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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Vida i obra de Jules Verne 

Jules Verne va néixer a Nantes, Bretanya (França) l’any 1828. El seu pare era un advocat amb 

una bona posició i la seva mare provenia d’una família d’armadors enriquits pel pròsper 

comerç colonial de Nantes, evocat al sucre però sobretot al tràfic d’esclaus negres. Gràcies a 

això, Verne va rebre l’educació de l’alta burgesia francesa. Tot i ser un gran apassionat del mar 

des de la infància, les seves intencions de convertir-se en grumet van ser frustrades pel seu 

pare, que l’empenyé a estudiar Dret a París. Malgrat això, Verne va dedicar més temps a llegir i 

a escriure teatre que no pas a estudiar dret.  

La carrera literària de Jules Verne començà als salons literaris de París, en fer amistat amb 

Pierre-Jules Hetzel, editor i escriptor que es convertí no només en el seu editor, sinó també en 

el seu mentor literari i en el seu «pare espiritual». El 1863, Hetzel va iniciar una revista amb 

ànims educatius, Le Magasin d’Éducation et Récreation, amb la publicació de «Els viatges 

extraordinaris de Jules Verne», una obra que recollia la col·lecció de llibres de viatges i 

aventures escrits per Verne.  

Combinant els seus coneixements sobre el mar, els seus dons literaris i una curiositat de 

viatger experimentat, l’obra de Verne constitueix un reflex de l’alta societat del segle XIX i una 

gran font de coneixement científic, marítim, geogràfic i cultural per a joves lectors de tot el 

món. Per això, des del segle XIX fins l’actualitat s’han fet traduccions i adaptacions d’obres 

seves a milions de llengües. Fins i tot se n’han fet diverses adaptacions cinematogràfiques.  

1.2. Context sociocultural del segle XIX a Europa i al món 

L’Europa del segle XIX va experimentar dos esdeveniments successius que van marcar 

intensament el pensament i l’obra de Verne:  

El primer va ser la Revolució del 1848, la Primavera dels Pobles, una onada de revoltes contra 

l’absolutisme i l’imperialisme que s’expandí per tot Europa. El canvi tecnològic estava creant 

noves formes de vida per a les classes obreres i la premsa popular estenia consciència política. 

Començaven a aparèixer nous valors i idees com el liberalisme, el nacionalisme i el socialisme. 

A l’Europa Occidental, la revolució va començar a França i va comportar el sorgiment dels 

ideals democràtics: sufragi universal, sobirania popular i igualtat social. La monarquia de Lluís 

Felip d’Orleans només satisfeia els interessos de l’alta burgesia i negava els drets i les llibertats 
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a la petita burgesia i al proletariat que constituïen un gran sector de la societat francesa. Un 

alçament popular va posar fi a la monarquia i va proclamar la república.  

El segon esdeveniment històric va ser la Guerra de la Secessió dels Estats Units, que va tenir 

lloc entre el 1861 i el 1865 entre els vint-i-tres estats del nord i una coalició d’onze estats del 

sud que van declarar-ne la independència i el dret a la secessió. Va ser la guerra més mortífera 

de la història nord-americana, però tingué com a llegat la fi de l’esclavitud als Estats Units, la 

restauració de la Unió i l’enfortiment del país, que s’estava convertint en una superpotència. 

Enmig d’aquest context de grans canvis socials en què l’esclavitud i el colonialisme es 

comencen a percebre com a valors negatius, Verne rep una forta influència per part de Hetzel, 

que l’orienten cap a una percepció del món republicana i liberal.  

2. PLANTEJAMENT I OBJECTIUS 

2.1. Plantejament: contradiccions de l’obra de Jules Verne 

Hetzel, editor i “pare literari” de Jules Verne era militant republicà i tenia un objectiu molt clar: 

fundar una biblioteca educativa d’inspiració laica. Hetzel va veure en Jules Verne el candidat 

perfecte per al seu projecte i es dedicà a publicar gairebé totes les seves obres, que foren molt 

nombroses. D’aquesta manera, la biblioteca es va acabar fundant i va adquirir un esperit 

enciclopèdic: recollia les obres com una font d’aprenentatge i coneixement científic i històric 

accessible per a tothom.  

Verne escrivia les seves novel·les juvenils amb una triple voluntat: transmetre coneixement 

científic, geogràfic i històric; entretenir; i fer una crítica social al colonialisme, al racisme i a 

l’esclavitud de la seva època. Les dues primeres voluntats es perceben clarament en totes les 

seves obres, que tenen sempre personatges herois i excèntrics, a traves de les aventures dels 

quals els joves lectors adquireixin tots aquests coneixements.  

La tercera voluntat, però, es presenta més subtil i confusa. Cal tenir sempre presents les 

influències i la ideologia de Jules Verne per entendre la seva obra: d’una banda, el seu esperit 

liberal, la inquietud per conèixer, analitzar i entendre les cultures d’arreu del món i la 

influència republicana i laica de Hetzel; i de l’altra, l’entorn on va créixer (educat i envoltat per 

l’alta burgesia francesa, estudiant de Dret a París, de pare advocat i mare filla d’un comerciant 

colonial). Així, veiem contradiccions en la seva obra pel que fa a aquesta voluntat de crítica 

social: els protagonistes de les novel·les de Jules Verne són sempre masculins, blancs i de 

classe alta; apareixen personatges d’altres races (indis, negres) que sovint són tractats com un 
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més pels blancs però al mateix temps sempre dins del tracte d’inferioritat etnocèntric 

d’Europa i Amèrica; en alguna de les seves obres fa una crítica al racisme i a la esclavitud que 

va una mica més enllà, però a la resta se’n desentén.  

Per tot això, la voluntat de traducció de les obres de Verne per a joves lectors actuals o 

d’èpoques posteriors a l’autor presenta contrarietats importants. D’una banda, és innegable 

que les novel·les de Verne són d’un valor literari, científic i històric extraordinari i és per això 

que s’han traduït a milions de llengües. A més a més, transmeten valors educatius com el 

treball en equip, la humilitat, l’honradesa i l’empatia. D’altra banda, però, la naturalitat amb 

que es tracten ideologies de l’època com el racisme, l’esclavitud, el masclisme, el colonialisme, 

i l’etnocentrisme presenta problemes de traducció difícils de resoldre.  

2.2. Objectius  

L’objectiu global d’aquest treball és estudiar la dualitat traducció/adaptació en les novel·les de 

Jules Verne. Aquest objectiu es desglossa en X objectius específics: 

- Objectiu específic 1: comparar traduccions existents, descobrir quina tendència és la 

majoritària.  

- Objectiu específic 2: analitzar els problemes de voluntat pedagògica i prolixitat de 

determinats passatges. 

- Objectiu específic 3: analitzar els problemes de mentalitat de l'època que poden xocar 

fins i tot violentament un lector actual (exemple: el dret de vot a Dos anys de 

vacances). 

- Objectiu específic 4: formular quins creu l'alumne que haurien de ser els criteris de 

traducció.  

 

3. MÈTODE 

3.1. Mostra 

Aquest treball analitza 2 obres de Jules Verne: La volta al món en 80 dies i Deux ans de 

vacances. S’ha agafat aquesta mostra tan reduïda perquè l’objectiu era analitzar a fons cada 

obra i cada traducció. El motius d’elecció d’aquestes obres és que són molt diferents l’una de 

l’altra, tan pel que fa a la trama de la història com pel que fa a l’edat dels seus personatges i els 

valors morals que Verne procurà reflectir-hi. D’aquestes obres se n’analitzen traduccions en 

tres idiomes: català, castellà i anglès. Les traduccions comparades són de traductors de 
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diferents èpoques, que van des de l’època de Jules Verne, a finals del segle XIX, fins al 2005. A 

continuació es descriuen les obres analitzades: 

OBRA 1: Le tour du monde en 80 jours (1873) 

D’aquesta obra se’n comparen 5 traduccions de diferents anys: les tres primeres són 

traduccions al català (dues de traductors contemporanis, del segle XXI, i l’altra, més antiga, 

d’un traductor anònim del 1927); la quarta és una traducció al castellà també força 

contemporània i la quinta és una traducció a l’anglès del 1994, per tant, no gaire antiga 

tampoc: 

1. Traducció al català de Jesús Montcada. 2005, 2010. Editorial La Galera. 

2. Traducció al català de Jordi Vidal. 2001. Editorial La Galera 

3. Traducció al català anònima. Barcelona: Editorial Juventud. 1927.  

4. La vuelta al mundo en ochenta días. Traducció al castellà: Manuel Quinto, Editorial 

Edebé, 2003 Barcelona 

5. Around the World in Eighty Days. Traducció a l’anglès: Jacqueline Rogers, Editorial 

Penguit Books, 1994 London  

OBRA 2: Deux ans de vacances (1888) 

D’aquesta obra se n’han comparat 3 traduccions de característiques molt diferents: la primera 

és d’un traductor català de finals del segle XX, la segona és una adaptació al castellà del 2000, i 

la tercera és una traducció a l’anglès d’un traductor contemporani a Jules Verne:  

1. Traducció al català de Joan Valls. 1983. Editorial La Magrana (Barcelona) 

2. Versió i adaptació al castellà de Rafael Díaz. 2000. Editorial Auriga 

3. Traducció a l’anglès. Traductor anònim. 1889. Editorial Sampson Low, Marston, Searle, & 

Rivington (Londres) 

3.2. Procediment 

Per a totes dues obres s’han seguit els mateixos procediments, que s’han dividit en dos 

objectius d’anàlisi: els problemes de voluntat pedagògica i la prolixitat de determinats 

passatges. El primer objectiu s’analitza de manera més extensa, donat que hi ha problemes de 

diferents tipus i que s’han tractat de manera diferent per cada traductor. L’anàlisi de la 

prolixitat, en canvi, és molt més breu perquè s’ha considerat, que analitzant un parell de 

passatges de cada obra ja es pot observar la tendència de cada traductor. 
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3.2.1. Procediment de l’anàlisi de problemes de voluntat pedagògica 

3.2.1.1. Procediment de l’anàlisi a nivell lèxic 

Per a analitzar les traduccions de termes s’utilitzen taules on es fa visible amb claredat el 

terme original i les diferents opcions de traducció. Posteriorment a les taules, s’exposa l’anàlisi 

que engloba, compara i resumeix les opcions de cada traductor. Només s’analitzen termes a 

l’obra de La volta al món en 80 dies, perquè al aparèixer-hi diferents països, Verne utilitza 

paraules en diferents idiomes, però no és aquest el cas de Deux ans de vacances, on hi ha pocs 

conceptes que no siguin en francès.  

3.2.1.2. Procediment de l’anàlisi a nivell de passatges o frases 

Per a analitzar passatges sencers o frases se segueix sempre el mateix procediment per fer més 

visible la comparació:  

1) En primer lloc, es presenta el text original en francès, i a sota, una traducció al català. Per a 

Le tour du monde en 80 jours, es mostra la traducció de Jesús Moncada perquè es considera la 

més fidel al contingut. Per a Deux ans de vacances, es mostra la traducció de Joan Valls per dos 

motius: en primer lloc, perquè el català és la llengua vehicular d’aquest treball i la traducció de 

Valls és l’única mostra catalana; i en segon lloc, perquè la literalitat de la seva traducció, 

malgrat allunyar-se sovint d’un català genuí, fa molt visible la comparació amb l’original. 

2) Si en alguna traducció hi ha una diferència significativa (més enllà de les tècniques de 

traducció necessàries per aconseguir un llenguatge genuí sense perdre el sentit) es mostra el 

fragment de la traducció en qüestió. Per mostrar amb claredat la diferència, es fan servir els 

codis següents: 

- Omissió: [omissió: frase original en francès que s’ha omès]. Al text original, es marca en 

negreta la frase omesa. 

- Addició: s’escriu [addició] al final de la frase que s’ha afegit. 

- Modificació: s’escriu [modificació] al final de la frase on s’ha modificat la informació. Al text 

original, es marca amb negreta la frase modificada. 

3) Sota cada traducció que presenta diferències significatives s’exposen les diferències 

respecte al fragment original. 



   7 
 

 

3.2.2. Procediment de l’anàlisi de problemes de prolixitat 

Per analitzar les solucions dels traductors davant la prolixitat d’alguns passatges el 

procediment emprat ha estat diferent. Per a cada passatge analitzat es mostra primer el text 

original, però no sempre va seguit d’una traducció al català, per motius d’extensió del 

passatge; quan no hi ha traducció al català, hi ha una breu explicació del contingut del 

passatge. Per a fer-ho més fàcil i ràpid d’entendre, s’ha fet servir un codi de colors, que es 

tornarà a recordar a l’apartat de resultat i discussió: 

Fidelitat  

Omissió 

Modificació 

S’han subratllat els fragments de les traduccions amb el color adequat segons es tracta de text 

fidel, omès o modificat respecte a l’original. Quan es tradueix tot el paràgraf fidelment o 

s’omet el paràgraf sencer, simplement s’indica, però no s’afegeix el paràgraf. 

