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El narrador francès Jules Verne

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

Un autor mític
i dos traductors

de prestigi
A N D R E U S O T O R R A

Jules Verne, La volta al món en
vuitanta dies. Traducció de
Jesús Moncada. Col·lecció
L’Esparver. Edicions de La

Magrana. Barcelona, 2000.
A partir de 12 anys.

Jules Verne, Viatge al centre de
la Terra. Traducció de Lluís

Maria Todó. Col·lecció
Columna Jove. Columna

Edicions. Barcelona, 2000.
A partir de 12 anys.

L
a vigència de les obres
considerades clàssi-
ques s’ha mantingut
des de sempre per la
qualitat de les traduc-

cions. Ara que s’acosta l’estiu,
és a dir, teòricament una època
de vacances i de lectura, a pesar
que els camps de treball conti-
nuïn prenent temps als més
joves, pot ser oportú recollir
dues obres traduïdes aquest úl-
tim any per dos tra-
ductors de reconegut
prestigi: Jesús Monca-
da (La Magrana) i Lluís
Maria Todó (Colum-
na).

Són dues obres de
Jules Verne que, fins
fa ben poc, es troba-
ven en els catàlegs
més usuals de la lite-
ratura per a joves. En-
trats, però, en l’era de
la contemporaneïtat
literària, moltes d’a-
questes lectures han
passat absolutament a
segon terme, si no
han estat oblidades. És
una mica comprensi-
ble: encarar-se a La
volta al món en vuitanta
dies o bé a Viatge al
centre de la Terra re-
quereix temps, ànims,
ganes de llegir i passió
per allò que amaga la
lectura. Estem acostumats, i en
les publicacions per a joves en-
cara més, que les propostes que
se’ls fan no sobrepassin les 100
pàgines amb lletra grossa i, ben
sovint, amb un contingut es-
primatxat.

Però potser encara no s’ha
esgotat del tot la capacitat
d’encomanar les ganes de des-
cobrir l’aventura, allò que ja no
es coneix perquè ve d’un altre
temps, allò que, en definitiva,
només poden donar ja algunes
obres filtrades per l’alambí de
la riquesa i els autors que van
avançar-se al seu temps. Jules
Verne és ja un nom que, pro-
nunciat avui en una aula d’a-
dolescents, per exemple, no fa
moure una cella. És a dir: nom
de l’autor i títols de novel·les

emblemàtiques han anat per-
dent espai sense ser restituïdes
per altres propostes similars o
millors. Per això, que dos tra-
ductors, i a més escriptors de
primera, s’hagin encarat a pre-
sentar-ne noves traduccions, és
un símptoma de l’interès d’a-
questa recuperació. El primer
pas perquè obres com aquestes
dues de Jules Verne recuperin
el seu espai.

PROLÍFIC VOL DIR MEDIOCRE?
Jules Verne (1828-1905) havia
començat escrivint teatre, però
la novel·la d’aventures li va do-
nar l’èxit més important. Un
autor amb un centenar llarg
d’obres, si traspassés el túnel
del temps i saltés als nostres
dies, seria titllat de prolífic i,
per tant, de mediocre. Vet aquí,
doncs, la mediocritat verniana:
El castell dels Carpats, Vint mil lle-
gües de viatge submarí, Dos anys de
vacances, Cinc setmanes en globus,
Miquel Strogoff, Escola de Robinsons

i Els fills del capità Grant, aquesta,
per cert, també en traducció de
Jesús Moncada, i totes, a la col-
lecció L’Esparver de La Magrana,
una col·lecció a la qual cal
agrair que en els últims anys
hagi fornit la literatura catala-
na d’aquests i alguns altres
clàssics.

El primer capítol de La volta al
món en vuitanta dies es va publi-
car en el diari francès Le Temps,
el 6 de novembre del 1872. Des
d’aleshores, les aventures de
Phileas Fogg i Passepartout han
donat realment la volta al món.
Viatge al centre de la Terra es va
publicar el 1864. L’excèntric
professor Lidenbrock i el seu
nebot Axel continuen pouant
en el centre de la literatura
universal.

JORGE GONZÁLEZ

Romanticisme brut

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Horacio Altuna i Jorge
González, Hard Story. Norma

Editorial. Barcelona, 2001.

H
ard story és un con-
te que des de l’inici
adverteix el lector
que té un caràcter
fictici, de que la

seva identitat és la narrativa i
que obeeix més als codis de
faula romàntica que a la re-
presentació de la realitat. Tot i
això el lector pot
trobar-se una mica
confós davant els
continguts d’a-
questa faula. Tot i
que ens parla de la
redempció mitjan-
çant l’amor i ens
descriu un amor
boig que neix del
desig –i que mal-
grat la seva carrega
de passió, es torna
gairebé pur–, ho fa
separant radical-
ment el sentiment
de la moral.

I és que l’escena-
ri en què es desen-
volupen uns senti-
ments tan extrems
no és cap altre que
el marc del sexe
mercantilitzat. El

protagonista és un macarra,
solitari, violent i marginal an-
tiheroi que s’enamora d’una
jove prostituta. L’equilibri en-
tre irrealitat i credibilitat és el
gran repte d’aquest tipus
d’històries, objectiu assolit en
aquesta ocasió mitjançant la
coherència del guió i la sàvia
utilització de múltiples recur-
sos narratius.

ELS DOS CREADORS
Horacio Altuna, aquest cop en
funcions de guionista, demos-
tra les seves condicions de
narrador amb un relat fluid i

ben lligat que omple de vida
personatges propers a la rigi-
desa de l’arquetipus i que
dramatitza amb sensibilitat
situacions que fàcilment po-
drien ser tòpiques.

L’acurada planificació i la
suggeridora escenificació han
estat convertides en imatges i
atmosferes per Jorge González
en una mena d’exhibició esti-
lística: sentit del matís, ex-
pressivitat, domini del grisos...
que reclama influències de
Miquelanxo Prado, però assi-
milades amb una personalitat
pròpia.

Joan Pons, Remant cap al sol.
Col·lecció El Corsari.

Editorial La Galera.

Barcelona, 2001.
A partir de 14 anys.

L’ Hèctor, ple de com-
plexos adolescents, i
la Cun, solitària i dis-

tant, han de recuperar una
sèrie d’objectes que quatre
dames i un vell faroner
guarden en els cinc fars en
actiu de Menorca. Novel·la
adreçada als que creuen que
val la pena córrer riscos per
aconseguir un món millor.
Premi Joaquim Ruyra 2000.

Care Santos, Hot Dogs.
Col·lecció Gran Angular.

Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2001.
A partir de 14 anys.

L’ estiu no es presenta
gaire atractiu per a
l’Èlia: haurà d’aguan-

tar la nova nòvia del pare i
s’haurà de fer un tip d’estu-
diar. Decideix buscar feina
com a passejadora de gossos i
això li permet conèixer gent
molt diversa i descobrir l’e-
xistència de baralles clan-
destines de gossos. Premi
Gran Angular 2000.

Elvira Woodruff, La mòmia del
Magnífic Manetti. Traducció de
Mercè Sanabre. Il·lustracions

de Joaquín Marín.
Alfaguara/Grup Promotor.

A partir de 10 anys.

A mb deu anys, l’Andy no
es pot dir que hagi fet res
d’extraordinari. En can-

vi, el seu germastre és un noi
brillant, que des que ha arri-
bat a casa li complica la vida.
Andy, però, té l’ocasió de tro-
bar-se davant d’una mòmia
autèntica al museu, fet que
provocarà un tomb especta-
cular en la seva vida.


