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El Quixot és, de llarg, un dels llibres més traduïts i adaprats al català, privilegi com-
partir amb el llibre dels llibres, la Bíblia (cf. Parcerisas 2009). El mateix Cervantes, al
capítol m, ja parla sobre l'èxir de la primera part d'El Quixot, a través de les paraules
de Sanxo (cf. Bulbena 2005' 423). Certament, la part d'aventures és ideal per a les
adapracions infantils i juvenils i la ingenuïrat aparent que traspuen els dos personarges
principals i altres valors que poden representar com ara l'amistat, el sentir de la.justí-
cia, etc., també poden ser remes interessants per a aquesr públic (Erxaniz 2008: roo).
En aquest sentit, SanchezMendieta (2007' 16) comenta els casos de dos grans escriptors
del segle XIX, Flaubert i Heine, que van reconèixer la influència que les adaptacions
infantils i juvenils del Quixot van exercir sobre ells. De fer, l'interès pel Quixot ha
traspassat les pàgines dels llibres per a arribar a qualsevol manifestació artística, des
de la pintura o ('esculeura fins a una de les arrs més recents: el cinema (cf. Herranz
2005; De España 2007).

Aquest cervantisme general té també un correlat en la cultura catalana: el «cer-
vantisme català», terme utilitzat per Miquel i Planas en plena efervescència dels actes
de la commemoració del tercer centenari de l'obra (1905) (apudBacardí i Estany 2006:
9). Són molts els esrudis, traduccions i adaptacions que se n'han fer en aquests quatre

(-) Aquest treball s'emmarca dins la investigaci6 realitzada en el projecte Traduccionn/tUÚlpradonn /irua-
,jlljy audiovÏ1uaks tir fJ Quijore para niñoJJjóvmes m /.ol Jisumas lingiiístico-culturaln Europa. subvencionar
pel Ministeri de Ciència i Innovació espanyol (FFhoo8-05298/FILO).
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segles i escaig (cf. Montero 2005, per a les traduccions interlingüístiques; Bacardí 2007,
Bacardí & Estany 1999 i 2006, per a l'estudi del Quixot en català; Riera & Serés 2007
per a la influència del Quixot a Catalunya).

1. ANTECEDENTS

Com ja observen Bacardí i Estany (2006: 18), la primera edició completa del
Quixot apareix a Barcelona el 1617, només dos anys després de l'edició en castellà de
la segona part. Tot i que les raons són exclusivament per conveniència econòmica,
ja que l'edició a Catalunya resultava molt més rendible, el cert és que l'obra de Cer-
vantes va tenir gran repercussió de forma immediata: a València, Guillem de Castro
publicava el 1618 un volum de comèdies en castellà entre les quals destaquen El curioso
impertinente i Don Quijote de la Mamha (que, malgrat el títol, tracta de les aventures
amoroses dels personatges secundaris que DonQuixot coneix durant l'episodi de Sierra
Morena); i a Barcelona, igual que havia succeït en altres ciutats d'Espanya i d'arreu
d'Europa,l'any 1633 es va celebrar una festa popular que rebia el nom de «mascarada
quixotesca». Amb el pas dels anys i dels segles, el Quixot s'ha convertit en una de les
obres més traduïdes al català.

Si ens centrem en les adaptacions infantils i juvenils, Bacardí i Estany (2006)
fan un estudi molt exhaustiu de rotes les reescriptures al català editades fins a la
celebtació del quart centenari. A través del seu treball, observem que els motius per
a traduir de forma completa, parcial o mitjançant l'adaptació el Quixot responen a
interessos diversos, segons les èpoques. De fet, si parlem dels motius de per què es
tradueix el Quixot, S:ínchez Mendieta (2007) va elaborar un recull de les adaptacions
d'aquesta obra durant els segles XIX i xx en diversos idiomes on s'especifica que «para
el caso español se va a ir marcando a ritmo de decretos reales y de commemoraciones
de centenarios». Aquesta afirmació ens sembla molt interessant perquè ens ajuda a
plantejar una de les idees de partida d'aquest treball: les adaptacions infantils i juvenils
del Quixot al català es troben lligades a esdeveniments culturals concrets dirigits per
les institucions i, en menor mesura, a iniciatives de l'empresa privada amb un com-
promís pedagògic o a interessos exclusivament relacionats amb l'admiració d'alguns
aurors-traductors envers l'obra de Cervantes. Soromayor (2005) insisteix més en la
funció educativa i divulgativa de les reescriptures dels clàssics.
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Bacardí i Estany (2006) divideixen l'estudi de les traduccions en quatte períodes:
a) les traduccions del Quixot des de mitjan segle xrx fins a t906; b) les traduccions
del Quixot des de 1907 a t968; e) les traduccions del Quixot des de 1969 fins a 2004;
d) 2005, el quart centenari. Les dades presentades són molt reveladores:

a) Les adaptacions del Quixot des de mitjan segle Xtx fins a 1906

I.:estudi únicament documenta l'adaptació juvenil d'Antoni Bulbena i Tusell
(1894), titulada Don Quixot d. la Manxa. Nova traducció, ab"viada a ut/I del jovmt
(Bacardí & Estany 2006: 175). Es tracta d'una versió sintetitzada de la traducció que
aquest autor havia fet el 1891 i que respon, d'una banda, a «la voluntat de contribuir a
fomentar la lectura d'obres en català i l'ús escrit de la llengua» i a la idea de «fer créixer
l'estima per la pròpia llengua»; i de l'altra, al desig de difondre l'obra de Cervantes.

b) Les adaptacions del Quixot des de 1907 a t968

En aquest període no consta cap adaptació infantil i juvenil del Quixot, excepció
feta d'una auca sobre el Quixot publicada per Casa Jutglar, de Barcelona (1930) i que
reflecteix els episodis més famosos de la novel·la. A tall d'exemple, reproduïm alguns
dels redolins (apud Bacardí i Estany 2006: 182): «I. Cervantes, nom singular, que tots
devem honorar» o, aquest altre que diu «4. Per la Manxa un poble hi ha que ell mai
volgué recorda». Es tracta d'un període en què l'existència de traduccions o adapta-
cions del Quixot respon únicament a l'interès personal de cada traductor-adaptador,
a pesar de l'existència d'un Reial Decret de 23 d'abril de 1916 per a commemorar el
tercer centenari de l'obra.

e) Les traduccions del Quixot des de 1969 fins a 2004

En aquest període apareixen documentades fins a cinc adaptacions infantils i
juvenils del Quixot. En primer lloc, trobem l'adaptació de Marketing Ibèrica traduï-
da per Enric Pifetrer i Chafer (1971), un projecte editorial inacabat que va comptar
amb un nombrós equip de realització i col·laboradors, entre els quals destacaríem
Díaz-Plaja, que va escriure un pròleg adreçat als joves on se'n sintetitzen els objectius
bàsics. I.:obra pretenia ser «diferent»: «sou els primers joves del món que tindran un

_______________________ 107--

OJp/k1Tr1 54 2013). ISSN 0214-8188, pp. 105-135



ROSA AGOST

català i traducció: anàlisi dadaptacions infantils i

Quixot especial per a ells, en forma d'historietes o auques il·lustrades» (p. 16). Però
la innovació era una altra: el muntatge de fotografies reals sobre dibuixos imaginats,
i un destinatari no sols juvenil sinó que també tingués en compre els progenitors i
tutors. Amb tot, ens interessa destacar el contrast existent entre la preocupació pels
aspectes visuals del projecte i un nivell molr baix pel que fa a la qualitat lingüística
del text, ple d'errors de tot tipus.

La segona adaptació d'aquest període és l'adaptació de Jordi Voltas (1975), una
proposta de teatre infantil per a ser escenificat que es publica dins la col·lecció «Teatre,
Joc d'Equip». [èxit de l'obra va fer que es traduís a l'espanyol per Luz Merino. Aquesta
situació, tal com assenyalen Bacardí i Estany (2006: 208), resulta molt sorprenent
perquè la direccionalitat quasi sistemàtica era sempre de l'espanyol al català.