4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

4.1. Le tour du monde en 80 jours (1873) 

4.1.1. Masclisme, racisme i etnocentrisme europeu a l’obra 

En primer lloc parlarem del masclisme, que és ben present a aquesta i a totes les obres de 

Verne, com a la gran majoria d’obres escrites al segle XIX. A Le tour du monde en 80 jours, 

només hi surt una sola dona entre tots els personatges que apareixen a la història, que són 

més de cinquanta comptant els protagonistes, els secundaris i els espontanis. La dona és 

Aouda, la noia índia que coneix Phileas Fogg durant el seu viatge. Fogg i Passepartout són els 

protagonistes de la història i, si bé Aouda els acompanya a gairebé tot el viatge, no té tan de 

protagonisme i se’ns presenta com un ésser delicat i indefens que els dos homes han salvat i 

han de protegir fins al final.  

D’altra banda també veiem reflectit el racisme en el personatge d’Aouda, que és índia. En 

algun passatge Verne fa una descripció física d’Aouda i deixa clar que té aspecte d’europea i 

que ha estat educada amb els modals anglesos. És com si Verne volgués remarcar que, malgrat 

ser ínia, Phileas Fogg es pot arribar a enamorar d’ella perquè té aparença europea i modals 

anglesos. Com a contrast veiem descrits els personatges indis que apareixen a l’obra com a 
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salvatges, violents i gent de mal tracte, de pràctiques religioses esgarrifoses. Més endavant 

veiem també racisme cap als sioux i els pawnies americans.  

Finalment, l’etnocentrisme europeu es veu reflectit primerament en el fet que els dos 

personatges principals són un anglès i un francès i la resta de personatges que apareixen 

resulten estranys i en molts casos rebutjables. És el cas, per exemple de l’americà esquerp i de 

modals bruscos que coneixen a San Francisco o els xinesos vestits estrafolàriament amb qui es 

troba Passepartout a Hong Kong. L’etnocentrisme també adopta la forma de colonialisme, 

sobretot anglès, que Verne presenta de forma irònica al llarg de tota l’obra.  

4.1.2. Anàlisi de problemes de voluntat pedagògica 

4.1.2.1. Anàlisi a nivell lèxic 

En primer lloc, s’analitzaran les opcions de traducció de termes concrets provinents d’altres 

llengües diferents del francès, que al segle XIX eren d’ús comú però actualment molts no 

s’utilitzen i, en la majoria dels casos, se n’ha trobat un equivalent o s’han adaptat a la llengua 

de redacció. Especialment es troben molts termes anglesos en cursiva a l’obra de Verne, però 

també alguns en italià i d’altres llengües. Per posar-ne alguns exemples:  

Original1 

(francès) 

Montcada, 

2005 (català) 

Vidal, 2001 

(català) 

Traductor 

anònim, 1927 

(català) 

Quinto, 2003 

(castellà) 

Rogers, 

1994 

(anglès) 

esq. [2] 

(referent a 

Philieas Fogg)  

el senyor 

Phileas Fogg, 

esq.* N. del T. 

Abreviatura 

d’esquire: 

señor [5] 

 

squ. *N. del T. 

Abreviatura 

d’squire, 

propietari o 

terratinent [9] 

«esq.»*N. del 

T. Esquire: 

dignitat 

corresponent 

al «don» 

castellà [5] 

el caballero 

Phileas Fogg 

(traducció del 

concepte)  

[ 5] 

 

Mr. Phileas 

Fogg* N. 

del T. «Mr» 

in the 

French 

original 

(traducció 

del 

concepte i 

informació 

                                                           
1 Original en francès digitalitzat en versió PDF. 
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addicional 

falsa) [91] 

in petto [73] [72]: in 

petto*N. del 

T. 

Interiorment. 

En italià a 

l’original. 

in petto [77] interiorment 

(traduït i 

sense 

explicació) 

[54] 

in petto [75] mentally 

(traduït i 

sense 

explicació) 

[64] 

 

le transire 

benefaciendo 

[70] 

el transire 

benefaciendo 

[69] 

el transire 

benefaciendo 

[74] 

el transire 

benefaciendo 

[52] 

el transire 

benefaciendo 

[72] 

a lack of 

sound 

common 

sense [61] 

gentleman 

[70] 

cavaller [69] gentleman 

[74] 

gentleman 

[52] 

caballero [72] gentleman 

[61] 

steamer en 

fer à hélice et 

à spardeck 

[37] 

un vapor de 

ferro amb 

hélix i 

entrepont 

[38] 

un steamer de 

ferro amb 

hélice i 

spardeck*N. 

del T. Vapor, 

entrecoberta 

[41] 

vapor, 

spardeck*N. 

del T. Ponts 

coberts [27] 

vapor de 

Hierro a 

hélice[39] 

Steamer, 

built of iron 

[34] 

un policeman 

[116] 

un policia 

[107] 

un 

policeman*N. 

del T. Agent 

de policia 

[108] 

un policia 

[80] 

un policía 

[109] 

a policeman 

[91] 
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En general, i segons es mostra a la taula anterior, sembla que Verne seguia un patró a l’hora 

d’utilitzar aquests termes: deixava els termes en anglès sense cursiva perquè eren d’ús comú 

en la llengua francesa del segle XIX, mentre que els termes italians els escrivia en cursiva. Pel 

que fa als traductors, adopten posicions diferents a l’hora de resoldre aquests problemes de 

traducció. 

 Pels termes en anglès, els dos traductors catalans més actuals adopten posicions contràries: 

Montcada té tendència a traduir el terme al català, mentre que Vidal té tendència a deixar-lo 

en anglès i afegir-hi cursiva, amb una nota al peu de pàgina amb la traducció. D’altra banda, el 

traductor anònim del 1927 no segueix cap patró per resoldre aquests problemes: algunes 

vegades posa el mot en cursiva i afegeix una nota al peu de pàgina i d’altres, tradueix el mot al 

català. Per part seva, Quinto tendeix a traduir el concepte a l’espanyol igual que Montcada; cal 

destacar que Quinto i Montcada són els traductors més actuals i això ens podria afirmar que la 

tendència actual és intentar buscar un terme equivalent a la llengua de traducció. Finalment, 

Rogers, amb la seva traducció a l’anglès, com és lògic, ho deixa en la seva llengua i sense 

cursiva.  

Pels termes en italià les posicions són diferents que pels anglesos. D’entrada, Verne els escrivia 

sempre en cursiva a l’original. Per una banda, Moncada, Vidal i Quinto s’inclinen a deixar el 

terme en cursiva (en algun cas Montcada afegeix una nota al peu de pàgina amb la traducció). 

D’altra banda, el traductor anònim del 1927 tampoc segueix cap ordre amb els termes italians: 

algunes vegades els tradueix i d’altres, els deixa en italià i en cursiva. Rogers, per part seva, els 

tradueix sempre.  

Aquest és el resum exemplificat de les tendències generals de tota l’obra i les seves 

traduccions. Resulta interessant, però, afegir un paràgraf en concret de la novel·la que conté 

un gran nombre d’estrangerismes de diferents llengües així com també referents culturals i 

noms de carrers en anglès: 

[p.193] San Francisco présentait l’aspect d’une grande ville commerçante. 

(...) 

Plus de sombreros, plus de chemises rouges à la mode des coureurs de placers, plus 

d’Indiens emplumés, mais des chapeaux de soie et des habits noirs, que portaient un 

grand nombre de gentlemen doués d’une activité dévorante. (els conceptes no estan 

en cursiva a l’original) 
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Certaines rues, entre autres Montgommery-street – le Regent-street de Londres, le 

boulevard des Italiens de Paris, le Broadway de New York –, étaient bordées de 

magasins splendides, qui offraient à leur étalage les produits du monde entier.  

Lorsque Passepartout arriva à l’International-Hotel, il ne lui semblait pas qu’il eût quitté 

l’Angleterre.   

Le rez-de-chaussée de l’hôtel était occupé par un immense « bar », sorte de buffet 

ouvert gratis (en cursiva a l’original) à tout passant. Viande sèche, soupe aux huîtres, 

biscuit et chester s’y débitaient sans que le consommateur eût à délier sa bourse. Il ne 

payait que sa boisson, ale, porto ou xérès, si sa fantaisie le portait à se rafraîchir. Cela 

parut « très américain » à Passepartout.” (els conceptes no estan en cursiva a 

l’original) 

A continuació, es poden observar les tendències, que generalment coincideixen amb les 

descrites anteriorment: 

Original en francès Montcada 

[191] 

Vidal 

[190] 

Anònim 

[143] 

Quinto 

[192] 

Rogers 

[162] 

sombreros barrets 

d’ales 

amples 

sombreros 

N. del T. En 

castellà a 

l’original 

 

barrets Sombreros 

mexicanos 

sombreros 

gentlemen Cavallers gentlemen 

 

gentlemen 

 

caballeros gentlemen 

Montgom

mery-street 

Montgomm

ery Street 

Montgomm

ery Street 

Montgomm

ery Street 

Montgomm

ery Street 

Montgomm

ery Street 

Regent-

street de 

Londres 

Regent 

Street de 

Londres 

Regent 

Street de 

Londres 

Regent 

Street de 

Londres 

Regent 

Street de 

Londres 

what 

Regent 

Street is to 

London 
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boulevard 

des Italiens 

de Paris 

bulevard 

dels Italians 

de París 

bulevard 

dels Italians 

de París 

bulevard 

dels Italians 

de París 

boulevard 

des Italiens 

de Paris 

Boulevard 

des Italiens 

to Paris 

Broadway 

de New 

York 

Broadway 

de Nova 

York 

Broadway 

de Nova 

York 

Broadway 

de Nova 

York 

Broadway 

de 

NuevaYork 

Broadway 

to New York 

« bar » Bar «bar» bar Bar bar 

Gratis de franc gratis 

N. del T. En 

castellà a 

l’original 

gratis (no es 

correcte en 

català) 

ofrecido 

gratuitamen

te 

freely open 

to all 

passers-by 

Biscuit Galetes bescuit bescuit bizcocho biscuits 

Chester Formatge formatge 

Chester 

xester queso 

chéster 

cheese 

Ale Cervesa Ale cervesa cerveza ale 

Porto Porto Porto porto oporto porter 

Xérès Xerès Xerès xerès Jerez sherry 

 

4.1.2.2. Anàlisi nivell de contingut 

Com en altres obres de Verne, a Le tour du monde en 80 jours, el protagonista és un anglès de 

l’alta societat. Per això trobem molts referents a la cultura anglesa, entre els quals hi podem 

veure reflectides les contrarietats de Verne pel que fa a la seva percepció dels britànics: una 

actitud entre admiració i rebuig. Els paràgrafs següents serviran com a exemples d’aquesta 

percepció.  

En primer lloc, s’exemplifica un paràgraf que parla del sou dels funcionaris civils al Regne Unit i 

va lligat a una nota de l’autor al peu de pàgina: 
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[p.53] Parmi ces passagers du Mongolia, on comptait divers fonctionnaires civils et des 

officiers de tout grade. De ceux-ci, les uns appartenaient à l’armée britannique 

proprement dite, les autres commandaient les troupes indigènes de cipayes, tous 

chèrement appointés, même à présent que le gouvernement s’est substitué aux droits 

et aux charges de l’ancienne Compagnie des Indes : sous-lieutenants à 7 000 F, 

brigadiers à 60 000, généraux à 100 000.* 

*N. de l’A. Le traitement des fonctionnaires civils est encore plus élevé. Les simples 

assistants, au premier degré de la hiérarchie, ont 12 000 francs ; les juges, 60 000 F ; les 

présidents de cour, 250 000 F ; les gouverneurs, 300 000 F, et le gouverneur général, 

plus de 600 000 F. 

[Moncada: p.55] Entre els passatgers del Mongòlia, hi havia diversos funcionaris civils i 

oficials de tots els graus. Dels últims, alguns pertanyien a l’exèrcit britànic pròpiament 

dit, la resta manaven les tropes indígenes de sipais, tots molt ben pagats, encara que el 

govern hagi assumit ja els drets i les despeses de l’antiga Companyia de les Índies: els 

sotsinents cobren 7.000 francs, els brigaders 60.000, i els generals 100.000. 

*N. de l’A. Els sous dels funcionaris civils encara són més alts. Els simples assistents, el 

grau més baix de la jerarquia, cobren 12.000 francs; els jutges 60.000; els presidents 

dels tribunals 250.000; els governadors 300.000, i el governador general més de 

600.000.  

Tots tres traductors catalans han optat per una traducció fidel tan del paràgraf com de la nota 

de l’autor [Moncada:55; Vidal:58; anònim:40]. Quinto [55] i Rogers [48], per part seva, han 

omès la nota de l’autor i, mentre que Quinto també ha traduït el paràgraf fidelment, Rogers ha 

canviat la moneda francesa per l’anglesa; de francs a lliures:  

[Rogers:48] for the sublieutenants got £280, brigadiers, £2400, and generals of 

division, £4000. 

