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Jules Verne ha estat traduït per Jesús Moncada

La volta a Verne
en 80 traduccions

N A R R A T I V A

A R N A U C Ò N S U L

Jules Verne, La volta al món en
vuitanta dies. Traducció de

Jesús Moncada. La Magrana.

Barcelona, 2003.

E
n un país normal el
procés hauria estat a
la inversa: primer
hauríem tingut una
traducció de prestigi i

després haurien vingut les
adaptacions literàries, en còmic
o en dibuixos animats, desti-
nades a popularitzar un clàssic
de la novel·la d’aventures com
és La volta al món en vuitanta dies.
La recepció en català d’una de
les novel·les més emblemàti-
ques de l’escriptor de Nantes va
començar per la teulada i els
oripells, i s’ha apuntalat amb
traduccions diferents, més o
menys encertades, fins a posar
els fonaments amb la versió
que aquest any n’ha tret La
Magrana, reeditant l’excel·lent
traducció de Jesús Moncada
(publicada ja l’any 2000 dins la
col·lecció L’Esparver) però amb
tapa dura i una reproducció
dels gravats que van il·lustrar la
primera edició de la novel·la,
l’any 1872.

No deixa de ser curiós, però
la generació d’aquest articulista
va conèixer Phileas Fogg carac-
teritzat com un lleó flegmàtic i
rebatejat com a Willy, que,
acompanyat d’un gat amb ac-
cent francès que en lloc de
Passepartout es deia Rigodón i
d’un ratolí andalús invenció de
la factoria Claudi Biern Boyd,

viatjava arreu del món perse-
guit per dos gossos policies
matussers i una guineu pèrfida
que li posava tota mena d’en-
trebancs: una sèrie de dibuixos
animats reprogramada manta
vegades abans que la literatura
desaparegués de la graella tele-
visiva. Un pèl més grans, algun
diumenge a la tarda, devíem
topar-nos amb l’enèsima repo-
sició de la veneradíssima pel·lí-
cula en què David Niven i Can-
tinflas feien creïble una parella
inversemblant, i a més d’un
devia tocar-li la lectura d’aquest
viatge fabulós durant els anys
del BUP. Aquests van poder tri-
ar entre les edicions del 1978,
1985, 1986, 1994, 1997, 2000 i
2001 publicades, amb traducci-
ons diferents, per les editorials
Mall, Joventut, Drac, Beascoa,
Barcanova, La Magrana i Vicens
Vives, respectivament. Ara te-
nen l’opció d’adquirir el volum
de luxe, igual que les generaci-
ons que van acostar-s’hi en cas-
tellà, via la col·lecció de còmics
Joyas literarias.

AVENTURA EN SENTIT PUR
La novel·la s’ho val, és evident.
La volta al món en vuitanta dies és
aventura en sentit pur, és un
repte que encara que avui
sembli desfasat, atrau qualsevol
lector per la intensitat del viat-
ge que s’hi descriu. No és cert
que a principis del segle XXI
ens en sobrin setanta-vuit per a
completar la proesa: vuitanta
dies continuen sent pocs per a
dur a terme un viatge “ple d’a-
ventures, ple de coneixences”,
que és el que de debò emocio-
nava Jules Verne. No dubto que
malgrat la seva fascinació per

les descobertes i l’esperit de re-
bel·lia heretat del 1848, l’autor
de Cinc setmanes en globus i Dos
anys de vacances, que tenia vai-
xell de vapor privat, era un ho-
me preocupat pel desordre i
l’acceleració tecnològica del
seu temps. “L’imprevist no
existeix”, etziba l’impassible
Fogg als seus rivals en la ju-
guesca que desencadena l’ac-
ció; vistes la trama i el desen-
llaç, la frase només s’entén
carregada d’ironia. De cada pà-
gina del llibre, per tant, en
traspua una mescla fantàstica
d’humanisme, progrés cientí-
fic, humor, misteri i superació
de les dificultats que, tal com
recalcava Andreu Sotorra en
aquest mateix suplement
(21-VI-2001), “requereix temps,
ànims, ganes de llegir i passió
per la lectura. Estem acostu-
mats, i en les publicacions per a
joves encara més, que les pro-
postes que se’ls fan no sobre-
passin les 100 pàgines i, ben
sovint, amb un contingut es-
primatxat”. En aquest punt, la
reivindicació del gruix contra
l’asèpsia literària, coincideix
amb la crítica d’aquesta obra, i
també en aquest suplement,
d’Òscar Montferrer (7-III-2002).

No hi ha dubte que les obres
de Jules Verne no només fasci-
nen i fascinaran molts lectors,
sinó que s’haurien de llegir a
l’ESO. El problema és si en ca-
lien tantes, de versions. Vull
suposar que ara, que ja tenim la
traducció definitiva i incontes-
table, de nivell europeu (o su-
perior!), descansarem força
temps de voltes al món en 80
dies. La profusió d’edicions d’a-
quest clàssic seria un símptoma

de bona salut de la nostra lite-
ratura si no fos que amb tanta
dedicació a Verne ens hem
oblidat, per dir alguns noms, de
Benjamin Franklin, Blaise Pas-
cal, Heràclit, Henry D. Thoreau,
Marina Svetàieva, Iannos Rit-
sos... autors poc i mal, o gens
traduïts. La llista és molt més
llarga i hi podríem incloure
autors com ara Dickens i Ho-
mer (L’Odissea), que només
compten amb les traduccions
de Carner i Riba: necessàries i
esplèndides, però que amb més
de mig segle d’història, dema-
nen noves versions. I la llista
dels autors amb mitja obra
pendent de ser traduïda va de
Darwin a Valéry i passa per l’o-
bra en àrab de Ramon Llull (el
flamant institut homònim en

podria prendre nota). Els per-
quès d’aquests buits i llacunes
són els de sempre: el mercat és
petit, la competència, sagnant,
i les traduccions de luxe, cares
i poc rendibles. Res de nou: les
institucions subvencionen amb
poc criteri, els editors s’arris-
quen poc i els traductors
acompleixen els encàrrecs. Per
això encara s’entén menys
l’obsessió tan nostrada de tallar
i polir les gemmes literàries
fins a aconseguir-ne la brillan-
tor més pura, a base de noves
traduccions, versions i readap-
tacions que acaben competint
entre elles per un lloc més vis-
tós a l’Abacus o acumulant pols
als magatzems editorials, al
costat d’illes del tresor i un
exèrcit sencer de mosqueters.