El final de la dècada dels setanta i les dues dècades següents representaran l'inici
i la consolidació de la democràcia a l'Estat espanyol. I això representarà un canvi cul·
tural d'un abast considerable: la introducció del català en el sistema educatiu i, com
a conseqüència, una expansió del sector editorial que amplia la franja de destinataris
incorporant el públic infantil i juvenil com una font d'ingressos estable imolt tendible
no únicament a Catalunya. Aquesta situació s'estendrà a la resta de comunitats bilin-
gües de l'Estat espanyol a mesura que s'aproven i s'implanten els estatuts d'autonomia
respectius i les lleis sobre l'ús de les diferents llengües oficials (cE Romaguera i Ramió
1988: 136; Baldaquí 2006: 46).

En aquest nou context apareix la tercera de les adaptacions d'aquesta etapa:
l'adaptació juvenil de Joan Valls (r983), que precisament apareix dins la col·lecció
«Llibres de l'estudiant". [editorial Atzar indica a la contracoberta del llibre l'objectiu
pedagògic i defineix els joves com el seu destinatari ideal «a partir de 13 anys i adults"
Es tracta d'una adaptació parcial que només té en compte del capítol 60 al 66 de
la segona part de l'obra de Cervantes, l'estada de don Quixot a Barcelona. Destaca
l'heterogeneïtat de criteris a l'hora de traduir els noms propis, que es manifesta amb
una coexistència de noms en espanyol i en català.

Tres anys després, l'estada del cavaller a Barcelona serà de bell nou el fil narrariu
de l'adaptació de Marta Giníldez i Puvill (1986). D'aquesta nova proposta voldríem
destacar la traducció al català de tots els noms propis i la inclusió de diversos para-
textos interns amb una clara intenció pedagògica: una introducció als personatges i
un glossari al final del llibre.

Finalment, l'any 1990 veu la llum l'última de les adaptacions d'aquest bloc: la
de José Luis Giménez-Frontín, traduïda per Josep Daurella i destinada a un públic
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juvenil. Torna a ser una adaptació que té en compre la novel·la íntegra. Sobre el criteri
de traducció de topònims, si fem l'excepció dels protagonistes i el nom de la terra de
don Quixot, la solució utilitzada és el manteniment de les formes en espanyol.

En referència a aquesra època, resulta molt interessant la visió de Girbés (2006:
27-33) sobre la política editorial de l'editorial Bromera, creada l'any 1986 i que pot
ser representativa de l'activitat editorial de tota la zona catalanoparlant. Lany 1987
es posa en marxa una col·lecció centrada en la traducció de clàssics de la literatura
universal amb edicions pensades per a lectors i lectores joves i el sisrema educatiu. A
l'article, Girbés reconeix que l'edirorial ho fa per diferenciar-se d'altres i tenir espais
propis. Però també reconeix que, a banda de normalitzat la llengua i crear productes
de qualitat, han d'oferir producres comercials basars, això sí, en la rellevància de l'au-
toria, l'oportunitat temàtica, l'èxit de títols similars, etc. Per això considera que, per
a determinats textos, és important l'existència d'ajudes a la traducció que atorguen
fundacions o institucions públiques. Aquest serà el cas de les traduccions i adaptacions
del Quixot, ja que durant aquesta última dècada s'ha detectat una davallada de les
vendes de literatura universal en favor de la literatura actual.

Com a conclusió, podem dir que aquest període es caracterit2a pel desig d'inno-
var, d'una banda, i per la voluntat de contribuir a la normalització del català, a través
de propostes adreçades, fonamentalment al sector juvenil (joves de segona etapa de
l'EGB, del BUP i del COU del sistema educatiu d'aleshores).

2. OBJECTIUS I HIPÒTESIS DEL TREBALL

Bacardí i Estany, al final del seu estudi sobre el Quixot en català (2006: 213),
deixen la porta oberta per a futures investigacions sobre les traduccions i adaptacions
fetes amb motiu del quart centenari. Les autores relacionen una traducció completa
de Casasayas, dues reedicions de la versió de Bulbena, cinc adaptacions infantils (Na-
varro 2005; Muñoz 2004; Reviejo 2005; Rodríguez 2005; Obiols 2005) i treS «obres
de creació» (Capdevila & Company 1999; Lluch 2004; Roig 2005) que també han
reprès la figura del cavaller, tot i que d'una forma més creativa i allunyada de l'original.

Lobjectiu general del nostre treball és fer una anàlisi traductològicade les adapta-
cions ide les obres de creació (versions) aparegudes entre 2004 i2005, fonamentalment.

Però abans d'entrar a detallar els nostres objectius específics, voldríem aclarir
el concepte d'adaptació i el d'obra de creació, que nosaltres, en aquest treball, deno-
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minarem versió. A banda dels rextos pensars, dissenyars i escrirs exclusivamem per al
públic infami! i juvenil, hi ha a1[[es rexros que han passar a formar pan de les lecrures
d'aquesr públic porser no especialirzar però sí molr especial. Es rracra d'una sèrie
d'obres que han experimemar un seguir de canvis des de l'esrar original, i a les quals
se'ls ha aplicar un «filrre infamil.. (Sanchez Mendiera 200?, 16) que permer l'adapració
als gusras i necessirars dels nous lectors. Segons Blake (2005: 192), adaprar significa
«acomodar, ajusrar una cosa a o[[a... En el cas de la literarura infami!, Soriano (1995:
35) insisteix en la creació d'un producre nou que responga als imeressos i al grau de
comprensió dels menors.

Quin és ellímir, doncs, de l'adapració? Entenem que en l'adapració l'hipotexr
ha de ser l'obra original, en el cas que ens ocupa, El Quixot de Miguel de Cervantes
(1605); l'autor de l'adapració ha de respecrar les caracterísriques bàsiques de l'obra
de panida. La versió, però, no prové direcramem de l'obra original, sinó que estaria
mediaritzada per la presència de personarges principals aliens a l'obra de Cervames.

Pel que fa als objecrius específics que ens plantegem, són els següems:

a) Fer una relació i una anàlisi descripriva de rares les obres derivades de l'original
adreçades al públic infanril i juvenil, amb especial referència a aquelles publicades a
panir de l'any 2004.

b) Analirzar les dades obringudes de l'anàlisi des d'una perspectiva holísrica
que ens permera

i. Descriurealgunesdadesdel comexrcomunicariu, especialmentdeterminats
aspectes sociològics de les adapracions.

ii. Estudiar la imponància de determinars elemems pararextuals.
iii. Sistematitzar algunes estratègies i tècniques de [[aducció que s'han fet

servir.

Per aconseguir aquests objecrius, panim d'una sèrie d'hipòresis de [[eball que,
després de l'anàlisi del corpus, podrem confirmar o descanar. Les hipòresis inicials
que formulem són tes següems:

a) Hipòtesis sobre les dades del comext comunicatiu: els sistemes lingüísrics,
poliricoeconòmics i culrurals dererminen la major presència o absència d'adapracions
del Quixot i rambé en condicionen el ripus de desrinarari. Així, per exemple, l'apa-
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rició de les adaptacions juvenils pot tespondte a l'interès personal dels traductors,
com passava en èpoques anteriors, o bé a motivacions econòmiques de les editorials.
Un exemple del primer cas el tenim en Casasayas, que va fer una traducció adaptada
als receptors mallorquins. Davant la pregunta de per què s'havia de traduir un text al
qual tothom podia accedir directament, Casasayas diu: «la necessitat estava dins mi
mateix», «rellamps! Hi he passat tant de gust!». I, finalment afegeix: «tampoc no tenia
necessitat Cervantes d'escriure el Quixot» (Bacardí & Estany 2006: 219). Quant a
les consideracions econòmiques, Bacardí i Estany (2006: 8) afirmen: «En les darreres
dècades les lleis de l'oferta i la demanda del mercat editorial han condicionat l'aparició
de nou material quixotesc». D'altra banda, pel que fa al tipus de destinatari, la nostra
hipòtesi és que la nova situació cultural i un sistema educatiu que potencia la lectura
i el coneixement dels clàssics des de l'educació infantil farà que les adaptacions es
dirigisquen més cap als lectors infantils i adolescents, mentre que, fins ara, el lector
model predominant havia estat el públic juvenil.