A continuació resulta interessant analitzar un paràgraf que demostra també la percepció de 

Verne dels anglesos, tot comparant-los amb Passepartout, l’estrafolari personatge francès:  

[80] Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty, enfouis jusqu’au cou dans leurs cacolets, 

étaient fort secoués par le trot raide de l’éléphant, auquel son mahout imprimait une 

allure rapide. Mais ils enduraient la situation avec le flegme le plus britannique, causant 

peu d’ailleurs, et se voyant à peine l’un l’autre.  
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Quant à Passepartout, posté sur le dos de la bête et directement soumis aux coups et aux 

contrecoups, il se gardait bien, sur une recommandation de son maître, de tenir sa 

langue entre ses dents, car elle eût été coupée net. Le brave garçon, tantôt lancé sur le 

cou de l’éléphant, tantôt rejeté sur la croupe, faisait de la voltige, comme un clown sur 

un tremplin. Mais il plaisantait, il riait au milieu de ses sauts de carpe, et, de temps en 

temps, il tirait de son sac un morceau de sucre, que l’intelligent Kiouni prenait du bout de 

sa trompe, sans interrompre un instant son trot régulier. 

[80] Phileas Fogg i sir Francis Cromarty, enfonsats fins al coll en els sellons, havien de 

suportar les fortes sacsejades que provocava el trot rígid de l’elefant, al qual el cornac 

imprimia una marxa ràpida. Suportaven, però, la situació amb una flegma d’allò més 

britànica. D’altra banda, parlaven poc i amb prou feines es veien. 

Quant a Passepartout, instal·lat al llom de la bèstia i sotmès directament a cops i 

contracops, es guardava d’allò més, seguint una recomanació de l’amo, de posar-se la 

llengua entre les dents perquè se l’hauria tallada en rodó. El bon xicot, ara llançat contra 

el coll de l’elefant, ara rebutjant cap a la gropa, feia acrobàcies com un pallasso sobre un 

trampolí. Tanmateix, hi feia proma, reia durant els salts de carpa, i , de tant en tant, 

treia de la bossa un terròs de sucre, que l’intel·ligent Kiouni agafava amb l’extrem de la 

trompa sense intrrompre gens ni mica el seu trot regular.  

D’aquest paràgrafs, tots els traductors n’han fet una traducció molt fidel, que transmet 

perfectament la idea de Verne dels personatges de l’alta societat anglesa, seriosos, distants, 

tranquils, elegants, prudents, en oposició a la seva percepció dels francesos a través del 

personatge de Passepartout, desmanegat, bromista, valent, proper. Més endavant, a l’apartat 

4.2, on es descriu l’obra Deux ans de vacances, es veurà com els estereotips dels personatges 

anglesos i francesos es mantenen fidels.  

Vegi’s una altra comparació estereotipada d’aquestes dues cultures: 

[106] Mr. Fogg ne fit pas un mouvement qui pût marquer en lui une surprise 

quelconque. Cet agent était un représentant de la loi, et, pour tout Anglais, la loi est 

sacrée. Passepartout, avec ses habitudes françaises, voulut raisonner, mais le 

policeman le toucha de sa baguette, et Phileas Fogg lui fit signe d’obéir.  

[Moncada:107] Fogg no va fer cap moviment que demostrés la més mínima sorpresa. 

L’agent era un representant de la llei, i , per a un anglès, la llei és sagrada. 
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Passepartout, amb els seus costums francesos, va voler discutir. El policia, però, va 

tocar-lo amb la vara i Phileas Fogg va fer-li un senyal perquè obeís.  

Tots els traductors fan una traducció fidel d’aquest paràgraf excepte Rogers [91], que n’omet 

un concepte important: 

(...) Passepartout [omissió: avec ses habitudes françaises] tried to reason about the 

matter, but the policeman tapped him with his stick, and Mr. Fogg made him a signal 

to obey. 

Sense allunyar-nos de la cultura anglesa, vegem el tracte de les societats europees cap a les 

dones, analitzant el següent paràgraf, que tots els traductors han traduït fidelment: 

[147] Depuis que Mrs. Aouda avait accepté son offre de la conduire jusqu’en Europe, il 

avait dû songer à tous les détails que comporte un aussi long voyage. Qu’un Anglais 

comme lui fît le tour du monde un sac à la main, passe encore ; mais une femme ne 

pouvait entreprendre une pareille traversée dans ces conditions. De là, la nécessité 

d’acheter les vêtements et objets nécessaires au voyage. 

 [Moncada: 147] D’ençà que la jove havia acceptat que la portés a Europa, havia de 

pensar en tots els detalls que requeria un viatge tan llarg. Que un anglès com ell fes la 

volta al món amb una bossa de mà, podia passar; una dona, però, no podia emprendre 

una travessia semblant en aquelles condicions. Calia, per tant, adquirir els vestits i els 

objectes necessaris.  

D’aquest paràgraf resulta interessant observar l’opció del traductor anònim del 1927, que ha 

fet un canvi en el temps verbal: 

[anònim: 147] Que un anglès com ell fes la volta al món amb un maletí a la mà, pot 

passar; però una dona no pot emprendre [variació: une femme ne pouvait 

entreprendre] una travessia semblant en les mateixes condicions».  

Aquest «pot» és realment un «podia» en l’original, perquè és el temps verbal que concorda 

amb la frase narrativa en passat. Aquesta traducció és de l’època en què Espanya estava 

sotmesa a la dictadura de Primo de Rivera i, per tant, la percepció de la dona a Catalunya 

encara era molt inferior a la de l’home. Això es veu reflectit en el fet que el traductor (que val a 

dir que quedà en l’anonimat perquè en aquells temps els traductors no estaven valorats com 

actualment) canvia el temps verbal en passat de l’original en francès pel temps verbal en 

present. 
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A la resta de traduccions, el paràgraf es tradueix fidelment, i això suposa un problema perquè 

el jove lector actual no rep cap explicació de la diferència de tracte cap a les dones a l’època, 

sinó que se li presenta com un fet normal.  

Pel que fa als referents a la cultura índia, es troben alguns passatges on s’observa el racisme i 

l’etnocentrisme europeu, al mateix temps que serveixen de testimoni del colonialisme anglès: 

[81] Toute cette partie du haut Bundelkund, peu fréquentée des voyageurs, est habitée 

par une population fanatique, endurcie dans les pratiques les plus terribles de la religion 

indoue. La domination des Anglais n’a pu s’établir régulièrement sur un territoire soumis 

à l’influence des rajahs, qu’il eût été difficile d’atteindre dans leurs inaccessibles retraites 

des Vindhias.  

Plusieurs fois, on aperçut des bandes d’Indiens farouches, qui faisaient un geste de colère 

en voyant passer le rapide quadrupède. D’ailleurs, le Parsi les évitait autant que possible, 

les tenant pour des gens de mauvaise rencontre. 

[Moncada:81] Tota aquella banda de l’alt Bundelkund, poc freqüentada pels viatgers, és 

troba habitada per una població fanàtica, andurida en les pràctiques més terribles de la 

religió hindú. El domini anglès no s’ha pogut establir d’una manera regular en un territori 

sotmès a la influència dels rajàs, difícils d’atrapar en els inaccessibles refugis de les 

muntanyes Vindhias.  

Diverses vegades van veure bandes d’indis ferotges, que feien gestos de còlera en veure 

passar el ràpid quadrúpede. D’altra banda, el parsi els evitava sempre que podia perquè 

els considerava gent perillosa.  

En aquests dos paràgrafs trobem problemes de diferents tipus. D’una banda, es percep un 

profund racisme cap als indígenes de la Índia, els quals els descriu com a éssers fanàtics i 

violents, la religió dels quals té pràctiques horribles que es descriuen més endavant a la 

novel·la. Aquesta descripció és molt subjectiva perquè està feta des del punt de vista europeu i 

no dóna peu al lector a veure la cultura i la religió hindú de cap altra manera. De la mateixa 

manera, descriu el colonialisme anglès com un esdeveniment natural, com si la cosa estranya i 

fora de lloc fos que els anglesos no s’haguessin pogut establir regularment en aquell territori.  

D’altra banda, Verne parla dels rajàs i de les muntanyes Vinhyas com si el lector hagués de 

conèixer-ho bé. Fóra interessant que hi hagués alguna explicació de qui és aquesta tribu i que 
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des Vindhyas són unes muntanyes, ja que la majoria de lectors no en deuen saber res. Com es 

veu a la traducció, Moncada afegeix «muntanyes» per facilitar la comprensió.  

Tots els traductors han traduït tots dos paràgrafs fidelment, excepte Rogers, que ha omès la 

segona part de l’última frase:  

[Rogers:70] The travelers several times saw bands of ferocious Indians (...). The Parsee 

avoided them as much as possible [omissió: les tenant pour des gens de mauvaise 

rencontre].  

El motiu d’aquesta omissió es desconeix, però es pot dir objectivament que és una frase que 

aporta informació no redundant. 

A continuació s’afegeix un paràgraf més que fa referència als indígenes hindús de manera 

despectiva:  

[85] Autour de la statue s’agitait, se démenait, se convulsionnait un groupe de vieux 

fakirs, zébrés de bandes d’ocre, couverts d’incisions cruciales qui laissaient échapper 

leur sang goutte à goutte, énergumènes stupides qui, dans les grandes cérémonies 

indoues, se précipitent encore sous les roues du char de Jaggernaut. 

 [Moncada:86] Un grup de vells faquirs s’agitava, convuls, al voltant de l’estàtua. 

Zebrats de franges de color ocre, coberts d’incisions cruciformes de les quals gotejava 

sang, eren la mena d’energúmens estúpids que encara es precipiten sota les rodes de la 

carrossa de Jaggernot durant les grans cerimònies hindús.  

Hi trobem els mateixos problemes que en els dos paràgrafs anteriors: els indígenes són 

tractats d’estúpids i violents i altra vegada no s’explica al lector qui és Jaggernot (déu hindú) i 

el més probable és que ho desconegui.  

De la mateixa manera que als paràgrafs anteriors, tots els traductors han traduït aquest 

paràgraf fidelment excepte Rogers, que altre cop ha omès l’última frase:  

[Rogers:73] A group of all fakirs was capering and making a wild ado around the 

statue; they were striped with ochre, and covered with cuts whence their blood issued 

drop by drop [omissió: énergumènes stupides qui, dans les grandes cérémonies 

indoues, se précipitent encore sous les roues du char de Jaggernaut]. 



   18 
 

A aquest aspecte racista i etnocèntrica de Le tour du monde en 80 jours hi xoca la crítica social 

que intenta transmetre Verne en alguns passatges, contradicció de la qual s’ha parlat a 

l’apartat de Plantejament. Vegem-ne un passatge que ho exemplifica: 

[105] Monghir, ville plus qu’européenne, anglaise comme Manchester ou Birmingham, 

renommée pour ses fonderies de fer, ses fabriques de taillanderie et d’armes blanches, 

et dont les hautes cheminées encrassaient d’une fumée noire le ciel de Brahma, – un 

véritable coup de poing dans le pays du rêve ! 

Aquí Verne critica que les fàbriques construïdes pels anglesos per a enriquir-se han destrossat 

la bellesa del paisatge indi, que abans tenia un aspecte molt més pur. Pel que fa a les 

traduccions, un cop més, tots els traductors han fet una traducció fidel del paràgraf, excepte 

Rogers, que ha omès de nou l’última frase:  

[Rogers:89] Monghir, a more that European town, for it is as English as Manchester or 

Birmingham, with its iron foundries, edged-tool factories, and high chimneys puffing clouds of 

Black smoke toward the sky [omissió: un véritable coup de poing dans le pays du rêve !]  

Vegem-ne un altre passatge semblant que parla del rebuig que sentirien els déus hindús si 

veiessin el panorama de la ciutat de Monghir, tan «britanitzada»: 

[104] Ces fidèles, (els hindús), sont sectateurs fervents de la religion brahmanique, qui 

s’incarne en ces trois personnes : Whisnou, la divinité solaire, Shiva, la personnification 

divine des forces naturelles, et Brahma, le maître suprême des prêtres et des 

législateurs. Mais de quel oeil Brahma, Shiva et Whisnou devaient-ils considérer cette 

Inde, maintenant « britannisée », lorsque quelque steam-boat passait en hennissant et 

troublait les eaux consacrées du Gange, effarouchant les mouettes qui volaient à sa 

surface, les tortues qui pullulaient sur ses bords, et les dévots étendus au long de ses 

rives !  

[Moncada: 104] Aquells fidels, enemics aferrissats del budisme, són adeptes fervents de 

la religió bramànica, encarnada en aquestes tres persones: Vinxu, la divinitat solar, 

Xiva, personificació divina de les forces naturals, i Brahma, mestre suprem de sacerdots 

i legisladors. Com devien mirar-se, però, Brahma, Xiva i Vinxu, aquella Índia, aleshores 

«britanitzada», quan un vaixell de vapor passava tot xiulant i agitava les aigües 

sagrades del Ganges, espantava les gavines, les tortugues que pul·lulaven a les vores i 

els devots escampats a la riba? 
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En aquest paràgraf Verne explica que la religió bramànica és contrària al budisme i en descriu 

els seus déus. És un fragment molt educatiu, perquè en aquest cas sí que descriu de manera 

amable una religió hindú i, a més, critica seguidament com el paisatge de la Índia estava 

deixant de ser pur i bonic per culpa del colonialisme britànic, que va arribar de la mà de la 

industrialització. Tots els traductors en fan una traducció fidel.  

