres. Una imatge que no és la
simple il·lustració d’un text
precedent, sinó que és conver-
tida per Max en un missatge
complementari alhora que au-
tònom. Aquestes historietes es
poden llegir, o visualitzar, de
manera independent del text i
conserven la capacitat de
transmetre el seu missatge,
que ve a ser la síntesi dels
pensaments tractats. Així, les

historietes del volum dedicat a
la visió de la sexualitat de
Foucault, són més explícites,
més pedagògiques i directes;
en canvi, les que volen trans-
metre el concepte elaborat per
Deleuze sobre el desig sense
renunciar a la claredat expli-
cativa són essencialment sug-

geridores. És precisament
aquest camp del suggeriment
el que ens ofereix encisadores
petites narracions sense pa-
raules que evidencien una sin-
tonia entre la sensualitat rei-
vindicada pel filòsof i la que
s’estableix entre les formes i
colors utilitzats per Max.

Enid Blyton, Malifetes al Saint
Rollo’s. Traducció de Melcion

Mateu. Il·lustracions
d’Eulàlia Sariola. Columna.

Barcelona, 2000.
A partir de 9 anys.

E n Michael i la Janet es
disposen a passar-s’ho bé
amb el seguit de malife-

tes que faran amb els seus
nous companys de l’internat
de Saint Rollo’s. Però hi ha un
noi misteriós, a qui els pares
pressionen massa per tal que
rendeixi a l’escola i això fa que
no es relacioni amb ningú.

Seve Calleja, Estic grassonet.
Versió d’Anna Casals.
Il·lustracions de Jokin
Mitxelena. La Galera -

Editors Associats.

Barcelona, 2000.
A partir de 8 anys.

E l protagonista quan era
un infant de bolquers es-
tava grassó i tothom s’e-

mocionava mirant-li els sacsons
i les galtes tan molsudes. De
més gran els companys se’n ri-
uen i li diuen Bomba, però té
molta força i ajuda l’àvia amb
la cadira de rodes.

Elisa Ramon, Ratilde.
Il·lustracions de Mabel Piérola.

Edebé. Barcelona, 2000.
A partir de 6 anys.

L a rata protagonista de la
col·lecció Maticontes s’ha
perdut en un viatge molt

llarg en direcció a la nova casa.
Tots els relats de la col·lecció
desenvolupen un contingut
matemàtic (en aquest cas els
números de l’1 al 10) de forma
lúdica, ben integrat en les situ-
acions i, bàsicament, en els
textos que acompanyen les il-
lustracions.