b) Hipòtesis sobre les dades dels paratextos: la importància dels elements para-
textuals externs i virtuals està en funció de la capacitat de màrqueting de les editorials i
del prestigi dels autors i il·lustradors. La rellevància dels elements paratextuals visibles,
com ara la coberta i la contracoberta, té relació amb el comprador model del llibre
(pares, professors: els prescriptors). els destinataris (joves, infants o també adults) i la
funció (més lúdica o més pedagògica). La consideració i el tractament de detetminats
elements paratextuals interns de gran importància dins la literatura infantil i juvenil
(LI]), com ata les il·lustracions (cf. Yuste 2006a i Montera Domíngue2 2006), és
major en aquells textos en què predomina la funció lúdica sobre la pedagògica i major
en els llibres destinats als infants que als joves.

e) Hipòtesis sobre les dades dels texras: les traduccions han passat de representar
un model de llengua o norma estilística a intentar únicament proveir el sistema literari
català d'obres d'altres cultures, per la qual cosa priorit2en les tècniques i estratègies
encaminades a respectar els originals i, per tant, potencien l'adequació en comptes
de l'acceptabilitat (cf. Marco 2000). En el cas de les adaptacions infantils i juvenils
però, la funció (més lúdica i també pedagògica) i el destinatari (públic infantil o
juvenil) determinen un resultat final que, en nombroses ocasions, privilegia encara
l'acceptabilitat tant lingüística com cultural. D'altra banda, les versions tendeixen a la
visió parcial de "obra i a la diferenciació polifònica, mentre que les adaptacions solen
tenir en compte l'obra original completa i respecten la polifonia del text de partida.
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3. METODOLOGIA

Per a dur a terme el treball, hem fet una cerca de les adaptacions al català infan-
tils i juvenils de l'obra magna de Cervantes publicades entre 2004 i 2005 a partit de
la informació que proporciona l'ISBN i algunes obres i catàlegs sobte el fons cervantí
(cf. SanchezMendieta 2007). Tot seguit, hem dissenyat un formulari d'entrada de dades
per a introduir les dades de l'anàlisi que hem fet de les obres del corpus obtingut i que
hem treballat amb la base de dadesAccess. Això ens ha permès una recollida sistemàtica
de les dades i una selecció tàpida de la informació que necessitem en cada moment.

Sobre les fitxes d'anàlisi, voldríem comentar que hem tingut en compte la
necessitat d'incloure dades sobre el context comunicatiu, dades sobre els paratextos
i sobre el text. Així mateix, la fitxa permet incloure fragments del text original i la
traducció, imatges, adreces d'internet associades i espais de comentaris i observacions
diversos. Lobjectiu és crear una base de dades útil per a aquest treball però que puga
ser útil per a investigacions futures.

Pel que fa al context comunicatiu, el formulari permet recollir dades sobre les
autories dels textos originals i traduïts, editorials, dates, destinataris i altres aspectes
relacionats amb el context professional.

Respecte de les dades sobre els paratextos, la fitxa permet analitzar tant el codi
escrit com el visual, i així fer una anàlisi dels paratextos externs, visibles i interns (des
de pàgines web relacionades, blogs, fins a presència de pròlegs, estructura i disposició
dels materials, il· lustracions, glossaris i altres materials, passant pels aspectes tipogràfics,
aparició de sinopsis a la contracoberta, etc.). En aquest sentit, voldríem assenyalar que
hem seguit Lluch (2009) a l'hora d'analitzar les dades d'alguns paratextos (els més
visibles i els interiots del llibre) i, especialment, Duran (2009) per intentar sistematitzar
l'anàlisi de les il· lustracions.

Finalment, quant a les dades sobre els textos, farem una anàlisi integradora que
ringa en compte tant aspectes semiòtics (traducció de topònims, presència d'inter-
textualitat, referents culturals), aspectes comunicatius (registres i dialectes, aspectes
lingüístics diversos) i aspectes pragmàtics (especialment l'humor).
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4. CORPUS

Després d'un buidarge exhausriu de la producció edirorial sobre les adapracions
del Quixoten català dels anys 2004 i 2005, hem aconseguit obtenir un corpus definiriu
per a l'anàlisi de carorze obres. Són les següents: Cervantes (2004), Cervantes (2005a),
Cervantes (2005b), Cervantes (2oo5c), Cervantes (2005d), Cervantes (2005e), Equip
Cromosoma (2oo5a), Equip Cromosoma (2005b), Knister (2004), Lluch (2004),
Navarro (2005), Obiols (2005), Reviejo (2005) i Roig (2005).

Cal afegir que, a parrir de la cerca a l'ISBN, hem constatar també la publicació
d'una alrra reescriprura del Quixot a càrrec de Francesc Orteu (2000). Així mateix,
l'any 2003 es va publicar Elpetit Borges imagina el Quixot (una edició simultània en
espanyol i català), creació del prestigiós escripror Carlos Cañeque, Premi Nadal r987.
El llibre ha estar il·lustrat per Ramon Moscardó i rraduït al català pet Roser Vernet,
molt coneguda pet haver girat en català nombroses obres per a infants i joves, entre
les quals destaquen els còmic de Tintin. Es tracta d'una aproximació als personatges
i a la història de Cervantes a rravés dels ulls del petit Borges, auror molt conegut i
esrudiat per Cañeque, tal com demostren obres anteriors com Conversaciones sobre
Borges (r995). Com que hem acotat el nostre estudi, aquestes dues obres no han estat
incloses dins l'anàlisi duta a terme, però hem considerat oportú fer-ne referència per
la relariva proximitat a la data clau d'aquest treball.

D'alrra banda, l'any 2004 es va reeditar l'adaptació de Giménez-FrontÍn, tra-
duïda per Josep Daurella (r990). Tenint en compte que el text és anterior a la data
de celebració del quart centenari, l'hem considerat fora de l'abast de la nosrra anàlisi.
Tot i això, és interessant veure com l'efemèride serveix per a rellançar antics títols que
van tenir un cert èxit, tal com assenyala Fernandez (2006).

Lany 2005 l'adaptació de Rosa Navarro apareix en una nova edició amb rres
úniques diferències: es tracta d'una edició de dimensions menors, en rúsrica i sense la
informació que apareixia a les solapes de l'edició inicial. Pel que fa a la nostra anàlisi,
les hem comptades com una de sola.

Finalment, el mateix any 2005, la Companyia Pots Contar, a rravés de l'editorial
i producrora A cau d'orella, publica Fa, Mi, Re: Don Quixot i l'escuder, un audiollibre
que presenta un conte musical infantil, inspirat en el Quixot. Es tracta d'una proposta
lúdica i educariva que combina la narració amb la interpretació de música clàssica.
En realitat, es rracta d'un text l'origen del qual és el concepte «Disseny per a tothom»:
una proposta que té la prioritat de l'accessibilitat com a punt de parrida.
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En la nostta anàlisi no tindrem en compte aquest text petquè considetem que,
pet les seues característiques i pel tipus de destinatati que té, s'hauria d'analitzar des
de l'àmbit de la traducció-adaptació de textos audiovisuals i multimèdia.

