
L’editorial proclama a la contracoberta 
que aquesta edició ofereix per primera 
vegada en català el text íntegre de Gar-
gantua i Pantagruel. 

Enviem un correu electrònic al traduc-
tor, Emili Olcina, amb aquesta pregunta: 
“L’anterior Gargantua i Pantagruel tradu-
ït al català no és íntegre?” Com se sap, 
Edicions 62 va publicar el llibre a “Les 
Millors Obres de la Literatura Univer-
sal”, la popular MOLU, l’any 1985, en 
versió de Miquel-Àngel Sánchez Férriz.

Resposta d’Emili Olcina: “Jo diria que 

és vox populi que no, que la traducció 
de 62/La Caixa no és completa i justa-
ment a partir d’aquesta convicció vaig 
considerar que hi havia amb Gargantua i 
Pantagruel un buit a omplir a Catalunya. 
Un munt de gent em va comentar que 
l’única edició existent en català no era 
completa. No volia que em condicionés 

una altra traducció catalana i no la 
vaig consultar, de manera que ara estic 
una mica perplex davant la pregunta.” I 
acabava la carta anunciant que miraria 
de trobar un exemplar de l’anterior tra-
ducció, “ara empès per la curiositat que 
m’ha despertat la teva pregunta”.

Això era el dia 14 de març. Dia 15 
de març. Nova carta d’Emili Olcina: “Si 
comets un error, cal reparar-lo. Vaig do-
nar per vàlida la idea que l’altra edició 
catalana no era íntegra i vaig cometre 
la lleugeresa imperdonable de no con-
sultar-la. Ja he comunicat a l’editorial 
que cal fer les rectificacions públiques 
necessàries, i assumeixo la culpa al 
cent per cent. Al cap de quatre dècades 
de feines literàries diverses, lamento 
especialment haver fer una patinada 
de principiant irreflexiu.” Més endavant, 
anuncia que es disposa a excusar-se 
amb el traductor de l’edició de la MOLU, 
cosa que va fer de seguida, com ens ha 
confirmat el traductor.

Benvinguda la patinada, doncs, per-
què ara tenim una segona traducció de 
Gargantua i Pantagruel, i molts lectors 
la podran llegir en català, atès que la de 
la MOLU fa molts anys que no es troba 
a les llibreries.

LLIBRES

Durant més d’una dècada Matthew Tree 
ha publicat articles sobre Catalunya. 
Des d’un primer text sobre la literatura 
catalana al diari londinenc The Times 
fins a nombroses denúncies d’exem-
ples específics d’ocultació internacio-
nal de Catalunya. En aquesta selecció 
s’hi entreveu una indignació creixent 
davant la ignorància que regna a l’es-
tranger amb relació a un país que l’au-
tor considera objectivament fascinant. 
Articles hilarants, xocants.

Els quatre relats que integren El poni 
roig ens acosten d’una manera magis-
tral a l’univers en plena transformació 
d’un infant a les portes de l’adolescèn-
cia que es debat entre la necessitat de 
tendresa i l’impuls de rebel·lió. Hereu 
dels principis del realisme literari, John 
Steinbeck, premi Nobel de literatura, 
hi retrata les emocions del jove prota-
gonista amb un subtil intimisme i obre 
nous camins per a la literatura nord-
americana.

Michael Beard és un físic que va rebre 
el premi Nobel fa anys per un descobri-
ment científic i, des d’aleshores, s’ha li-
mitat a viure de la renda dels seus èxits 
de joventut. Beard té cinquanta-pocs 
anys, i la seva dona, Patrice, inicia una 
relació amb un constructor jove. Mai no 
ha estat guardonat pel seu atractiu, pe-
rò sempre ha tingut èxit amb les dones, 
i en tots els seus matrimonis ha estat 
l’adúlter. I ara pateix desesperadament 
per la bella Patrice.

El Nobel de física finalment 
troba una dona adúltera
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Benvinguda la patinada!
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