Un cop més veiem el colonialisme com un aspecte positiu en un passatge del mateix capítol, 

aquest cop el colonialisme francès: 

[105]...le train passa à toute vitesse, et on n’aperçut plus rien des merveilles du 

Bengale, ni Golgonde, ni Gour en ruine, ni Mourshedabad, qui fut autrefois capitale, ni 

Burdwan, ni Hougly, ni Chandernagor, ce point français du territoire indien sur lequel 

Passepartout eût été fier de voir flotter le drapeau de sa patrie ! 

[Moncada:106]...el tren va llançar-se a tota velocitat i els viatgers ja no van poder 

veure cap altra de les meravelles de Bengala: ni Golconda, ni Gour en ruïnes, ni 

Mourshedabad, l’antiga capital, ni Hougly, ni Chandernagor, un indret francès en 

territori indi, on Passepartout s’hauria sentit orgullós de veure onejar la bandera de la 

pàtria! 

En aquest cas, tots els traductors en fan una versió fidel. 

A la Xina, Verne torna a mostrar el colonialisme anglès en diversos fragments:  

[138] Passepartout remarqua un certain nombre d’indigènes vêtus de jaune, tous très 

avancés en âge. Étant entré chez un barbier chinois pour se faire raser « à la chinoise 

», il apprit par le Figaro de l’endroit, qui parlait un assez bon anglais, que ces 

vieillards avaient tous quatre-vingts ans au moins, et qu’à cet âge ils avaient le 

privilège de porter la couleur jaune, qui est la couleur impériale. Passepartout trouva 

cela fort drôle, sans trop savoir pourquoi.  

[Moncada:138] Passepartout va observar un cert nombre d’indígenes vestits de groc i 

molt vells. Havent entrat a la barberia d’un xinès per afaitar-se «a la xinesa», va saber 

per Fígaro de l’establiment, que parlava un anglès prou bo, que cadascun dels vells 

tenia almenys vuitanta anys i que, per la seva edat, gaudien del privilegi de vestir de 

groc, el color imperial. Passepartout, va trobar-ho força estrambòtic sense saber ben 

bé per què.  
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És curiós veure que, novament, Rogers omet parts concretes relacionades amb això La resta de 

traductors en fan una traducció fidel. Vegem el paràgraf traduït per Rogers: 

(Rogers:116] Passepartout noticed in the crowd a number of natives who seemed very 

old and were dressed in yellow. On going into a barber’s to get shaved [omissió: à la 

chinoise], he learned [omissió: par le Figaro de l’endroit, qui parlait un assez bon 

anglais] that these ancient men were all at least eighty years old, at which age they 

were permitted to wear yellow, which is the Imperial color. Passepartout, without 

exactly knowing why, thought this very funny. 

Vegem un exemple més d’un paràgraf que parla del colonialisme anglès a la Xina, 

concretament a Hong Kong: 

[137] Hong-Kong n’est qu’un îlot, dont le traité de Nanking, après la guerre de 1842, 

assura la possession à l’Angleterre. En quelques années, le génie colonisateur de la 

Grande-Bretagne y avait fondé une ville importante et créé un port, le port Victoria. 

[Moncada:137] Hong Kong és solament un illot, la possessió del qual va passar a 

Anglaterra pel tractat de Nanquín, al final de la guerra de 1842. En pocs anys, el geni 

col·lonitzador de la Gran Bretanya va fundar-hi una ciutat important i un port, el 

Victoria.  

I un cop més la traducció de Rogers, no només omet tota la frase que està en negreta, sinó que 

introdueix informació falsa: 

[Rogers:115] Hong Kong is an island which acem into the possiession of the English by 

the treaty of Nankin after the war in 1842.[omissió: En quelques années, le génie 

colonisateur de la Grande-Bretagne y avait fondé une ville importante et créé un port, 

le port Victoria] [modificació: It is now an important city and an excellent port]. 

I finalment es mostra a continuació un últim exemple que acabarà de constatar el que sembla 

inevitablement cert: que Jules Verne remarca el colonialisme anglès a propòsit a La volta al 

món, que sembla riure-se’n a través d’un personatge francès, Passepartout. Vegem aquest 

últim paràgraf que sembla resumir això força bé: 

[137] À peu de choses près, c’était encore Bombay, Calcutta ou Singapore, que le digne 

garçon (Passepartout) retrouvait sur son parcours. Il y a ainsi comme une traînée de 

villes anglaises tout autour du monde.  
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[Moncada:137] Amb poques diferències, per al bon xicot era com trobar-se a Bombai, 

Calcuta o Singapur. Hi havia una mena de reguitzell de ciutats angleses semblants al 

voltant del món.  

Els traductors catalans i el traductor castellà segueixen, com en la resta dels casos, amb una 

traducció fidel, mentre que Rogers, omet una part del fragment i canvia la manera de donar la 

informació, cosa que fa que es perdi el sentit irònic que li dóna Verne: 

[Rogers:115] Hong Kong seemed to him not unlike Bombay, Calcutta, and Singapore, 

since, like them, it betrayed everywhere the evidence of English supremacy 

[modificació i omissió: Il y a ainsi comme une traînée de villes anglaises tout autour du 

monde]. 

També hi apareix algun referent a la cultura espanyola que algun traductor va trobar 

inapropiat: 

[194] Sur le trottoir, il trouva son domestique, qui lui demanda si, avant de prendre le 

chemin de fer du Pacifique, il ne serait pas prudent d’acheter quelques douzaines de 

carabines Enfield ou de revolvers Colt. Passepartout avait entendu parler de Sioux et de 

Pawnies, qui arrêtent les trains comme de simples voleurs espagnols. 

[Moncada:192] A la vorera, va trobar el seu criat, que va preguntar-li si, abans d’agafar 

el tren del Pacífic, no seria prudent comprar unes quantes dotzenes de carrabines 

Enfield o de revòlvers Colt. Passepartout havia sentit a parlar de sioux i de pawnies, que 

assaltaven els trens com els bandolers espanyols. 

En aquest fragment, Verne compara la manera de fer salvatge dels Sioux i els Pawnies (tribus 

indígenes americanes) amb els bandolers espanyols, que segons diu també aturaven trens fent 

ús de la violència. En aquest cas, Moncada, Vidal i Quinto ho tradueixen fidelment, però el 

traductor anònim i Rogers hi fan alguna modificació: 

[anònim:144] (...) Passepartout havia sentit a parlar de Siux i Pawnies, que deturen els 

trens talment com si fossin bandolers d’Espanya*N. del T. Juli Verne mostrava, en 

general, en les seves obres, poca simpatia per Espanya [addició].  

D’altra banda, cal mencionar també l’opció de traducció de Rogers, que, seguin la seva línia de 

traducció lliure, opta per ometre aquest fragment: 
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 [Rogers:16] (...) He (Passepartout) had been listening to stories of attacks upon the 

trains by the Sioux and Pawnees [omissió: comme de simples voleurs espagnols]. 

Pel que fa als negres africans, és interessant també veure el llenguatge que feia servir Verne 

per a referir-s’hi, a més a més de les solucions dels traductors davant la naturalitat amb que es 

parlava de l’esclavitud dels negres al segle XIX:  

[194] Le restaurant de l’hôtel était confortable. Mr. Fogg et Mrs. Aouda s’installèrent 

devant une table et furent abondamment servis dans des plats lilliputiens par des 

Nègres du plus beau noir. 

(en aquest cas no s’afegeix la traducció de Moncada perquè se’n farà un anàlisi a 

continuació, juntament amb l’anàlisi de cada una de les traduccions)  

En francès, la paraula nègre per referir-se a les persones de pell de color negra no té el mateix 

sentit neutre que en català «negre», en castellà negro i en anglès black, sinó que té un sentit 

indiscutiblement despectiu. Com molt bé descriu al següent fragment Claude Ribbe, escriptor i 

historiador francès d’origen caribeny, França és l’únic país al món que utilitza el mot negre en 

el sentit literal d’esclau:  

La France est le seul pays au monde à utiliser le mot «nègre» dans le sens d’esclave 

littéraire. Ce terme, dont la connotation raciste est tellement évidente que plus 

personne n’ose l’utiliser au sens littéraire qu’avec des guillemets, fait en effet allusion 

au statut d’esclave du collaborateur surexploité qui fait le travail d’un autre. Il est 

apparu au XVIIIe siècle, au moment où la France surexploitait ses colonies en y 

déportant des millions d’Africains qui mouraient en quelques années. En ce sens, il 

véhicule la glorification la plus éhontée de l’esclavage et du racisme le plus primaire [...] 

[Recurs en línia: Blog de Claude Ribbe, 1 març, 2010, consulta: 15 abril, 2015] 

L’origen d’aquest mot prové del segle XVIII, quan França sobreexplotava les seves colònies i 

deportava milions d’africans que morien al cap de pocs anys. La connotació racista d’aquest 

mot en francès és tan evident que actualment ningú no s’atreveix a utilitzar-lo si no és entre 

cometes i sempre fa referència a un esclau sobreexplotat que fa la feina d’un altre.  

En canvi, el francès també té un mot equivalent a negre, negro i Black, que perd la seva 

connotació racista i té un ús extens a França: Noir. Així doncs, queda clar que Verne utilitzava 

de forma natural la paraula Nègres per referir-se a esclaus sobreexplotats i, per tan, és 

interessant veure que ha fet cada traductor per resoldre aquest problema: 
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Vegem primer l’opció de traducció de Moncada: 

[Moncada:192] El restaurant era confortable. Phileas Fogg i Aouda van entaular-se. 

Uns cambrers negres com el banús van servir-los en abundància en uns plats 

lil·liputencs. 

S’observa com la connotació racista d’esclau sobreexplotat desapareix del tot amb la traducció 

de Moncada. D’altra banda, fa servir la comparació «negres com el banús» per referir-se a 

‘molt negres’ (du plus beau noir). Vegem ara la traducció de Vidal: 

[Vidal:191] En senyor Fogg i la senyora Aouda es van instal·lar en una taula i van ser 

abundantment servits en uns plats lil·liputencs per uns negres del color negre més 

bell. 

A aquesta traducció també desapareix la forta connotació racista de Nègres però potser el fet 

de dir «uns negres» enlloc d’«uns cambrers negres» dóna un sentit més despectiu a la frase. 

Ara bé, l’elecció de «del color negre més bell» no és ben bé equivalent a l’original, perquè 

l’expressió du plus beau + adjectiu en francès significa ‘molt’. Vegem ara l’opció del traductor 

anònim:  

[anònim:143] Míster Fogg i mistress Auda s’instal·laren davant d’una taula i foren 

abundosament servits en uns plats lil·liputencs per uns negres del color atzabegí més 

pur. 

També es perd la forta connotació racista però, igual que Vidal, fa servir el mot «negre» com a 

substantiu i no com a adjectiu, cosa que li dóna aquest to més despectiu. Pel que fa a la 

descripció del color de la pell, el traductor anònim fa ús de l’adjectiu «atzabegí», que, segons 

l’Institut d’Estudis Catalans, actualment no existeix; caldria dir «atzabegenc». Una atzabeja és 

un ‘lignit negre i lluent, molt compacte, susceptible de poliment’. D’altra banda, l’expressió 

que apareix al DIEC és ‘negre com l’atzabeja’.  

Quinto tradueix el fragment de la següent manera: 

[Quinto:193] Mr. Fogg y Aouda se instalaron ante una mesa y fueron abundantemente 

servidos en platós liliputienses por negros de piel brillante. 

També és perd el significat racista en aquesta traducció, però a més a més hi ha un canvi de 

significat, ja que Verne no diu en cap moment que la pell dels cambrers fos brillant, sinó que 

era d’un negre molt fosc. Finalment, vegem què ha fet Rogers: 
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[163] Mr. Fogg and Mrs. Aouda settled themselves at a table, and were copiously 

served on very small plates by black waiters. 

Rogers no conserva ni la connotació racista ni l’èmfasi en la intensitat del color de la pell; per 

tant, es pot dir que, un cop més, la traducció s’allunya força del text original.  

Es pot considerar una opció encertada el fet d’eliminar la forta connotació racista que té el 

mot nègre per dos motius. En primer lloc, perquè ni en català ni en castellà ni en anglès no 

existeix cap mot que tingui exactament el mateix significat que nègre per als francesos. 

Utilitzar mots com negrata en castellà o nigger en anglès no hagués estat encertat perquè 

aquests mots només tenen una connotació purament racista i despectiva però no tenen el 

doble sentit d’esclaus africans com nègre. Potser en aquest cas, hagués servit en anglès el mot 

negro, l’origen del qual és contemporani a nègre i que també s’emprava per designar els 

esclaus. En segon lloc, perquè la intenció de Jules Verne en aquest fragment no era de ser 

racista amb els cambrers sinó que simplement hi ha una intenció narrativa. Es podria haver 

especificat, però, afegint una nota al peu de pàgina com ja han fet en altres ocasions tots cinc 

traductors, que a l’original hi posa nègre i que es tracta d’un mot despectiu per referir-se a 

l’esclavitud africana que en aquella època es percebia de forma natural.  