5. ANÀLISI

5.1 LES DADES DEL CONTEXT COMUNICATIU

En aquest apartat, intentarem identificar el circuit literari pel qual s'han mogut
les reescriptures del Quixot i descriurem els agents que intervenen en aquesta comu-
nicació literària tan especial.

p.l. Sobre el circuit literari i la comunicació literària

En el cas de les adaptacions del Quixot, hi ha clarament una autoria amb majús-
cules: Miguel de Cervantes. Però el cert és que la nostra anàlisi ha posat de manifest
també la importància dels autors dels textos, dels autors de les traduccions i de les
il· lustracions d'aquestes reescriptures elegits amb cura per les editorials en un intent
de preservar la qualitat dels ptoductes finals. Si revisem atentament els seus noms
veurem que la majoria d'ells tenen un reconegut prestigi i una dilatada experiència
en el seu camp, excepció feta dels productes de l'editorial F&F Libros, en els quals
no figura enlloc l'autoria de la versió, ni de les il·lustracions ni tampoc de la traducció.
Aquesta infotmació s'ha de buscar de forma sempre parcial, a les dades de l'ISBN o
bé, directament, a la mateixa editorial, com ha estat el nostre cas. Entre els autors
tenim especialistes en adaptacions d'obres clàssiques com Rosa Navarro o Armonía
Rodríguez; Premis Nacionals de LIJ, com Muñoz Puelles; Premis Nacionals d'Arts
Escèniques comManuel Boix; altres il·lustradors de gran nivell com Subi,Javier Zavala
o Birgit Rieger; autèntics èxits de venda internacionals com Knister; traductors-autors
premiats com Núria Font i Ferré, PauJoan Hernàndez o Josep Palomero, vicepresident
de l'AcadèmiaValenciana de la Llengua; fins i tot figures ja absolutament mediàtiques
com Roser Capdevila (posseïdora de nombrosos guardons i premis de tot tipus) i
l'equip Cromosoma, autors de Les tres bessones.
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També tenim un teceptot més o menys definit: el públic infantil i juvenil, tot i
que el matc pot variar (l'escola o l'espai familiar o de lleure). Nosaltres hem analitzat
el COtpUS en relació a aquesrs dos públics diferenrs per determinar si hi ha diferència
enrre les ptopostes adreçades als uns i als altres; això ho podrem veure al llarg d'aquestes
seccions. Es tracta d'un aspecte poc estudiat però que és indispensable per a entendre
la relació entre tipus d'il·lustració i el text (adapració-versió; rexr lúdic - rext pedagògic;
diferents tipus d'il.lustració).

Sobre el mediador, podem establir-ne bàsicament dos: un que funciona com a
motor, el mediador institucional; i un altre, l'editorial, que intenta innovar idiferenciar
constantment els seus productes dels ja existents (Girbés 2006).

Seguint Lluch (2009: 124), parlem en aquest treball d'una lectura fonamental-
ment «recomanada», que es mou de l'editor al mediador (administració i escola), i
d'aquests als primers receptors (pares i mestres) per a arribar, finalment, al destinatari
real (els infants i joves). Això explica per què molts dels paratextos del nostre corpus
que apareixen als llibres o a Internet tenen com a destinataris únics els progenitors i
els mesrres, ja que ells són, en definitiva, els qui compren els llibres.

Com amediador institucional, convé ressaltar el quart centenari de la impressió
de la primera parc del Quixot, que va fer, com ha desracat Fermíndez (2006), que
el 2005 fos un any amb marcat accent literari, amb la col·laboració del Ministeri de
Cultura i de les comunitats autònomes.

I és que, jusrament, aquest fet institucional i ideològic és el que fa que, en la
immensa majoria del corpus tractat, ens trobem davant d'adaptacions pensades per
a almenys, dues llengües: de l'espanyol al català, però també, en alguna ocasió, del
caralà a l'espanyol, com és el cas de les obres de Roser Capdevila i d'Anna Obiols.
Leclició simulrània de les versions espanyola i catalana és una de les constanrs en el
nostre corpus.

Seguint Cabeza (2010: 219), la multi traducció és «el fenomen pel qual un mateix
producte, originalment en una llengua de partida, té diverses versions en una llengua
d'arribada». Altres autors les anomenen traducciom dialectals (cf. Borja i Sanz 2006).
En el cas que ens ocupa, l'anàlisi feta ens permet afirmar que, en el cas de la traducció
dels clàssics, les polítiques de les editorials són molt diferents de les que apliquen a altres
textos més pedagògics (llibres de text). Les adapracions del Quixot al caralà funcionen
perfectament per a tot el domini lingüístic català amb independència de la varietat en
què estiguen escrites. Tor i que, en el cas de l'adaptació de Muñoz Puelles, traduïda
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per Palomero, sí que hem observat que des de la mateixa edirorial es feia èmfasi en
l'ús de la variant valenciana i en la vinculació del traductor a l'AVL.

Els elements tractats en aquest apartat queden resumits en la taula següent:

10°4 :lOOS 'ThAouc.CJO IL.I.USTRACIÓ LL U EDT-
ORIGEN ARRIBADA ClONS ESPANYOLA

I CATALANA

MulQoz X J.PALOMERO M. BoiX Es,. Cn. SI
l'uELW .ALvAREZ

ARMONÍA X J.TEIXIDOR J. PUlG*Acl1T Es,. CAT. EN CuALÀ
ROORfGUEZ

GLORIA X F. MARTINI!Z A. ÚSQUERO Es,. EsPANYOL I No
SANJuAN I SAl.G1\DO Sí.NCH.EZ ANGI.ÈS

GLORIA x F. MARTfNEZ A. CASQUERO Es,. EsPANYOL I No
SANJuAN :1 $ALGADQ SANOIEZ ANGLÈS

GWRIA x F. MARTíNEZ A. CASQUERO Esp. EsPANYOL I No
SANJuAN } SAUW>Q SANCHI!.Z ANG""
GLORIA X F. MARTfNU A. CA.sQUERO Esp. EsrANYOL I No
SAN,uAN .. $ALCADO 5J.NCHEZ ANG""
CROMOSOMA X E. VALLBONA R. CArDEVlIA I CAT. DIVERSES SI
BIBLIOTECA (Es'.) EQuu'

CROMOSOMA X X R. ÚrOEVILA I CAT. D¡v2Jl.S.ES SI
lliT" EQUIP

KNlSTER X M. GÓMEZ DIRGIT RIEGER ALEM. EsPANYOL No
BORRÀS

LLUCH x E. LWCH P. OLlVERO CAT. Es,. No
NAVARRO X Es,. CAT. Sí

OBIOLS x ORlA PALACIO SURI O, SURI- CAT. Es,. Sí
(Es,.) RANA)

R.Ev1EJO X N. FONT I FERRÍ J. UBALA Es,. CAT. SI

ROIG x R.RoIG LLUfs ALBERT CAT. Es,. SI
ARRUFAT

Taula I. Amoria i temporalitat: aspectes relacionars amb la simultaneïtar
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5.2 LES DADES DELS PARATEXTOS

En aquest tteball intentem ofetit una visió holística de les reescriptures del
Quixot al català. Per això, a banda d'analitzar el text lingüístic, volem incorporar a
l'anàlisi els altres textos que concorren en la comunicació literària. A partir de l'estudi
de Lluch (2009: 130-134) hem establert la tipologia de paratextos següent: a) paratextos
complementaris externs: Internet i les comunitats virtuals, catàlegs, crítiques, etc.;
b) paratextos externs més visibles: format del llibre, nombre de pàgines, les cober-
tes, indicadors de l'autor, sètie, traductor, il.lustrador, editotial, edat del destinatati;
e) paratextos interns: pròlegs, dedicatòties, índexs, tipografia i ¡[·lustracions.

5.2.1 Paratextos complementatis externs

La xarxa afavoreix la creació de paratextos, com ara les pàgines de les editotials
on hi ha publicitat de tora mena sobre cada llibre, les col.leccions, etc. A tall de mostra,
tot seguit reproduïm un fragment de l'anunci de l'editotial Bromera (28 de desembre
de 2004 www.bromera.com):

Quan està a pum de començar l'any en què es commemora el quart centenari de la
primera edició de Don Quixot de la Manxa, Edicions Bromera fa una aportació molt especial a
la celebració: una versió de luxe per a tots els públics, acura deVicente Muñoz Puelles i traduïda
per Josep Palometa, amb els dibuixos magnífics de Manuel Boix. De forma simultània, Algar
Editorial publica en castellà aquest esplèndid regal per a redescobrir el clàssic de Cervantes.

