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El 24 de març farà cent anys de la mort de Jules Verne

J O C N O U

Jules Verne
E M I L I T E I X I D O R

¿A quin cànon
pertany Jules
Verne? Al de
les mil cares
que queden
per descobrir

Q
uè és el que troben
els lectors, sobretot
els joves, en els lli-
bres de Jules Ver-
ne? Els lectors se
senten atrets per la

noblesa dels personatges sa-
vis, per l’amor a la llibertat,
per l’interès dramàtic, i so-
bretot pel que podríem dir-ne
l’himne a la glòria de l’home
creador, i això darrer és, en el
fons, l’essencial de les obres de
Verne.

La pregunta i la resposta
són d’Eugènia Taratouta, una
crítica soviètica del temps dels
soviètics, o sigui de l’antiga
URSS, en un estudi sobre la
literatura per a joves publicat
a França a començaments de
l’any 1968. La resposta té més
gràcia perquè gairebé sense
tocar-hi una coma podrien es-
tar-hi d’acord tots els crítics i
lectors d’arreu del món, i això
que a l’antiga URSS filaven
prim pel que fa a la pedagogia
entesa com a adoctrinament, i
la literatura formava part d’a-
quest “esperit benefactor de la
lluita revolucionària”. De la
popularitat de Verne a l’URSS,
i suposo que ara a Rússia, no-
més en direm la festa que van
fer els joves quan se’ls va co-
municar la notícia que un dels
cràters de la cara invisible de
la lluna, fotografiats per l’S-
putnik, havia estat batejat
pels savis amb el nom de Jules
Verne. El país era la segona
pàtria de Gavroche i de Verne.
En les llistes de novel·les de
l’autor portades al cinema
sovint hi manquen les versi-
ons russes d’Els fills del capità
Grant, L’illa misteriosa i Un ca-
pità de 15 anys.

Molts països també han es-
tat la segona pàtria de Verne.
El 24 de març del 1905 moria
l’autor i França ha programat
una commemoració en què hi

ha des de col·loquis a Amiens
organitzats pel Centre Inter-
nacional J.V. fins a conferèn-
cies a Nantes i altres ciutats
–sobre el contingut científic
de les obres–, concerts, espec-
tacles, exposicions...

Verne va escriure més de
seixanta llibres i una quaran-
tena de novel·les curtes. Una
de les seves primeres novel·les
utòpiques, París al segle XX, no
va ser publicada fins al 1994,
perquè el seu editor, l’exigent
Hetzel, l’hi va rebutjar tot i
que era la segona obra que li
portava, perquè era poc opti-
mista, d’un humor massa ne-
gre, amb el dimoni de l’elec-
tricitat regnant a la ciutat.
Hetzel li exigia herois posi-
tius, li suggeria canvis en l’ac-
ció i els personatges i li va ar-
ribar a censurar originals i a
canviar frases, per exemple la
final del capità Nemo a L’illa
misteriosa, que era “Indepen-
dència!” i l’editor la va canviar
per “Déu i pàtria!”, i quan
Hetzel s’oposava al nihilisme
de Nemo i volia fer-ne un an-
tiesclavista.

Hetzel feia d’editor, en el
sentit anglosaxó, i no solament
de publisher, i en aquest aspecte
el va lligar amb un contracte
que obligava l’autor a presen-
tar-li tres novel·les cada any per
un 8 per cent del preu del lli-
bre, que suposava per a Verne
l’equivalent a uns 4.000 dòlars
mensuals. Venia uns 40.000
exemplars de cada volum els
cinc primers anys de vida, i ara
les vendes en butxaca, només a
França, són milionàries. Les
maneres com l’editor es va
aprofitar de l’autor estan do-
cumentades. En aquest aspecte
Verne va ser un dels primers a
acceptar l’ofici com a indústria
i l’editor com a agent literari.
Hi ha una biografia de H.R.
Lottman a Anagrama, titulada
Jules Verne. Les dificultats amb
el seu fill, la rebuda del Sant
Pare a Roma quan ja era una
celebritat, els incidents de la
seva vida, són anècdotes. Ens
queda el Verne visionari, cen-
trat en el poder d’Europa i de
la seva cultura, el progressista
que no va preveure la cara in-
visible i fosca del progrés, el
narrador fascinat pels espais
tancats –l’illa, el submarí, el
globus, el vaixell, la casa for-
tí...–, l’escriptor rescatat dels
llimbs de la infància en què
l’havien tancat els reduccio-
nistes, la lectura política d’un
autor incomprès segons l’estu-
di de J. Chesneaux, el Verne
anarquista i ecologista i el
profeta de la mundialització
de l’individualisme, segons
com i segons qui.

¿A quin cànon pertany Jules
Verne? Al de la popularitat, al
de l’eficàcia, al del despertar
dels somnis d’aventura i de
descoberta de l’adolescència, al
de la fantasia poètica i positi-
vista, al de la curiositat cientí-
fica..., al de les mil cares que
queden per descobrir.