4.1.3. Anàlisi de problemes de prolixitat 

Finalment, cal analitzar també què han fet els traductors davant alguns paràgrafs molt 

extensos i descriptius que són propis de l’estil de Jules Verne. Com ja s’ha comentat als 

apartats INTRODUCCIÓ i PLANTEJAMENT I OBJECTIUS, l’obra de Verne és d’un valor literari i 

educatiu inestimable. Tot i això, la prolixitat d’alguns paràgrafs pot arribar fer-se feixuga per 

als joves lectors, a més a més de ser difícil d’entendre per la seva complexitat tècnica. D’altra 

banda, aquests paràgrafs són molt interessants des del punt de vista geogràfic, històric i 

tecnològic, i poden resultar molt instructius. 

Vegem un d’aquest paràgrafs d’exemple: 

[126] En effet, les navires de la Compagnie péninsulaire, qui font le service des mers de 

Chine, ont un sérieux défaut de construction. Le rapport de leur tirant d’eau en charge 

avec leur creux a été mal calculé, et, par suite, ils n’offrent qu’une faible résistance à la 

mer. Leur volume, clos, impénétrable à l’eau, est insuffisant. Ils sont « noyés », pour 

employer l’expression maritime, et, en conséquence de cette disposition, il ne faut que 

quelques paquets de mer, jetés à bord, pour modifier leur allure. Ces navires sont donc 

très inférieurs – sinon par le moteur et l’appareil évaporatoire, du moins par la 
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construction, – aux types des Messageries françaises, tels que l’Impératrice et le 

Cambodge. Tandis que, suivant les calculs des ingénieurs, ceux-ci peuvent embarquer 

un poids d’eau égal à leur propre poids avant de sombrer, les bateaux de la Compagnie 

péninsulaire, le Golgonda, le Corea, et enfin le Rangoon, ne pourraient pas embarquer 

le sixième de leur poids sans couler par le fond.  

Aquest paràgraf parla dels defectes de construcció dels vaixells de la Companyia Peninsular de 

la Xina. Explica que són poc resistents com a conseqüència d’un mal càlcul de la relació del 

calat en càrrega amb l’arqueig. Tot això, Verne ho explica amb gran exactitud i ho compara 

amb altres vaixells. Aquí demostra el seu gran interès per l’ofici de mariner i pels avanços 

tecnològics. El problema és que és molt possible que el lector no estigui interessat en aquest 

tema i, si bé pot resultar interessant per a alguns, no és imprescindible per seguir la trama de 

la història.  

Moncada, Vidal i Quinto tradueixen el fragment sencer fidelment, el traductor anònim elimina 

el paràgraf sencer i Rogers elimina el paràgraf i el resumeix amb una frase: 

[Rogers:106] Owing to the defective costruction of the Ragoon, however, unusual 

precautions became necessary in unfavorable weather. [omissió i modificació] 

Amb aquesta frase Rogers resumeix de forma molt poc precisa tot el paràgraf i l’enllaça amb el 

paràgraf anterior i posterior, que expliquen que per raó de la mala construcció del Ragoon, el 

vaixell en el qual navegaven, van haver de prendre precaucions addicionals en la navegació.  

Jules Verne descriu els paisatges, les ciutats i tots els diferents indrets per on viatgen Fix i 

Passepartout molt detalladament. Per alguns lectors, aquestes descripcions tant llargues 

poden resultar carregoses. Per això és interessant veure quina és la opció que escullen els 

diferents traductors a l’hora de traduir fragments d’aquest tipus: 

[125] L’île de Singapore n’est ni grande ni imposante l’aspect. Les montagnes, c’est-à-

dire les profils, lui manquent. Toutefois, elle est charmante dans sa maigreur. C’est un 

parc coupé de belles routes. Un joli équipage, attelé de ces chevaux élégants qui ont 

été importés de la Nouvelle-Hollande, transporta Mrs. Aouda et Phileas Fogg au milieu 

des massifs de palmiers à l’éclatant feuillage, et de girofliers dont les clous sont formés 

du bouton même de la fleur entrouverte. Là, les buissons de poivriers remplaçaient les 

haies épineuses des campagnes européennes ; des sagoutiers, de grandes fougères 

avec leur ramure superbe, variaient l’aspect de cette région tropicale ; des muscadiers 

au feuillage verni saturaient l’air d’un parfum pénétrant. Les singes, bandes alertes et 
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grimaçantes, ne manquaient pas dans les bois, ni peut-être les tigres dans les jungles. À 

qui s’étonnerait d’apprendre que dans cette île, si petite relativement, ces terribles 

carnassiers ne fussent pas détruits jusqu’au dernier, on répondra qu’ils viennent de 

Malacca, en traversant le détroit à la nage. 

Moncada, Vidal i Quinto tradueixen el passatge senser fidelment, el traductor anònim elimina 

el paràgraf sencer i Rogers omet l’última frase del paràgraf: 

[Rogers:105] The island of Singapore is not imposin in aspect, for theree are no 

mountains; yet its appearance is not without attractions. It is a park checkered by 

pleasant highways and avenues. A hansome carriage, drawn by a sleek pair of New 

Holland horses, carried Phileas Fogg and Mrs. Aouda into the midst of rows of palms 

with brilliant foliage, and of a half-open flower. Pepper plants replaces the pricky 

hedges of European fields; sago bushes, large ferns with gorgeous branches, varied the 

aspect of this tropical clime; while nutmeg trees in full foliage filled the air with a 

penetrating perfume. Agile grinning bands of monkeys were not wanting in the forests, 

nor were tigers in the jungles. À qui s’étonnerait d’apprendre que dans cette île, si 

petite relativement, ces terribles carnassiers ne fussent pas détruits jusqu’au dernier, 

on répondra qu’ils viennent de Malacca, en traversant le détroit à la nage. 

Sembla aleatori el motiu pel qual Rogers elimina aquesta frase, si tenim en compte que ha 

traduït fidelment la resta del paràgraf, que és molt descriptiu i detallat. El paràgraf que omet 

explica que el motiu pel qual animals tan carnívors com els tigres no han estat eliminats en una 

illa tan petita i habitada és perquè arriben nadant des d’altre terres.  

A continuació s’analitza un passatge on Verne explica que el vaixell anglès amb el que viatgen 

és defectuós perquè els càlculs que es van fer en construir-lo són erronis i això fa que es 

balancegi massa al navegar i vagi molt lent. El compara amb vaixells asiàtics, que segons diu 

també són defectuosos i amb els vaixells francesos, que assegura que són molt superiors i són 

els únics que estan ben construïts. Tot això ho descriu amb tot detall: 

4.2. Deux ans de vacances (1888) 

4.2.1. Masclisme, racisme i etnocentrisme europeu a l’obra 

Els protagonistes de Deux ans de vacances són una colla de setze nens d’entre vuit i quinze 

anys, estudiants d’una escola prestigiosa de Nova Zelanda, que segueix l’educació del Regne 

Unit. Entre ells hi ha diversos anglesos, dos francesos i un americà. Apareix també un 
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personatge negre, Mokó, que es descriu com el grumet que els acompanya al viatge de 

vacances, a bord del vaixell que porta al naufragi.  

Voldria emfatitzar, en primer lloc, que el racisme i l’etnocentrisme són molt explícits en el 

llenguatge d’aquesta obra. Tot i això, el masclisme també es manifesta permanentment, però 

ho fa d’una manera implícita, que no es pot analitzar en aquest treball perquè no es reflecteix 

en el llenguatge utilitzat. És a dir, el fet que tots els protagonistes siguin masculins i que al llarg 

de tota l’obra només hi aparegui un personatge femení al final demostra més que clarament el 

masclisme implícit a l’època. Com ja s’ha esmentat, això també passa a Le tour du monde en 80 

jours, on, dels nombrosos personatges que apareixen, només un és una dona.  

Així doncs, ens centrarem en els trets característics del llenguatge i de la trama de l’obra que 

reflecteixen el racisme i l’etnocentrisme europeu. El racisme present al segle XIX a Europa es 

pot veure reflectit al llenguatge utilitzat per referir-se a Mokó, l’únic personatge de la novel·la 

que és negre. Notem aquest en el tractament dels altres nens cap a Mokó, que és de 

superioritat, i el tractament de Mokó cap als altres nens, que és de respecte i distància. A més, 

un altre aspecte a destacar és que el personatge de Mokó és secundari, mentre que tots els 

altres nens, sobretot els de dotze a catorze anys, tenen molta més presencia a la història. 

Mokó només hi apareix de manera utilitària (per fer algun descobriment útil pel fil narratiu, 

per fer de cuiner per als nens, per fer de grumet quan naveguen, etc.), però Verne no 

s’endinsa en cap moment en els pensaments del nen, ni en el seu caràcter; el personatge se’ns 

presenta superficialment.  

D’altra banda, al capítol III, Verne fa una descripció força detallada de cada un dels nens que hi 

ha al schooner. De cada nen en diu l’edat, la nacionalitat, el seu nivell acadèmic, el seu 

caràcter, de quin tipus de família prové (família benestant o humil, l’ofici del pare, etc.), els 

seus gustos, aficions, dons i habilitats, i la repercussió que té el seu caràcter i les seves 

habilitats en la supervivència del grup a l’illa. Aquestes descripcions es veuen fidelment 

reflectides en els pensaments, els sentiments, les accions i les decisions que pren cada nen al 

llarg de la història. En canvi, de la mateixa manera que Verne no dóna gaire descripció de 

Mokó al principi de la novel·la, tampoc no fa referència en cap moment als pensaments, 

sentiments o caràcter del personatge.  

4.2.2. Anàlisi de problemes de voluntat pedagògica 

A continuació s’exemplificaran les característiques de l’obra esmentades amb alguns 

fragments i les traduccions dels tres traductors estudiats, Joan Valls (1983), Rafael Díaz (2000) i 
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un traductor anònim anglès contemporani a Verne (1889), les obres dels quals es descriuen a 

l’apartat 3.1. L’obra original és extreta de La Biblioteca electrònica del Quebec (La Bibliothèque 

électronique du Québec).  

Del paràgraf següent, se n’analitzarà només la frase en negreta:  

[8] À l’arrière du Sloughi, trois jeunes garçons, âgés l’un de quatorze ans, les 

deux autres de treize, plus un mousse d’une douzaine d’années, de race 

nègre, étaient postés à la roue du gouvernail.  

[Valls:5] ...tres xicots joves (...) i, a més, un grumet d’una dotzena d’anys, de raça 

negra,...  

Aquí es presenten alguns dels personatges i es pot observar com el nen negre és tractat de 

forma diferent. Vegem les traduccions de Díaz i l’anònim anglès: 

[Díaz:7] ...se hallaban tres muchachos; (...) acompañados de un grumete de raza negra 

que contaba apenas doce...  

[anònim:7] ...were three boys (...); these with a [omissió: un mousse] young negro 

some twelve years old... 

Díaz i Valls fan una traducció fidel del contingut i la forma de la frase, i per tant, no es perd la 

connotació racista que implica el fet de dir «tres xicots joves» i, per altra banda, com si no es 

tractés també d’un xicot jove, «i un grumet de raça negra». L’anònim, però, accentua el sentit 

racista de la frase en treure la informació que diu que és un grumet. Com a conseqüència, la 

separació entre «three boys» (tres nois) i, per altra banda «a young negro» (un jove negre) 

encara accentua més el racisme. Recordem que aquest traductor és contemporani a Jules 

Verne i és anglès. A més, cal destacar que es fa servir la paraula negro i no Black, que seria la 

paraula neutral per descriure algú de pell negra en anglès. Negro, al segle XIX, tenia la 

connotació d’esclau en anglès, de la mateixa manera que Nègre en francès, com s’ha comentat 

anteriorment. Vegem ara el diàleg següent entre Mokó (el grumet) i Briant (l’estudiant 

francès): 

[9]– Tu n’es pas blessé, Moko?  

– Non, monsieur Briant, répondit le mousse.   

[Valls:5]– No t’has fet mal, Mokó?  

– No, senyor Briant –respongué el grumet 
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 Observem doncs, que Briant, el nen francès que estudia a l’escola de Nova Zelanda, tracta 

Mokó, el grumet de raça negra, de tu, mentre que Mokó es dirigeix a Briant com a «senyor 

Briant». Vegem què fan els altres dos traductors: 

[Díaz:8] – Estás herido, Mokó? –le preguntó Briant al grumete.  

– No, señor Briant (…)  

[anònim:8]– You are not hurt, Moko ? 

– No Massa Briant [modificació] –answered the boy. 

Observem que Díaz fa una traducció fidel, però és important prestar especial atenció a la 

traducció en anglès, donat que l’ús de la paraula «Massa» té un significat històric directament 

lligat a l’esclavitud. «Massa» era un terme utilitzat des del segle XVIII pels esclaus negres per 

dirigir-se als seus amos blancs. Era, de fet, una forma dialectal de dir « Master ». 

El paràgraf següent serveix per reafirmar el que s’ha observat anteriorment sobre el tracte 

diferenciat de Mokó respecte als altres nens: 

[10] Mais il n’y avait donc que des enfants à bord de ce schooner, emporté par 

l’ouragan? – Oui, rien que des enfants! – Et combien étaient-ils à bord? – Quinze, en 

comptant Gordon, Briant, Doniphan et le mousse. 