Així mateix, també hem trobat pàgines de col· lectius de lectors, associacions de
mares i pares d'alumnes, associacions culturals diverses, biblioteques, blogs personals,
etc. on hi havia informació sobre algunes de les obres del nostre corpus.

5.2.2 Paratextos externs més visibles

Lanàlisi de les cobertes dels llibres poden ofetir molta informació sobre el que
hi podem trobar a l'interior.
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a) Tipus d'autoria; s'indica si és adaptació o versió, «Adaptació; Armonía Ro-
dríguez», «Versió de Vicente Muñoz Puelles»,

b) Informació sobre el destinatari ideal; Lluc (2004) «a partir de 8 anys», En
ocasions, la recomanació ja va inclosa en el títol; Navarro (2005) El Quixot explicat
als infants,

e) Informació sobre el contingut del llibre o sobre l'autor; a les solapes de Na-
varro (2005) llegim;

En paraules de Rosa Navarro, «La ¡ecruca no és cap ohligació, sinó un plaer: i els clàssics
són els nostres models... » Per això, ens sentim orgullosos d'oferir unamanera d'apropar El QUI-
XOT als nens i a les nenes, i compartir-lo amb ells. Aquesta gran novel·la és plena d'aventures
divertides imeravelloses, de somnis ide màgia. d'ensenyaments i lliçons. Comé històries d'amor;
encantaments, batalles, misteris... El millor llibre a l'abast dels menuts.

La fascinam història del gentilhome manxec Don Quixot ha estat narrada per la pres-
tigiosa catedràtica Rosa Navarro Duran amb paraules senziUes nascudes d'un profund respene,
fidelitat i amor per l'original.

Els dibuixos són obra del reconegut i1·lusnador Francesc Rovira, que ha recreat tots els
detalls, tendres i expressius, d'aquesta genial novel·la a través de la màgia de les seves aquarel.les.

Així mateix, i amb un altre estil, tenim la sinopsi de la contracoberta d'Obiols
(2005);

Fa molts i molts anys, un escriptor no gaire conegut aleshores es va inventar una
lai per a molts, la millor que s'ha escrit en tOtS els temps. Un boig ben boig es fa cavaller per
posar ordre al món, amb l'ajut de SandlO Panza, el seu fidel escuder, i de Dulcinea, l'estimada
sempre presem en els seus pensaments.

Amb LeJ aventuresd'en Quixothem intentat que els més pctits de lacasaconeguin aquesta
obra universal de Cervantes, a descobrir la tendresa i la humanitat que s'amaguen
en l'enginyós Quixot de la Manxa.

el) Publicitat sobre l'editorial; aparició de la pàgina web, imatges o llistes d'altres
volums de la col,lecció, etc' Aquest seria el cas dels textos de la factoria Cromosoma
o de l'editorial F&F Libros.

5.2.3 Paratextos interns

Les dedicatòries no són freqüents en el corpus que hem analitzat. Únicament
n'hem trobat en els textos d'Obio!s i de Reviejo, En aquest apartat ens centra-
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rem en la presència de pròlegs o inrroduccions, d'índexs dels conringurs i en les
U·lusrracions.

a) Pròlegs o inrroduccions
Aquesr tipus de paratext únicamenr apareix a les adaptacions, mai en cap cas a les

versions, a causa del tipus de destinatari. En el cas documenrat d'Armonía Rodríguez es
tracta d'un producte adreçat al públic juvenil i amb una funció claramenr pedagògica.
La introducció presenra informació sobre la vida i obra de Cervantes i una explicació
molt clara de les característiques bàsiques del Quixot. Rodríguez (2005: 13) comenra en
la inrroducció que, tot i la fama mundial de l'obra i el seu auror, el cert és que hi ha
poca genr que l'ha llegit sencer i es pregunra quins són els motius que justifiquen aquest
fet: enrre d'altres arguments, addueix l'obligatorietat i la complexitat del text original
duranr l'etapa escolar. En aquest senrit, troba la justificació a l'adaptació que presenra:

Som conscients de tores aquestes coses; per això, en aquesta adaptació, hem seguit el
criteri d'apropar als nenes, als adolescents i, per què no?, també als adults, aquesta gran obra de
la Iirerarura universal. facilitant-ne l'accés però, procurant alhora no trair-la amb amputacions
causades per les presses i les arbitrarietats.

Per això, l'adapració de Rodríguez inrenta conservar l'avenrura dels personatges
sense oblidar aspectes més profunds com el filosòfic (converses entre don Quixot i
Sanxo), el social (la justícia), el polític (crítica a diverses ordres reials), el literari (crítica
de les obres de cavalleries), o el poètic (barreja de gèneres).

b) fndex
En aquest apartat, cal distingir enrre les adaptacions i les versions. En el cas de

les adaptacions únicament tenen índex les adreçades a un públic preadolescenr i juvenil.
En el cas de Navarro (2005), es tracta d'un índex descriptiu (exemple: «Don Quixot
de la Manxa.), menrre que el cas de Rodríguez (2005) i Muñoz Puelles (2004), ens
trobem davant d'uns índexs que inrenren reproduir ¡'estil de l'original de Cervanres:
«Capítol I Que tracta de la condició del famós genrilhome, els seus somnis fantàstics
i de com va ésser armat cavallet> (Rodríguez 2005) i «I. Que tracta de la condició
del famós i valenr gentilhome Don Quixot de la Manxa» (Muñoz Puelles 2004).
Pel que fa a les versions, voldríem destacar el cas d'Un quixot en bicicleta (Lluch 2004).
Resulta curiós que "enunciat dels capítols on tenen lloc les «aventures» de Salva, don
Quixot, i el seu amic Miliet, Sancho Panza, recorda els de l'obra original i contrasten
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amb la resta: "4. Llig-me més coses; 5. Puc traure la bici?»; <17. On es conta l'aparició
dels desmuntadors de llibres; 11. On es conta l'enfrontament amb el terrible Ami el

i, de nou «12. D'acord, tornaràs un altre dia».

e) 1I·lustracions
La distinció entre destinatari infantil i destinarari juvenil ens permet, de nou,

poder entendre la relació, la proporció i l'adequació entre el text i la imatge de les obres
del nostre corpus. En aquest apartat, per motius d'espai, ens centrarem únicament en
els aspectes següents (cf. Duran 2009):

C.I) Tipus d'enquadernació
Lanàlisi del corpus revela que la majoria del nostre corpus té una presentació

i enquadernació molt curosa. Lexcepció, una altra vegada, són els quatre contes par-
cials sobre el Quixot de F&F Libros (considerats com un de sol a efectes de còmput
en aquest cas).

C.2) Tipus d'¡(·lustració
El corpus conté, majoritàriament, ¡(·lustracions obertes a sang, en les quals la

imatge arriba tant fins al marge que queda tallada per la guillotina de la impremta. Cal
destacar el cas de l'únic text destinat a joves amb un alt component educatiu (Rodtíguez
2005), ja que és el que menat nombre d'¡(·lustracions té i que, a més, són tancades.

q) Reacció de l'espectador
Segons Duran (2009: 232-233), el receptoI pot tenir diversos tipus de reacció

davant la ¡(·lustració: d'analogia (comparteix el que veu), d'apropiació (pot relacionar
el que veu amb el seu bagatge cognoscitiu), d'astorament (les diferències entre el que
veu i el seu coneixement estimulen la curiosirat i l'interès) i, finalment, reacció per
refutació.