P A R L E M - N E

Coromines, cent anys de poesia
J O A N S O L À

E
ncara ressonen els
actes que es van fer
quan Coromines
(1905-1997) ens va
deixar, i ara se’n fa-

ran d’altres. Poca cosa podem
afegir al que ja sap, o hauria
de saber, tothom. Jo avui to-
caré un aspecte que se’m fa
especialment significatiu: l’e-
moció d’aquest altíssim cien-
tífic davant l’objecte d’estudi,
quan aquest objecte és la seva
llengua i la seva pàtria. S’ha
dit més d’una vegada (i ho va
advertir Joan Sales ben d’ho-
ra) que Coromines és un dels
escriptors moderns més sub-
tils, agradables i primmirats:
utilitza personalment i amb
gran complaença aquelles
paraules que coneix del seu
vagar pel món dels pastors i
els pescadors, per les munta-
nyes, les valls i els rius de tota
la terra catalana. A part això,
els seus diccionaris són lite-
ralment farcits de versos, que
cita sovint pel simple delit

d’assaborir-los. Algun cop els
versos són d’ell mateix i con-
fia que el lector ho detectarà.
Ara i adés van juntes totes
dues coses, la seva prosa poè-
tica i els versos. Vegem-ho.

Tot donant voltes a l’eti-
mologia de Canigó: “No ana-
ven tan lluny de la versem-
blança tipificadora els obser-
vadors precursors del toponi-
mista, quan hi veien la blan-
cor esclatant, damunt les
terres ocres i les teulades ro-
genques de l’alt Rossellló o la
d’aquelles pinoses a garró del
gegant: «Torres de vori clar,
columnes de puresa / blan-
ques divinitats, / retallant en
el cel hivernen llur nuesa!»
(oh Pons!). En va somriu el
saberudet [Pere] Vidal d’a-
quell llatinista retardat que
hi veia un canum jugum d’en-
lluernadora blancor, sense
més aliatge (excipient d’hu-

manista) que el qualificatiu
de cim (jugum)” (OnCat, III,
240). Per al riu Túria recorda
“un bell hexàmetre” de Clau-
dià: “«floribus et roseis / for-
mosus Turia ripis» (‘el formós
Túria florit dels marges ro-
gencs’)” (OnCat, VII: 369). Per a
gemat: “Però és clar que el re-
cord que s’imposa a tothom
és el dels versos dolcíssims:
«Muntanyes de Canigó, / fres-
ques sou i regalades, / sobre-
tot ara a l’estiu / que les ai-
gües són gemades». Pugem o
jaiem per les boscúries de Ba-
laig o de la baixa Cadí (per
avall de Merialles): al mig
d’aquella forra fresca i luxu-
riant, sentint com corren
pertot uns dolls, a glopades,
d’aigua claferta de fullam, i
pètals de neret, i satalies, i
birbillejant de volves i guspi-
res de sol: gemadíssima la
vall, ¿què són les aigües?

Gemades, és clar, com tota ella,
i la frescor n’augmenta la de-
lícia per al pastor o el cami-
nant” (DECat, IV: 453).

Per il·lustrar el mot capves-
pral, al capvespre de la seva
llarga, feixuga i fecunda vida
(i al final del seu diccionari,
1991), inclou aquests versos
propis, dedicats a la seva es-
posa i al poble on vivia:
“Venturós és aquell qui té ca-
sa que sura, / més sortós qui
en el port troba dona segura,
/ i una mà provident, quan
s’atansa vellura, / que la pa-
nera li ompli de fruita d’or
madura; / si el destí m’ha fa-
dat a espargir per nous mons
/ l’agredolça llavor del saber,
tu no et dóns! / si els vents i el
tirà pàl·lid, com brava mar de
fons, / m’empenyen de ma
pàtria cap a altres horitzons: /
que ara, al vent capvespral,
l’esquellam ja retruny / dels

ramats que davallen de les
comes del lluny, / quan ja, a
l’altre vessant, llambreguem
l’estuari / que tot riu engo-
leix, TORNAREM a la cleda, / a
acabar de la vida errabunda el
calvari, / pels soleis i estepars
d’una clement Pineda” (DECat,
IX: 188).

Un dels versos més bells
dels nostres poetes és segura-
ment aquest de Joan Sales,
1940 (del qual, per cert, s’a-
caba de traduir al castellà In-
certa glòria), amb què il·lustra
primavera: “Uns homes joves,
defensant Catalunya en el
front d’Aragó, «begueren
d’un sol glop totes les prima-
veres»” (DECat, VI: 816; i VIII:
frontispici). Deuen haver ob-
servat com, de passada, qua-
lifica els poetes (“oh [Josep
Sebastià] Pons!”) o els versos
(“bell”, “dolcíssim”). Coromi-
nes volia que els seus lectors
fruïssin, com ell, de la llen-
gua, no pas tan sols que en
sabessin la veritat científica.