 [Valls:7] ... no hi havia més que nois (...) Sí, només uns quants nois! (...) i el grumet 

Vegem les altres dues traduccions: 

[Díaz:8] ...no había más que niños (...) Sí, sólo había niños. (...) i el grumete. 

[anònim:8] ...there were only little boys (...) Yes, only boys! (...) and the negro. 

Altra vegada, observem que l’anònim fa servir la paraula negro.  

A continuació s’observen els tòpics de les nacionalitats, clarament definits a l’obra de Verne a 

través de la descripció dels nens protagonistes. En primer lloc, vegem la descripció de Gordon, 

el nen americà: 

[56] L’Américain, c’est Gordon, âgé de quatorze ans. Sa figure comme sa 

tournure sont déjà empreintes d’une certaine rudesse toute «yankee». 

Quoique un peu gauche, un peu lourd, c’est évidemment le plus posé des 

élèves de la cinquième division. S’il n’a pas le brillant de son camarade 

Doniphan, il possède un esprit juste, un sens pratique dont il a souvent donné 

des preuves. Il a le goût des choses sérieuses, étant d’un caractère 
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observateur, d’un tempérament froid. Méthodique jusqu’à la m inutie, il range 

les idées dans son cerveau comme les objets dans son pupitre, où tout est 

classé, étiqueté, annoté sur un carnet spécial. En somme, ses camarades 

l’estiment, reconnaissent ses qualités, et, bien qu’il ne soit pas anglais de 

naissance, lui ont toujours fait bon accueil.  

[Valls:32] L’americà és Gordon, de catorze anys. La seva cara i els seus gestos porten ja 

l’emprempta d’una certa rudesa molt ianqui. Malgrat ésser una mica poca traça, un xic 

lent, és, evidentment, l’alumne més reposat de la cinquena divisió. Si li manca la 

brillantor del seu camarada Doniphan, posseeix en canvi, un esperit just i un sentit 

pràctic del qual, sovint, ha donat proves. Li agraden les coses serioses; és d’un caràcter 

observador i de temperament fred. Metòdic fins a la minúcia, arrenglera les idees al 

seu cervell com els objectes en el seu pupitre on tot és classificat, etiquetat, anotat en 

una llibreta especial. O sigui, que els seus companys l’estimen, reconeixen les seves 

qualitats i, malgrat no ésser anglès de naixença, l’han acollit sempre bé.  

Díaz, igual que Valls, tradueix molt fidelment el passatge sencer. En canvi, resulta interessant 

analitzar la traducció de l’anònim anglès: 

[anònim:20] Gordon, the American, was about forteen, and, in his somewhat angular 

build, already betrayed his Yankee origin. Slightly awkward, and a little heavy, he was 

far and away, the steadiest boy in the fith form; and althought there was nothing very 

brillian about him [omissió: il n’a pas le brillant de son camarade Doniphan] , he 

had a clear head and a strong fund of common sense. His tastes ran in a serious 

direction, and he was of an observant character and cool temperament. He was 

methodic even to the slightest detail (...). His companions liked him, and recognized his 

good qualities [omissió: et, bien qu’il ne soit pas anglais de naissance, lui ont 

toujours fait bon accueil].  

No és casualitat que l’anònim elimini només les dues frases que comparen el personatge 

americà de Gordon amb els anglesos. A la primera frase, l’anònim només explica que Gordon 

no destaca per ser brillant en res, però elimina la part que diu que no és tan brillant com el seu 

company anglès, Doniphan. La segona frase que elimina explica que, malgrat que Gordon no 

sigui anglès de naixement, els seus companys de classe l’accepten des de bon principi. 

L’anònim només explica que queia bé als seus companys.  
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A continuació vegem el paràgraf que descriu els dos nens francesos, Briant i Jacques, que 

també tenen molt de protagonisme a l’obra: 

[57] Les deux jeunes Français, Briant et Jacques, sont les fils d’un ingénieur 

distingué, qui est venu – il y avait deux ans et demi – prendre la direction de 

grands travaux de dessèchement dans les marais du centre d’Ika -Na-Mawi. 

L’aîné a treize ans. Peu travailleur quoique très intelligent, il lui arrive le plus 

souvent d’être un des derniers de la cinquième division. Cependant, quand il le 

veut, avec sa facilité d’assimilation, sa remarquable mémoire, il s’élève au 

premier rang, et c’est là ce dont Doniphan se montre le plus  jaloux. Aussi 

Briant et lui n’ont-ils jamais pu être en bonne intelligence au pensionnat 

Chairman, et on a déjà vu les conséquences de ce désaccord à bord du Sloughi. 

Et puis, Briant est audacieux, entreprenant, adroit aux exercices du corps, vif à 

la répartie, de plus, serviable, bon garçon, n’ayant rien de la morgue de 

Doniphan, un peu débraillé, par exemple et manquant de tenue – en un mot, 

très français et par cela même, très différent de ses camarades d’origine 

anglaise. D’ailleurs, il a souvent protégé les plus faibles contre l’abus que les 

grands faisaient de leur force, et, en ce qui le concerne, n’a jamais voulu se 

soumettre aux obligations du faggisme. De là, des résistances, des luttes, des 

batailles, desquelles, grâce à sa vigueur et à son courage, il est presque 

toujours sorti vainqueur. Aussi est-il généralement aimé, et, quand il s’est agi 

de la direction du Sloughi, ses camarades, à quelques exceptions près, n’ont -ils 

point hésité à lui obéir – d’autant plus, on le sait, qu’il avait pu acquér ir 

quelques connaissances nautiques pendant sa traversée de l’Europe à la 

Nouvelle-Zélande. 

[Valls:32] Els dos joves francesos, Briant i Jacques, són fills d’un enginyer distingit que 

fa dos anys i mig vingué a prendre la direcció dels treballs de dessecament dels 

aiguamolls del centre d’Ika-Na-Maui. El gran, té tretze anys. Poc feinejador encara que 

molt intel·ligent; sovint es troba entre els darrers de la cinquena divisió. Malgrat això, 

quan ho vol, amb la seva facilitat d’assimilació, la seva remarcable memòria, s’enfila al 

primer lloc i és d’això que Doniphan es mostra més gelós. Briant i ell no han pogut mai 

entendre’s del tot al pensionat Chairman i ja s’han vist les conseqüències d’aquest 

desacord a bord de l’Sloughi. Oi més, Briant és audaç, emprenedor, destre en els 

exercicis corporals, viu de resposta, molt servicial, bon xicot, sense la pretensió de 

Doniphan; un xic desmanegat i poc elegant, en una paraula, molt francès i, per això 
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mateix, molt diferent dels seus companys d’origen anglès. Per altra banda, moltes 

vegades ha protegit els més febles contra els abusos que els grans feien de les seves 

forces i, per al seu servei, no ha volgut sotmetre’s mai a les obligacions del fagisme. 

Això ha portat sempre lluites, baralles, resistències, de les quals sempre ha sortit 

vencedor, gràcies al seu vigor i al seu coratge. Generalment, és estimat i quan ha estat 

l’ocasió de dirigir l’Sloughi els seus companys, amb poques excepcions, no han dubtat a 

obeir-lo, molt més ja que, com se sap, havia pogut adquirir alguns coneixements 

nàutics duant la seva travessia d’Europa a Nova Zelanda.  

En aquest passatge veiem clarament com Jules Verne caracteritza els personatges 

francesos d’una forma molt semblant a Passepartout a Le tour du monde en 80 jours . 

Així, els francesos sempre són els «bons xicots» a les obres de Verne i tenen una 

llarga llista de característiques positives: intel·ligents, astuts, hàbils, servicials, 

modestos, valents, estimats per tothom. Tot i així subratlla que són «poc elegants» i 

«desmanegats». Els compara amb els anglesos, de qui remarca que són molt 

diferents. Així doncs, en aquesta obra el personatge principal anglès, Doniphan, 

també està molt estereotipat i, malgrat ser intel·ligent, té una llarga llista de 

característiques negatives, contraries als dos germans francesos, Briant i Jacques: 

gelós, prepotent, pretensiós, egoista, etc.  

Ni a Díaz ni al traductor anglès sembla agradar-los aquesta llarga llista de 

característiques positives estereotipades que Verne remarcava que els francesos 

tenien pel simple fet de ser francesos, en contraposició als anglesos. Cal tenir en 

compte, però, que l’obra de Díaz es una adaptació de l’original, i no pas una 

traducció; per tant, sota títol d’adaptació, se li dóna la llibertat d’eliminar alguns 

passatges per a fer l’obra més breu i més llegible per a un públic infantil. Vegem com 

resol aquest passatge Díaz: 

[Díaz:21] Los dos jóvenes franceses, Briant y Jacques, eran hijos de un 

ingeniero distinguido que hacía dos años y medio fue a encargarse de la 

dirección de las grandes obres de desecación de los pantanos del centro de 

Ika-Na-Mawi. El mayor tenía trece años, era poco aplicado, aunque muy listo, 

y frecuentemente pasava a ser uno de los últimos de quinto curso. Sin embrgo, 

cuando se lo proponía, con su facil idad de asimilación y su notable memoria 

ocupaba los primeros lugares, y esto hacía más envidioso a Doniphan. 

[omissió: Aussi Briant et lui n’ont-ils jamais pu être en bonne intelligence au 
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pensionnat Chairman, et on a déjà vu les conséquences de ce désaccord à 

bord du Sloughi] Además, Briant era audaz, emprendedor, diesto en los 

ejercicios corporales, vivo en réplica, y sin la vanidad de Doniphan [omissió: 

un peu débraillé, par exemple et manquant de tenue – en un mot, très 

français et par cela même, très différent de ses camarades d’origine anglaise] . 

Muchas veces había protegido a los débiles contra el abuso que los mayores 

hacían de su fuerza,[omissió: et, en ce qui le concerne, n’a jamais  voulu se 

soumettre aux obligations du faggisme. De là, des résistances, des luttes, des 

batailles, desquelles, grâce à sa vigueur et à son courage, il est presque 

toujours sorti vainqueur]  y en general era querido y respetado. [omissió: et, 

quand il s’est agi de la direction du Sloughi, ses camarades, à quelques 

exceptions près, n’ont-ils point hésité à lui obéir – d’autant plus, on le sait, 

qu’il avait pu acquérir quelques connaissances nautiques pendant sa 

traversée de l’Europe à la Nouvelle-Zélande].  

Malgrat ser una adaptació, resulta interessant veure que les parts que elimina Díaz 

estan relacionades amb la comparació entre les característiques positives dels 

francesos i les negatives dels anglesos. Per part seva, el traductor anglès també 

elimina fragments sencers molt significatius i en el seu cas la seva obra no és una 

adaptació sinó una suposada traducció:   

[anònim: 20] Briant and his brother (...). When he made up his mind, however, 

he speedily rose in the class  [modificació: il s’élève au premier rang], thanks 

to his facility of assimilation and his remarkable memory  [omissió: et c’est là 

ce dont Doniphan se montre le plus jaloux. Aussi Briant et lui n’ont-ils jamais 

pu être en bonne intelligence au pensionnat Chairman, et on a déjà vu les 

conséquences de ce désaccord à bord du Sloughi]. He was bold, enteprising, 

active, quic kat repartee, and good-natured [omissió: n’ayant rien de la 

morgue de Doniphan, un peu débraillé, par exemple et manquant de tenue – 

en un mot, très français et par cela même, très différent de ses camarades 

d’origine anglaise. D’ailleurs, il a souvent protégé les plus faibles contre l’abus 

que les grands faisaient de leur force, et, en ce qui le concerne, n’a jamais 

voulu se soumettre aux obligations du faggisme. De là, des rés istances, des 

luttes, des batailles, desquelles, grâce à sa vigueur et à son courage, il est 

presque toujours sorti vainqueur]. He was generally liked, and when the 

schooner was in difficulties his companions with a few exceptions, did as he 
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told them, principally, as we know, from his having gained some nautical 

knowledge on his way out from Europe.  

Així, vistos els llargs passatges omesos per Rogers, queda patent la voluntat del 

traductor d’evitar a tota costa aquesta descripció estereotipada i negativa que Verne 

feia dels anglesos.  

En aquest mateix capítol on es descriuen tots els nens, hi ha també una breu 

descripció de la procedència de Mokó, tot i que, com ja he mencionat, no es diu res 

del seu caràcter; només es menciona la procedència:   

[59] L’équipage se composait d’un maître, de six matelots, d’un cuisinier et 

d’un mousse, – Moko, jeune nègre de douze ans, dont la famille était depuis 

longtemps au service d’un colon de la Nouvelle-Zélande.  

[Valls:34] La tripulació es composava d’un contramestre, de sis mariners, d’un 

cuiner i d’un grumet, Mokó, jove negret de dotze anys, la família del qual feia temps 

que estava al servei d’un cultivador [modificació: colon] de Nova Zelanda.   

Aquí es revela, doncs, que Mokó es fill d’una família d’esclaus d ’un colom de Nova 

Zelanda. S’observa una petita modificació del significat en la traducció de Valls, l’ús 

del mot «cultivador» enlloc de «colom» com a l’original. Díaz fa una traducció fidel 

del fragment. En canvi, el traductor anònim fa alguna modificació  més important del 

significat: 

[anònim:20] The crew consisted of the mate, six sailors, a cook, and a boy, 

Moko, the young negro of twelve, whose family had been in the service of a 

well-known [addició] colonist [omissió: de la Nouvelle-Zélande] for many 

years.  