En el nostre corpus no hem trobat cap exemple de reacció per refutació. Predo-
mina la recepció per apropiació i analogia, que són les que possibiliten el seguiment
de la història d'una forma més còmoda. Resulra molr interessant comprovar com en
el cas de les versions predomina també la reacció per astorament, en un in tent evident
per cridar l'atenció del lector. El cas paradigmàtic seria el dels textos sobre Les tres
bessones, on els anacronismes són molt abundants.
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Aquests primers aspectes els podem resumir en la taula següent:

CORPUS INFANT. Juv. CART. RÚST. OBERTA 1ÀNc. REcEPT. RECEPT. RECEPT. RECEPT.
ANAL. APROPlAC. AsTORA. REFUT.

MU1l'oz
PuElLES x x x' x x

ARMONIA
RODRíGUEZ x x x x

GLORIA
SANJuAN I x x x' x

GLORIA

SANJUAN 1 x x x' x

GLORIA

SANJuAN 3 x x x' x

GLORIA
SANJuAN 4 x x x' x

CROMOSOMA
BIBLIOTECA x x x x x x x

CROMOSOMA

TEATRE x x x x x x

KNISTER x x x x x x

LLUCH x x x x x x

NAVARRO x x x x x x

OBIOLS x x x' x

!lEvIE¡O x x x' x

ROIG x x x' x x x

Taula 2. Anàlisi inicial de les ¡J·lustracions (L'asterisc significa lla sang}})

C.4) Vies comunicatives de la ¡¡·lustració
Finalment. pel que fa a formes de comunicar ¡aH·lustració, Duran (2009: 230-232)

estableix tres eixos comunicatius: el primer està basat en la facultat gràfica d'emetre
signes. Així, distingim entre dues vies: la senyalètica, (formada per icones soltes, que
en el nostre cas hem trobat a la proposta de Reviejo (2005), llibre de pictogrames per
a ajudar els infants a llegir, i també a la de Navarro (2005) amb una intenció molt
diferent, ja que s'utilit2en per a adornar els títols de cada capítol); i la via semiològica
(fruit d'una recerca expressiva de molta elaboració). El segon eix està basat en l'opo-
sició comunicació objectiva versus subjectiva. En aquest cas, diferenciem entre la via
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documental (que intenta representar de la forma més fidedigna possible la història
i els personatges) i la via subjectiva o introspectiva (es tracta de l'obra d'il·lustradors
amb una poètica visual pròpia molt reconeguda). En el nostre corpus predomina la
via documental i únicament tenim dos exemples de via subjectiva: les ¡¡·Iustracions de
Manuel Boix, en el cas de la versió de Muñoz Puelles (2004), i el de l'il·lustrador Subi
per al text d'übiols (2005), ambdós autors de llarga trajectòria reconeguda. Finalment,
el tercer eix descansa sobre el nivell d'empatia que es vol aconseguir. Així, tenim la
via empàtica afectiva (s'apel·la més als sentiments del lector), que en el nostre corpus
s'utilitza més en les versions per a infants, i la via empàtica enginyosa (intenten des-
pertar la intel·ligència del destinatari i solen ser imaginatives i divertides) que en el
nostre corpus predomina en les versions, com és el cas dels llibres sobre les aventures
de les Tres Bessones o de Tina, la superbruixa. La figura següent iI·lustra un cas de
combinació entre via senyalètica i via empàtica afectiva:

,
< • • • • '" • +

'I "I- .,,1"
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La taula 3mostra les diverses vies que es posen de manifest en el corpus analitzat:

VIES COMUNICATIVES SENYAlÈl'lCA SEMIOLOGICA DoCUMENTAL SUBJECTIVA AFECTIVA ENGINmSA
DE LA IL·LUSTRACIÓ

MuAoz PuElLES x x

ARMONfA RODR1GUFZ X

GLORIA SANJUAN I x x

GLORIA SANJuAN 2. x x

GLORIA SANJuAN 3 x x

GLORIA SANjuAN 4 x x

CROMOSOMA BIBLIOTECA x x

CROMOSOMA TEATRE X x

KNI5TER x x

LLUCH x x

NAVARRO x x x

0810lS x x

RF:vIEJQ x x x

ROIG x x

Taula 3. Vies comunicatives de la ¡¡·Iustració (basat en Duran 2999: 230 i ss.)
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5.3 DADES DELS TEXTOS

En aquest article, hem diferenciat entre adaptacions i traduccions d'adaptacions.
Per a la nostra anàlisi, només tindrem en compre les obres analitzades en qualitat
d'adaptacions, no de traduccions d'originals, perquè hem constatat una simultaneïtat
en l'aparició de l'adaptació castellana i la catalana (cf. apartat 5.501 supra) i també pel
fet que, en una anàlisi contrastiva prèvia, hem detectat l'ús sistemàtic del mètode literal
entre originals i traduccions, amb independència de la direccionalitat (espanyol-català;
català-espanyol). Com a mostra, ací tenim l'inici de l'adaptació catalana d'AnnaObiols,
traduïda per Caria Palacio a l'espanyol:

Fa moles i molts anys va viure un home humil anomenat Miguel de Cervame5. Er:a un
gran coneixedor de les novel·les de cavalleria; de fet. n'escava tan tip d'aquestes obres que va
decidir escriure'n una ben diferent.

El primer que va tenir dar fou el nom del seu cavaller: Quixot de la Manxa. Va imagi-
nar-lo un home alt i prim, eixut de carns i amb la cara xuclada; tenia més de cinquanta anys i
era amo d'un cavall vell i atrotinat, el Rocinanr. Com a (Ot bon cavaller, no podia fai rar-li una
dama per enamorar-se: Ja Dulcinea del Toboso, una noia de pagè.(¡ baixeta i rooanxoncta que
als ulls d'en Quixot era la més bella de totes les princeses.

Un bon dia. Cervantes va armar el seu cavaller i va enviar-lo aposar pau i justícia al món.

Hace muchos. muchisimos ailOS, vivi6 un hombre Hamada Miguel de Cervames. Era
un gran conocedor de las novelas de caballerías y. de hecho, estaba ran Ilano de elias que deddió
escribir una mur difereme.

Lo primero que debía tener daro era el nombre de su caballero: se lIamaría DOll Quijote
de la Mancha. Quiso que fuera un hombre alto y delgada, de cames magras y rostro enjuto;
pasaba de los cincuenta años y tendría un caballo vicjo y renqueame que ¡¡amarra Rociname.
Como atodo buen caballero no le faltaria una dama de la que enamorarse: Dulcinea delToboso;
una muchacha aldeana, no muy alta y a1go regordeta, que a los ojos de Don Quijote era la mas
bella dama de emre todas las princesas.

Un buen dea, Cervantes armó a su cabaJJero y lo envió a ..desfacer entuenoSJt. es decir.
a ponet paz y justicia en el mundo.

Fins i tot, en alguna ocasió, com el cas de la traducció de Núria Font i Ferré de
l'adaptació de Carlos Reviejo (2005), la pressió de l'edició simultània en totes dues
llengües és tan gran que la traductora, una professional excel·lent i gran defensora d'un
«llenguatge fluid i àgil. (Font i Ferré 20II: 17), adequat als lectors i que s'allunye dels
calcs lingüístics, es va trobar en la situació d'haver de seguir amb excessiva literalitat
el text espanyol per indicació expressa de l'editorial, segons va manifestar-nos en co-
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municació oral. En aquell encàrrec, la traductora havia de subordinar la paraula a la
imatge, que, evidentment, era la imatge de l'edició original en espanyol.

En aquest apartat, analitzarem els aspectes següents: la quantitat i disposició del
material textual, alguns aspectes relacionats amb les veus del Quixot, la traducció de
topònims i antropònims, l'estil de les adaptacions i la presència o absència del gènere
poètic i epistolar com a manifestacions d'intertextualitat.

5.3.1 Material textual

Les adaptacions i les versions presenten unes restriccions òbvies d'espai. Això fa
que s'utilitzen de forma molt abundant totes les tècniques relacionades amb lasupressió,
la síntesi o la paràfrasi, especialment. En el cas de les adaptacions del nostre corpus, hi
ha la selecció d'una sèrie concreta d'episodis del Quixot que s'encadenen a través de
l'el.lipsi narrativa. El resultat és un joc continu amb l'espai i el temps que dóna lloc
a llna narració seqüencial. Això provoca necessàriament la necessitat d'exagerar uns
personatges sobre altres, uns episodis sobre altres. Aquest aspecte êl fa servir Martín
(2004: I) per a fer una crítica dels còmics sobre el Quixot, que, segons ells, trivialitzen
l'otiginal i que podem estendre a altres reescriptures.

Per a l'anàlisi del corpus diferenciem, d'una banda, les obres que prenen en
consideració la línia argumental de Cervantes en les dues parcs en què va dividir l'obra;
de l'altra, les obres que únicament fan referència a una de les dues parts o a capítols
molt concrets del Quixot. D'aquesta manera, observem que les quatre reescriptures que
podem considerar completes són totes adaptacions. Cal destacar el cas de l'adaptació
de Muñoz Puelles, que, tot i ser un text molt ben acabat i d'una gran qualitat estètica
i estilística, únicament tracta de la primera part del Quixot. Es tracta d'un fet que no
apareix en cap informació que hi ha sobre aquesta edició, però que, inevitablement,
pot tenir repercussions en el coneixement de l'obra que adquirisquen aquells lectors
que la consumisquen sense estar assabentats de la parcialitat del seu contingut. Així,
el titol del capítol dotzè i últim diu: "Que tracta del tancament de don Quixot, de la
seua última batalla en el camí i de la tornada a casa".

Precisament sobre el final de l'obra de Cervantes, voldríem destacar que l'adap-
tació d'Armonía Rodríguez (2005) és l'única de totes les reescriptures analitzades,
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llevat de les subtils al·lusions al final imposat pet Cervantes de les adaptacions de Rosa
Navarro i d'Anna Obiols, que tracta amb consistència el tema del veritable final, no
de la mort del Quixot, sinó de la mort de l'obra sobre el Quixot: hi apareix l'epitafi
del batxiller Sansón Carrasco i el que Cide Hamete (sic) va dir a la seua ploma contra
els escriptors falsificadors, en clara referència al Quixot d'Avellaneda. Així, el final de
Rodríguez (2005: 189) diu:

D'aquesta manera, compliràs la teva cristiana professió, aconsellam bé a qui et vol mal,
i jo quedaré satisfet i ufà d'haver estat el primer de gaudir del fruit dels teus escrits enterament,
com desitjava, car no ha estat el meu desig oferir a l'avorriment de ningú les fingides i absurdes
històries dels llibres de cavalleries, que ja ensopeguen amb les del meu autèntic don Quixot i
cauran del tot, sense cap dubte. - Val.

Si el comparem amb el final de la traducció completa de Bulbena (2005: 841)
veurem clarament les similituds:

Restarà així satisfeta tan cristiana professió donam bons consells, i tornant bé per
mal, i jo restaré pagat i ufanós d'haver estat el primer que gaudí el fruit de sos escrits, tal com
esperava; per tal com no fou altre mon desig sinó posar en avorrició dels homes les fictícies i
desbaratades històries dels llibres cavallerescos. les quals. mercès a les aventures esdevingudes a
mon veritable don Quixot. van ja enrrebancant-se i certamenr que han de caure del tot. Adéu.

5.3.2 Polifonia textual

Distingim, en aquest cas, entre les obres amb identitat polifònica respecte de
l'original (es reprodueix la primera persona de Cervantes com a veu narradora) i les
obres amb diferenciació polifònica (el text té com a narrador una veu aliena a l'obra
de Cervantes).

Les dades obtingudes de l'anàlisi revelen que totes les obres que tenen diferen-
ciació polifònica són versions. Únicament trobem dues excepcions: l'obra d'Obiols
(2005) i l'adaptació de Reviejo (2005), totes dues adreçades a un públic de molr poca
edat. La intenció dels autors és la d'oferir un text de més fàcil lectura i comprensió.
A continuació presentem un exemple de cada una d'aquestes opcions perquè es puga
apreciar la diferència. El primer perranya l'inici de Reviejo (2005) i cal advertir que
les paraules precedides per un asterisc responen als pictogrames, tal com es pot veure
a la figura 3, sttpra; el segon és el començament de Muñoz Puelles (2004):

-- 126 ------------------------
54 (Primavel'2 2013). ISSN 0214-8188, pp. 105-135



ROSA AGOST

Cervantisme català i traducció: anàlisi dadaptacions infantils i juvenils

Aquest que aquí es retrata
de *barba i ·cabells de ·plata
és Miguel de Cervantes Saavedra
a qui coneixen 6ns i tor les "pedres.

En un lloc de la Manxa, el nom del qual no vull recordar, vivia. no fa molt. un d'eixos
gentilhomes de llança en la parer. escut amic, cavall nansparem de tan magre i llebrer entrenat
per a la caça.

A partir d'aquesrs crireris urititzars, hem obtingut els resultats següents sobte el
material textual i les diverses opcions de polifonia:

ANALISI DADES TEX11JAU ADAPTACiÓ VERSIÓ COMPLETA PARCIAl IDENTITAT DIFERENCIACIÓ
POUFÒNICA POUFòNICA

MUf.loz PuELLES , , ,
ARMONlA RODRfGUEZ , , ,
GLORIA SANJUAN I , , ,
GLORIA SANJuAN :I. , , ,
GLORIA SANJUAN , , , ,
GLORIA SANJu.4N 4 , , ,
CROMOSOMA BIBLIOTECA , , x

CROMOSOMA TEATRE , x x

KNIsTE. , x

LwCH , , ,
NAVARRO , x ,
OBIOLS x x ,
Rf:vIE¡Ó , x x

ROIG x x ,

Taula 4. Anàlisi dades textuals

5.3.3Traducció de noms propis

Lanàlisi de les dades posa de manifest que, com és ben habitual en altres textos
literaris, aquest ptoblema de traducció no segueix cap tipus de criteri. Lúnic antropò-
nim q!Je es tradueix a tot el corpus igual és Quixot (tot i que el trobem de formes ben
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diferents: don Quixot, Don Quixot, Quixot, en Quixot} i l'únic topònim,Manxa, que
curiosament a la traducció íntegra de Èulbena, el qual tradueix sistemàticament tots
els noms propis, apareix com aMancha. Volem destacar el cas de la versió de Knister
(Z005) la traductora de la qual, Marga Gómez, ha traduït sempre tots els noms propis.
Acontinuació oferim de forma resumida els percentatges de traducció del corpus. Hem
col·locat a la taula 5 les obres amb gran densitat de noms propis, que coincideixen
amb les adaptacions per a públic juvenil; hem deixat a la taula 6 les obres amb poc
índex d'aparició de noms propis, que, com ocorre en altres casos, corresponen a les
adaptacions per a inlànts de poca edat i també a les versions, llevat de Knister (Z005).