Es desconeixen els motius de les modificacions del traductor anglès, però cal 

remarcar que són modificacions innecessàries per respectar el sentit de la traducció.   

A Dos anys de vacances, Verne no perd ocasió per reflectir l’extens colonialisme 

anglès del segle XIX. Com ja s’ha vist en diversos passatges de la Volta al món en 80 

dies, a continuació n’analitzarem un d’aquesta obra:   

[194] Eh ! eh ! fit observer Gordon à Briant, voi là Doniphan qui vient de 

prendre possession de l’île au nom de l’Angleterre!   
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– Je serais bien étonné si elle ne lui appartenait pas déjà!» répondit Briant.  Et 

Gordon ne put s’empêcher de faire la moue, car, à la manière dont il parlait 

parfois de «son île», il semblait bien qu’il la tînt pour américaine.   

[Valls:107] —Ei! —digué Gordon a Briant―, heus ací Doniphan que acaba de 

prendre possessió de l’illa en nom d’Anglaterra!  

—M’estranyaria força —digué Briant—, que ja no fos seva! 

I Gordon no pogué deixar de fer una ganyota, car de la manera que ell parlava 

a vegades de «la seva illa» semblava prou bé que la tingués per americana.     

En aquest diàleg de Briant i Gordon veiem una disputa entre nacions per la possessió 

de l’illa Chairman, un clar reflex de l colonialisme que els nens del segle XIX percebien 

com un fet gairebé «innat» en les seves cultures. Tots els traductors n’han fet una 

traducció fidel. Cal destacar, però, que la traducció de Valls, seguint la seva línia 

literal, té una errada en traduir «Je serais bien étonné si elle ne lui appartenait pas 

déjà!» per «M’estranyaria força que ja no fos seva!». S’observa un contrasentit en la 

traducció, car la manera correcta de traduir-ho seria, per exemple, «M’estranyaria 

força que no fos seva ja!». Observem com l’error en la col·locació del «ja» ha canviat 

el sentit de la frase, creant un contrasentit.  

A continuació s’analitzarà un passatge que també és un reflex del colonialisme anglès 

del segle XIX, així com de l’esclavitud lligada a aquest. E l passatge parla del concepte 

de faggisme, molt comú a les escoles a l’Europa del segle XIX, especialment a l’alta 

societat anglesa precisament degut a l’extensió del colonialisme. El mot faggisme, 

que actualment no es troba als diccionaris, era un mot uti litzat a les escoles per 

designar l’activitat d’alguns alumnes que escollien un company de menor edat per 

crear-li un estat de dependència semblant a l’esclavitud. Era, evidentment, una còpia 

que feien els nens fills de colonitzadors de l’esclavitud que observaven. La definició 

d’aquest mot dins del seu context es pot veure clarament a l’obra de Claude -Grabriel 

Simon, Observations recueillies en Angletterre, en 1835, Volum 1  (Simon:296). Vegem 

el fragment de Verne: 

[246] Pour organiser la vie intérieure dans les meilleures conditions, Gordon se 

mit en devoir d’élaborer un programme d’occupations quotidiennes.  

Il va de soi que les pratiques du faggisme, dont il a été déjà question à propos 

de la pension Chairman, n’eussent pas été acceptables sur l’île de ce nom. 

Tous les efforts de Gordon tendraient à ce que ces jeunes garçons 
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s’accoutumassent à l’idée qu’ils étaient presque des hommes, afin d’agir en 

hommes. Il n’y aurait donc pas de fags à French-den, ce qui signifie que les 

plus jeunes ne seraient pas astreints à servir les plus âgés. Mais, hormis cela, 

on respecterait les traditions, ces traditions, qui sont, ainsi que l’a fait 

remarquer l’auteur de la Vie de collège en Angleterre, «la raison majeure des 

écoles anglaises. 

[Valls:135] Per organitzar la vida interior en les millors condicions possibles, 

Gordon elaborà un programa d’ocupacions diàries.  

No calia dir que les pràctiques del fagisme de la pensió Chairman, de les quals 

ja hem parlat precedentment, no haurien estat acceptables en aquesta illa del 

mateix nom. 

Tots els esforços de Gordon tendien que aquells jovenets es fessin a la idea 

que eren gairebé uns homes, per tal que obressin com a homes. A French-den, 

doncs, no hi haurien fags o sigui que els més petits no es veurien obligats a 

servir els més grans. A part d’això, es respectarien les tradicions, aquelles 

tradicions que són la «més gran raó de les escoles angleses».  

Com veiem, Valls segueix amb la seva línia de traducció literal. No obstant això, 

observem com omet la cita que fa Verne a l’obra Vie de collège en Angleterre, escrita 

per André Laurie l’any 1881 i que parla de com és el dia a dia d’un alumne en una 

escola benestant de l’Anglaterra del segle XIX, així com les costums i els modals que 

els alumnes anglesos han de seguir.  

Per part seva, Díaz, omet la major part del paràgraf, de manera que no apareix enlloc 

la idea de faggisme: 

[Díaz:65] En primer lugar organizó la vida interna en las mejores condiciones, 

y para ello trazó un programa de ocupaciones cotidianas.  

[omissió: Il va de soi que les pratiques du faggisme, dont il a été déjà 

question à propos de la pension Chairman, n’eussent pas été acceptables sur 

l’île de ce nom. Tous les efforts de Gordon tendraient à ce que ces jeunes 

garçons s’accoutumassent à l’idée qu’ils étaient presque des hommes, afin 

d’agir en hommes. Il n’y aurait donc pas de fags à French-den, ce qui signifie 

que les plus jeunes ne seraient pas astreints à servir les plus âgés . Mais, 
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hormis cela, on respecterait les traditions, ces traditions, qui sont, ainsi que 

l’a fait remarquer l’auteur de  la Vie de collège en Angleterre, «la raison 

majeure des écoles anglaise].  

El traductor anònim anglès, per part seva, omet l’última part del passatge:  

[79] And in the first place he decided to have nothing to do with faggism such 

as they had been used to at Charman’s School. His whole effort was directed 

to accoustoming the boys to the idea that they were almost men, and had to 

act as such. There were to be no fags at French Den, that is to say the youger 

boys were not to be the servants of the elders [omissió: Mais, hormis cela, on 

respecterait les traditions, ces traditions, qui sont, ainsi que l’a fait remarquer 

l’auteur de la Vie de collège en Angleterre, «la raison majeure des écoles 

anglaise].  

Finalment, conclourem l’anàlisi de Deux ans de vacances amb un últim exemple de 

colonialisme i de racisme, que trobem a l’inici del capítol III:  

[48] À cette époque, la pension Chairman était l’une des plus estimées de la ville 

d’Auckland, capitale de la Nouvelle-Zélande, importante colonie anglaise du Pacifique. 

On y comptait une centaine d’élèves, appartenant aux meilleures familles du pays. Les 

Maoris, qui sont les indigènes de cet archipel, n’auraient pu y faire admettre leurs 

enfants pour lesquels, d’ailleurs, d’autres écoles étaient réservées. Il n’y avait à la 

pension Chairman que de jeunes Anglais, Français, Américains, Allemands, fils des 

propriétaires, rentiers, négociants ou fonctionnaires du pays. Ils y recevaient une 

éducation très complète, identique à celle qui est donnée dans les établissements 

similaires du Royaume-Uni. 

[Valls:28] En aquella època, el col·legi Chairman era un dels més estimats d’Auckland, 

capital de Nova Zelanda, aleshores colònia important anglesa del Pacífic. Comptava 

amb un centenar d’alumnes que pertanyien a les millors famílies del país. Els maorís, 

que són els indígenes d’aquell arxipèlag, no hi haurien pogut enviar els seus fills. Els 

eren reservades altres escoles. Al Col·legi Chairman no hi havia més que joves anglesos, 

francesos, americans, alemanys, fills de propietaris, rendistes, negociants o funcionaris 

del país. Hi rebien una educació molt completa, idèntica a la que es dóna als 

establiments similars del Regne Unit.  
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El passatge parla del colonialisme anglès de l’illa de Nova Zelanda i explica com els indígenes 

de l’illa colonitzada no poden estudiar a les mateixes escoles que els fills dels conqueridors. En 

parla amb tal naturalitat que pot resultar incòmode per a certs lectors; per aquest motiu, 

resulta interessant veure que n’han fet d’aquest passatge els traductors. Vegem la traducció 

més recent, la de Díaz: 

[Díaz:19] En aquella época, el col·legio Chairman era uno de los más estimados de la 

villa de Auckland, capital de Nueva Zelanda, importante colonia inglesa del Pacífico. 

Había en él un centenar de alumnos pertenecientes a las mejores familias del país. 

[omissió: Les Maoris, qui sont les indigènes de cet archipel, n’auraient pu y faire 

admettre leurs enfants pour lesquels, d’ailleurs, d’autres écoles étaient réservées. Il n’y 

avait à la pension Chairman que de jeunes Anglais, Français, Américains, Allemands, fils 

des propriétaires, rentiers, négociants ou fonctionnaires du pays. Ils y recevaient une 

éducation très complète, identique à celle qui est donnée dans les établissements 

similaires du Royaume-Uni]. 

Ara vegem la traducció del traductor anglès contemporani a Verne: 

[anònim:17] At the time of our story, Charman’s boarding-school was one of the largest 

in Auckland, New Nealand. It boasted about a hundred pupils belonging to the best 

families in the colony, and the course of study and the management were the same as 

in high-class schools at home. [omissió: Les Maoris, qui sont les indigènes de cet 

archipel, n’auraient pu y faire admettre leurs enfants pour lesquels, d’ailleurs, d’autres 

écoles étaient réservées. Il n’y avait à la pension Chairman que de jeunes Anglais, 

Français, Américains, Allemands, fils des propriétaires, rentiers, négociants ou 

fonctionnaires du pays. Ils y recevaient une éducation très complète, identique à celle 

qui est donnée dans les établissements similaires du Royaume-Uni]. 

Observem que tan Díaz com el traductor anglès del 1889 han optat per eliminar tota la part del 

passatge que fa referència a l’impediment dels indígenes d’assistir a les mateixes escoles que 

els nens europeus i americans, així com també ha eliminat la part que diu que l’educació de 

l’escola nova-zelandesa era idèntica a aquella de les millors escoles del Regne Unit.  

4.2.2. Anàlisi de problemes de prolixitat 

 Com a La volta al món, en aquesta obra Verne també descriu paisatges, fenòmens científics, 

les parts d’un vaixell o el funcionament de certs invents de manera molt extensa. Recordem 

que d’aquesta obra se n’analitzen dues traduccions, una en català i una en anglès, i una 
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adaptació en castellà. L’adaptació de Díaz va adreçada a lectors més joves que l’obra original, 

nens, més que no pas a adolescents. És per això que veurem com Díaz tendeix a eliminar 

aquests passatges.  

Recordem els codis de colors, explicats a l’apartat 3.2.2. del Procediment: 

Fidelitat  

Omissió 

Modificació 

Vegem un primer exemple: 

[21] Dans l’hémisphère austral, le mois de mars correspond au mois de septembre de 

l’hémisphère boréal, et les nuits n’ont plus qu’une durée moyenne. Or, comme il était 

environ quatre heures du matin, l’horizon ne devait pas tarder à blanchir dans l’est, 

c’est-à-dire au-dessus de cette partie de l’Océan vers laquelle la tempête traînait le 

Sloughi. Peut-être, avec le jour naissant, la rafale perdrait-elle de sa violence? Peut-être 

aussi, une terre serait-elle en vue, et le sort de cet équipage d’enfants se déciderait-il en 

quelques minutes? On le verrait bien, quand l’aube teinterait les lointains du ciel.  

[Valls:13] A l’hemisferi austral, el mes de març correspon al mes de setembre de 

l’hemisferi boreal i les nits només tenen una durada mitjana. Ara bé, com que ja eren 

les quatre de la matinada, l’horitzó no podia ja tardar a blanquejar cap a l’est, és a dir, 

per aquella banda de l’oceà vers la qual la tempesta arrossegava l’Sloughi. Potser, 

naixent el dia les ràfegues perdrien intensitat en la seva violència? Potser, també hi 

hauria alguna terra a la vista i la sort d’aquesta tripulació de nois es decidiria en alguns 

minuts? Això ja es veuria quan l’alba tenyiria els llunyedars del cel.   

[Díaz:10] En el hemisferio austral el mes de marzo corresponde al mes de septiembre 

del hemisferio boreal, [et les nuits n’ont plus qu’une durée moyenne] y como ya eran 

las cuatro de la mañana, la luz del día no tardaría en aparecer por el Este, [c’est-à-dire 

au-dessus de cette partie de l’Océan vers laquelle la tempête] que era precisamente la 

dirección que seguía el «Sloughi». [Peut-être, avec le jour naissant, la rafale perdrait-

elle de sa violence? Peut-être aussi, une terre serait-elle en vue, et le sort de cet 

équipage d’enfants se déciderait-il en quelques minutes? On le verrait bien, quand 

l’aube teinterait les lointains du ciel.]  
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[anònim :14] In the southern hemisphere the month of March corresponds to that of 

September in the northern, and the nights are shorter than the days. About four o’clock 

the horizon would grow grey in the east, whither the schooner was being borne. With 

daybreak the storm might lull. Perhaps land might be in sight, and the fate of the 

schooner’s passengers be settled in a few minutes! [On le verrait bien, quand l’aube 

teinterait les lointains du ciel].  