I MUf¡'OZPuEU..ES I NAVARRO AJtMONÍA RODR.lGUf.Z KNlSTER

I 4"" """ S"" '00%

Taula 5. Percentatges de rraducció de noms propis en textos de densitat aira

CROMOSOMA CROMOSOMA LLUCH 0810LS REvIEJQ ROIG GLORIA SANJUAN
DIRuaTEa TEATRE

3"" 3"" 3"" S"" 3"" 3"" 2""
Taula 6. Percentatges de traducció de noms propis en tex(Os de densitat baixa

5.3.4 Presència dels gèneres poètic i epistolar

Lanàlisi del corpus ha revelat que únicament fan referència a fragments poètics
o epistolars les adaptacions dirigides a un públic juvenil. En el cas de l'adaptació de
Navarro (Z005: 171) i Rodríguez (Z005: 14Z), hi trobem una de les cartes del duc a
Sanxo amb les quals l'adaptadora pretén mostrar els capírols que a l'original estan
conformats per tota unaseqüència epistolar (Bulbena Z005: 677). Observem, en primer
lloc, l'original complet traduït per BuJbena; tot seguit, l'adaptació de Rosa Navarro;
i en tercer lloc la d'Armonía Rodríguez:

Jo he (ingut notícia. senyor Don Sanxo Pança, que certs enemics meus i d'aqueixa
ínsula, volen COlrar-hi furiosamem no sé quina nit: convé. doncs, vetllar i euaT avisat. perquè
no us trobin dcsprevinguc. Sé també. per veritables espies. que han entrat en aqueix Uoc quatre
persones disfressades per donar-vos mort, per tal com temen del vostre enginy: obriu l'uU, j
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mireu que se us acosta a parlar-vos. i no mengeu de res que vulIen presentar-vos. Jo curaré
de dar-vos socors si en perill vos veiéssiu. i en tO( fareu així com és d'esperar dd vostre seny.
D'aquest lloc. a sene d'agost, a les quatre de la matinada.

«Vostre amic. el Duc-

Al meu coneixement ha arribar, ¡(·Iustre senyor Sanxo Paoza, que uns enemics meus
assaltaran aviar "illa. No sé quina nit, Cal que estigueu alena. Sé també. per espies, que han
entrat a l'illa quatre persones disfressades per treure-us la vida. Aneu amb compte i no mengeu
res que us donin. perquè tinc por que us enverinin.

El vostre amic
El Duc

M'ha arribat la notícia. senyor Sancho Paoza. que uns enemics meus i d'aquesta vila
es proposen assaltar-la no sé quina nit. Així. doncs. convé que estigueu alena. També sé que
han emrat a la vila quatre persones disfressades que us volen llevar la vida perquè tenen por de
la vostra rraça i del vostre seny per governar. Obriu bé els ulls i vigileu qui 6ns a vós arriba. l
molta precaució amb tot el que us ponen per menjar, que podria estar enverinat. Per la meva
part, miraré d'ajudar-vos en la mesura que em sigui possible.

I la nota acabava amb la data i la firma del Duc.

També a l'adaptació de Muñoz Puelles hem detectat una adaptació de la carta
del Cavallet de la Ttista Figura a Dulcinea (cf. capítol tx, 2004: 62). Podem compa-
tar-lo amb l'original de Bulbena (2005: 217) per comprovar les tècniques de síntesi i
supressió, i el canvi de registre, molt neutralitzat:

Sobirana i noble senyora:
Qui us escriu, ferit i adolorit per temps que porta sense veure-vos. us desitja, dolcíssima

Dulcinea del Tohoso,la salut que ell no té. Si lo vosrra bellesa em menysprea. diffcilmem podré
suponar aquesta pena. El meu hon escuder Saneho us conrarà {OtS els detalls. Oh, bella ingrata
amada enemiga meua! Si no voleu socórrer-me. posaré fi a la ma vida.

Vostre fins a la mort,
El Cavaller de la Trista Figura

Alta i sobirana senyora,
Aquell qui defalleix lluny de vós, aquell qui, nafrat en son cor, sofreix les més amargues

dolors, vos desitja, dolcíssima Dulcinca, el repòs que ell no té. Si vostra formosit.u m'és esquiva,
si el vostre orgull em rebutja, per molt sofert que jo sigui, mal podria sostenir el pes de ma
extremada angoixa. Mon fidel escuder Sanxo, vos farà la relació, oh bella ingrata, enemiga ado-
rada de la meva ànima! de l'horrible estat on per vostra causa reduït em teniu. Ma trista vida us
pertany del tot; un mot de vós pot conservar-la, un mot també pot fer-la perdre. Dispose de
ço que tinc a fer, puix sempre seré prou satisfet de satisfer la crueltat vOStra.

Só de vós 6ns a la mort,
El cavalkr tÚ la lTista Figura
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Respecte a les referències intertextuals de fragments poètics, únicament tenim
constància del poema de Feliciana de Silva, autor de l'Arnadís de Grècia, entre altres
obres, que apareix a Rodríguez (2005: 17): "La raó de la desraó que a la meva raó es
crea, de tal manera la meva raó s'afebleix, que amb raó em queixo de la vostra belle-
sa". A la versió original editada per AlIen (r983: 86) diu: "La razón de la sinrazón que
a mi razón se hace, de ral manera mi razón en!laquece, que con razón me quejo de
la vuestra fermosura". I a la de la traducció completa de Bulbena (2005: 37) el text
que apareix és: "La raó de l'antiraó que a ma raó fer pretenen, aitant aflaqueix ma
raó, que amb raó plany-me de la vostra extremada bellesa». Únicament ens queda
per comentar ¡'adaptació parcial de l'estrofa coneguda com ovillejo del capítol XXVII
de l'original (Alien 1983: 316-317), on es conten les aventures de don Quixot a Sierra
Morena. A l'adaptació de Muñoz Puelles (2005: 57 i 68), hi apareixen els sis primers
versos repetits en dos capítols diferents, mentre que a la de Rodríguez (2005: 74-75),
hi figura complet (tres estrofes de deu versos cadascuna). Tant en el procés de traduc-
ció (Bulbena 2005: 229) com en el de les adaptacions esmentades, hi ha hagut canvis
significatius per a poder mantenir la prioritat de la rima i el ritme i adequar-los al
model lingüístic i estilístic actual.

6. CONCLUSIONS

Si reprenen les hipòtesis establertes, l'anàlisi de les adaptacions del Quixotofereix
els resultats següents:

a) Hipòtesis sobre les dades del context comunicatiu: la celebració del quart
centenari és el motiu principal pel qual s'han dut a terme les nombroses edicions: fins
a vint, si comptem les dues reedicions i els textos d'Orteu (2000) i Cañeque (2003).
Limpuls de les institucions ha estat decisiu (cf. Girbés 2006). Les dades també han
confirmat que, efectivament, hi ha un predomini de les obres dirigides cap al públic
més infantil i amb una tendència a la versió en comptes de l'adaptació.

b) Hipòtesis sobre les dades dels paratextos: quasi la totalitat de les obres del
corpus té com a autors, adaptadors, traductors i il·lustradors, professionals de reco-
negut prestigi com a conseqüència d'una aposta generalitzada de les editorials per
aconseguir un nivell alt de qualitat quan es tracta d'hipotextos de la literatuta universal.
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La majoria de les obres del corpus tenen una enquadernació cartoné i una estètica
molt elaborada. Pel que fa a les il· lustracions predominen els textos amb un índex
superior al 50% de presència d'imatges en relació al text. Les adapracions i versions per
a infants són les que presenten un nombre majord'il.!ustracions i el tipus predominant
en aquests casos és la il·lustració oberta a sang, perquè és la que més captiva aquests
destinataris que, en nombroses ocasions, únicament miren els llibres i necessiten algú
que els puga llegir el text verbal (Yuste 2006a).

e) Hipòtesis sobre les dades dels textos: en el cas de les adaptacions i de les ver-
sions infantils amb una finalitat més lúdica, es privilegia l'acceptabilitat tant lingüística
com cultural, mentre que en el cas de les adaptacions juvenils amb una funció més
pedagògica, hi ha una tendència a l'adequació. En el primer cas, la idea és que l'obra
de Cervantes arribe als infants i la facen seua. En el segon, que els joves arriben a
l'obra de Cervantes i la coneguen tant com siga possible. És per això que les versions
tendeixen a la visió parcial de l'obra i a la diferenciació polifònica, mentre que les
adaptacions solen tenir en compre l'obra original completa i respecten la polifonia
del text de partida.

Després d'aquesta anàlisi, considerem que les adaptacions i les versions del
Quixot són reescriptures i que reescriure és traduir. Així ho van manifestar ja Bassnet i
Lefevere (1990: IX) i, des del nostre punt de vista, aquesta associació entre reescriptura
i traducció conserva tota la validesa.

ROSA AGOST
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