Vegem en contraposició, un fragment molt extens que parla de la geografia de Nova Zelanda, 

que sorprenentment tots els traductors han traduït fidelment sense ometre res: 

[48]L’archipel de la Nouvelle-Zélande se compose de deux îles principales: au nord, Ika-

Na-Mawi ou Ile du Poisson, au sud, Tawaï-Ponamou ou Terre du Jade-Vert. Séparées 

par le détroit de Cook, elles gisent entre le trente-quatrième et le quarante-cinquième 

parallèle sud – position équivalente à celle qu’occupé, dans l’hémisphère boréal, la 

partie de l’Europe comprenant la France et le nord de l’Afrique.  

L’île d’Ika-Na-Mawi, très déchiquetée dans sa partie méridionale, forme une sorte de 

trapèze irrégulier, qui se prolonge vers le nord-ouest, suivant une courbe terminée par 

le cap Van-Diemen.  

C’est à peu près à la naissance de cette courbe, en un point où la presqu’île mesure 

seulement quelques milles, qu’est bâtie Auckland. La ville est donc située comme l’est 

Corinthe, en Grèce – ce qui lui a valu le nom de «Corinthe du Sud». Elle possède deux 

ports ouverts, l’un à l’ouest, l’autre à l’est. Ce dernier, sur le golfe Hauraki, étant peu 

profond, il a fallu projeter quelques-uns de ces longs «piers», à la mode anglaise, où les 

navires de moyen tonnage peuvent venir accoster. Entre autres s’allonge le 

Commercial-pier, auquel aboutit Queen’s-street, l’une des principales rues de la cité.  

C’est vers le milieu de cette rue que se trouvait la pension Chairman. Or, le 15 février 

1860, dans l’après-midi, il sortait dudit pensionnat une centaine déjeunes garçons, 

accompagnés de leurs parents, l’air gai, l’allure joyeuse – des oiseaux auxquels on vient 

d’ouvrir leur cage.  

Valls es manté en la seva línia de traducció literal. Els altres dos traductors, però, que bé han 

eliminat passatges sencers com el que parla de l’escola Chairman i la prohibició de l’entrada a 

estudiants indígenes (que, de fet, és el passatge que ve just abans d’aquest), no han eliminat i, 

ni tan sols resumit, un passatge tan llarg com aquest. És encara més sorprenent el fet que Díaz 

no l’hagi eliminat, ja que la seva obra és una adaptació per a nens i aquest passatge resulta 

molt complex per a que ho pugui entendre bé un nen.  
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Vegem un últim passatge que parla dels objectes i utensilis que hi ha a l’Sloughi: 

[78] Quant aux objets de toilette, aux ustensiles de cuisine, ils étaient suffisants pour 

les besoins des jeunes naufragés – même dans le cas où leur séjour se prolongerait. Si 

une partie de la vaisselle avait été brisée au choc du Sloughi contre les récifs, il en 

restait assez pour le service de l’office et de la table. Ce n’étaient point là, d’ailleurs, des 

objets d’une absolue nécessité. Mieux valait que les vêtements de flanelle, de drap, de 

coton ou de toile fussent en quantité telle que l’on pût en changer suivant les exigences 

de la température. En effet, si cette terre se trouvait à la même latitude que la 

Nouvelle-Zélande – chose probable, puisque, depuis son départ d’Auckland, le schooner 

avait toujours été poussé par des vents d’ouest – on devait s’attendre à de fortes 

chaleurs pendant l’été, à de grands froids pendant l’hiver. Heureusement, il y avait à 

bord quantité de ces vêtements qui sont indispensables à une excursion de plusieurs 

semaines, car on ne saurait trop se couvrir à la mer. 

Només s’ha afegit una part de la descripció de tot el que hi ha a l’Sloughi perquè és molt més 

extensa. Resulta un passatge molt interessant perquè els nens protagonistes estan aprenent a 

viure sols, i no només a viure, sinó a subministrar-se les provisions i fer un inventari dels 

utensilis per sobreviure un temps que no saben del cert si es prolongarà. Per això resulta 

interessant veure què han decidit fer els traductors. Valls, com en la resta de casos, ho ha 

traduït literalment, sense deixar-se ni un detall. L’anònim també s’ha mantingut fidel a la 

descripció i no ha omès res. Vegem, però, que ha fet Díaz: 

[Díaz:27] En cuanto a los objetos de tocador y a los utensilios de cocina, había 

suficientes para las necesidades de los pequeños náufragos, aun en el caso de 

que tuviera que prolongarse su estancia en aquel lugar. [Si une partie de la 

vaisselle avait été brisée au choc du Sloughi contre les récifs, il en restait assez pour le 

service de l’office et de la table. Ce n’étaient point là, d’ailleurs, des objets d’une 

absolue nécessité. Mieux valait que les vêtements de flanelle, de drap, de coton ou de 

toile fussent en quantité telle que l’on pût en changer suivant les exigences de la 

température. En effet, si cette terre se trouvait à la même latitude que la Nouvelle-

Zélande – chose probable, puisque, depuis son départ d’Auckland, le schooner avait 

toujours été poussé par des vents d’ouest – on devait s’attendre à de fortes chaleurs 

pendant l’été, à de grands froids pendant l’hiver]. Felizmente, había a bordo gran 

cantidad de ropas, indispensables en una excursion de varias semanas, porque 

en el mar nunca está de más abrigarse.  
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S’observa que Díaz, davant paràgrafs mo lt extensos i descriptius, té tendència a 

eliminar fragments i deixar només aquells més significatius. En cap cas, però no 

resumeix o modifica la informació.  

4.3. Criteris de traducció segons el destinatari 

Un cop analitzades profundament aquestes dues obres de Jules Verne i les opcions de 

traducció de traductors de diferents llengües i èpoques, he pogut comprovar que les 

tendències dels diferents traductors actuals són força semblants. Per sorpresa meva, 

tradueixen de forma molt fidedigna, alguns més literalment que d’altres, però sempre sense 

perdre contingut. Deixant de banda les opcions de traducció dels traductors d’èpoques 

anteriors, que no estan reglades com actualment i que en molts casos són mogudes per 

ideologies polítiques i nacionalistes, m’agradaria parlar de les traduccions més actuals.  

Com he dit, m’ha sorprès el fet que en passatges que trobo xocants de llegir, per la seva 

connotació racista o etnocèntrica, tots els traductors optin per una traducció fidel i sense 

afegir-hi cap nota al peu de pàgina que indiqui que aquell era el pensament de l’època però 

que actualment no és cert. Sempre procuro anal·litzar l’obra de Jules Verne amb ulls 

d’adolescent, perquè després de la llarga recerca biogràfica que he fet, he trobat sempre 

remarcat que Verne dirigia la majoria de les seves obres a joves lectors. El que és més, també 

s’indica una i una altra vegada que la seva obra va ser publicada per primera vegada per Pierre-

Jules Hetzel a Le Magasin d’Éducation et Récreation, una revista que precisament pretenia 

educar els joves lectors en ciència i geografia exclusivament a través de les novel·les 

d’aventures de Jules Verne.  

Des de la meva experiència com a traductora, opino que si aquesta era la intenció de Jules 

Verne en escriure les seves obres, en traduir-les, s’ha de mantenir la mateixa intenció pensant 

en els lectors de la llengua d’arribada. Des del meu punt de vista, no és casualitat que obres 

tan bones com Deux ans de vacances siguin molt menys conegudes que Le tour du monde en 

80 jours. Després de l’anàlisi d’aquestes dues obres, he pogut comprovar que Deux ans de 

vacances reflecteix molt més el racisme, l’etnocentrisme i el masclisme de l’època i ho fa de 

forma molt més implícita. Segurament és per això que Le tour du monde ha esdevingut l’obra 

més coneguda de Verne, deixant de banda, evidentment, el seu gran valor literari.  

Així doncs, vull concloure que, després d’haver llegir algunes obres brillants de Jules Verne que 

coneix i ha llegit molt poca gent, considero que val la pena, en aquest cas, optar per una 

adaptació com la que ha fet Rafael Díaz amb Deux ans de vacances. Em refereixo a una 
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adaptació per a joves lectors actuals, perquè aquests joves lectors puguin beneficiar-se dels 

valors educatius, tan morals com científics, de les obres de Jules Verne sense haver de topar 

amb passatges racistes i etnocèntrics que actualment, per sort, xoquen perquè ja no són 

considerats normals.  

D’altra banda, també pot resultar molt interessant treure suc dels passatges racistes, 

etnocèntrics i masclistes per treballar-los a les escoles i oferir les obres de Verne com una eina 

perquè els alumnes reflexionin sobre les diferències entre la seva societat i la societat de 

l’època de Jules Verne. Estem parlant, d’afegir a l’obra de Verne un valor educatiu més, la 

història del segle XIX, i per tant, resulta interessant una traducció de l’estil de Jesús Moncada, 

sempre fidel a l’original però amb un ric català literari, no literal com la traducció de Joan Valls.  
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5. CONCLUSIONS 

1. L’etnocentrisme d’Europa i Nord Amèrica i el masclisme són presents a totes dues obres de 

manera implícita a través de la visió del món de Jules Verne. 

2. El colonialisme anglès és present a totes dues obres de manera explícita i sovint sarcàstica a 

través de personatges francesos o americans que es burlen de l’esperit colonialista dels 

anglesos.  

3. Els traductors catalans i castellans del segle XXI i finals del segle XX tradueixen fidelment tots 

els passatges on hi ha signes d’etnocentrisme i colonialisme anglès i francès, excepte si aquests 

discriminen de forma directa altres cultures o ètnies.   

4. Els dos traductors anglesos, l’un de La volta al món en 80 dies i l’altre de Deux ans de 

vacances, tendeixen a eliminar o modificar llibertinament els passatges on hi apareix el 

colonialisme anglès. 

5. A Deux ans de vacances, xoquen fortament els valors educatius que aporta l’obra amb el 

colonialisme, l’etnocentrisme i el racisme, tan arrelat a l’època que es veu clarament reflectit a 

certs passatges. 

6. La traducció de Joan Valls de Deux ans de vacances (1983) és molt literal; tan que a vegades 

es genera algun contrasentit per no allunyar-se prou del text original. 

7. La traducció de Joan Valls de Deux ans de vacances (1983) és tan literal que ni tan sols 

elimina passatges molt racistes, que els altres dos traductors han trobat inadequats per als 

lectors de la llengua d’arribada.  

8. A la traducció castellana de Rafael Díaz (2000) i a la traducció anglesa anònima (1889) de 

Deux ans de vacances s’eliminen passatges sencers que són considerats excessivament racistes 

o etnocèntrics.  

9. Només Moncada (Le tour du monde en 80 jours), a través de notes a peu de pàgina, i Díaz 

(Deux ans de vacances), a través de la seva adaptació infantil, s’han preocupat pels valors 

morals negatius que pot transmetre l’obra de Jules Verne a lectors actuals.  

10. Davant la prolixitat de determinats passatges descriptius de Deux ans de vacances, Valls 

opta per una traducció literal, com en la resta dels casos; Díaz, en la seva adaptació infantil, 

elimina paràgrafs sencers, però no els resumeix ni els modifica; el traductor anònim anglès 
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tendeix a ometre algunes frases i a modificar-ne d’altres, però no en treu gaire extensió, cosa 

que indica que el motiu d’omissió i modificació d’aquestes frases no és la prolixitat.  

11. Le tour du monde en 80 jours conté passatges de descripcions de màquines i paisatges molt 

extensos i detallats que poden resultar carregosos i complicats d’entendre per a joves lectors.  

12. Davant passatges de descripcions de màquines o paisatges a Le tour du monde en 80 jours, 

els traductors catalans del segle XXI (Moncada, Quinto i Vidal) es mantenen fidels al text 

original; el traductor català anònim del 1927 opta per eliminar els paràgrafs sencers; el 

traductor anglès del segle XX (Rogers) elimina o resumeix alguns paràgrafs sencers, mentre 

que d’altres els tradueix fidelment. L’anàlisi fet indica que el motiu pel qual elimina certs 

paràgrafs o fragments no és la prolixitat sinó contingut en contra dels anglesos: relacionat amb 

el colonialisme anglès, la superioritat de vaixells francesos per damunt dels anglesos, etc.  

13. La traducció fidel de traductors els catalans i castellans d’alguns passatges amb 

connotacions racistes i/o etnocèntrics xoquen violentament amb la manera de pensar dels 

lectors actuals.  

14. L’opció de traducció de Rafael Díaz resulta la més apropiada perquè els joves lectors es 

puguin beneficiar de les aventures de Jules Verne sense haver de topar amb passatges racistes 

i etcnocentristes que els poden xocar morament. 

15. L’opció de traducció de Jesús Moncada resulta la més adequada si no es vol perdre la visió 

racista i etnocèntrica de la societat europea del segle XIX. 
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