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Portada de la primera edició d’‘El castell dels Carpats’
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Jules Verne va morir el 24 de març del 1905

A V U I F A C E N T A N Y S D E L A M O R T D E L ’ E S C R I P T O R F R A N C È S

Jules Verne a
Transsilvània

R A M O N E R R A

No tan conegut com
‘Miquel Strogoff’,
‘Vint mil llegües de
viatge submarí’, ‘La
volta al món en 80
dies’ o ‘De la Terra a
la Lluna’, el volum
dels ‘Viatges
extraordinaris’
titulat ‘El castell dels
Carpats’, s’ha
guanyat un racó
especial a les
prestatgeries de
molts seguidors de
Jules Verne i, cent
anys després, es
continua venent
amb èxit a França,
com la resta de
les seves obres

E
l pastor Frik, de la vila
de Werst, descobreix
una columna de fum
al castell abandonat i
ruïnós que hi ha dalt

d’un cim als afores del poble,
gràcies a una ullera de llarga
vista que li vol vendre un fi-
randant jueu. Amb aquesta
imatge, gairebé cinematogràfi-
ca, comença l’aventura d’El cas-
tell dels Carpats, la novel·la que
Jules Verne va ambientar a
Transsilvània i que nosaltres
hem rescatat del prestatge amb
l’esperança de trobar-hi detalls,
que en una apassionada pri-
mera lectura juvenil ens van
passar per alt, i descobrir per
què, cent anys després de la
mort del seu autor, aquest lli-
bre discret continua guanyant
nous lectors.

Verne escriu El castell dels Car-
pats el 1892, just després de re-
bre la Legió d’Honor, quan ja és
molt conegut i l’editor ja no li
exigeix tres obres per any com
als començaments. Escriu re-
clòs a la banda de darrere de la
seva mansió d’Amiens, amb un
catre de campanya, una taula
senzilla i potser algun remei
pels freqüents desgavells diges-
tius que pateix. Es tracta, per
tant, d’una obra escrita en ple-
na maduresa i en la qual fa l’e-
fecte que més que mai l’autor
es basa en la pròpia biografia.
Probablement Verne no va visi-
tar mai Transsilvània, fet que
no li impedeix ambientar cor-
rectament l’aventura, perquè
busca la crossa que li falta allà

on sempre l’ha trobada: les ci-
tes textuals de manuals de ge-
ografia, botànica, zoologia i ex-
cursionisme. En el cas d’El castell
dels Carpats, com alguna altra
vegada, se serveix obertament
de les informacions del seu
amic geògraf, anarquista i viat-
ger, Élisée Reclus, que va voltar
per Transsilvània i del qual
Verne fa servir cites tres o qua-
tre vegades al llarg de l’obra.

L’ÚS DE FONTS SOLVENTS
Aquest recurs realista, gairebé
enciclopèdic, de recórrer a
fonts solvents, fa que els lectors
trobem la seguretat que ens
faltava per després poder en-
lairar-nos cap a la faula i el
misteri (tot i que amb Verne de
seguida tornem a posar al-
menys un peu a terra, no fos
cas que tot plegat resultés
massa inversemblant!). Així, al
cap de poques pàgines d’ence-
tar el llibre, ja aterrem en una
Transsilvània ben contextualit-
zada geogràficament, política-
ment i fins i tot antropològica-
ment (els seus habitants ens
són presentats com a gent sen-
zilla, supersticiosa i endarreri-
da pel que fa al progrés tecno-
lògic), però al mateix temps
també ens trobem dins d’un
llogarret de faula, un poble
simpàtic on una tal Miriota està
enamorada del guarda forestal,

on el jutge cobra peatge als vi-
atgers, on un tal Patak fa de
metge sense ser-ho. I ens dei-
xem emportar per aquesta in-
gènua postal, gairebé romànti-
ca. De seguida, també, Verne
ens fa prendre distància. Es riu
dels seus persontages i de les
supersticions que els envolten.
Però nosaltres ja els hem adop-
tat, amb el punt d’ironia inclòs,

i ja no els volem deixar anar.
Decidim acompanyar el metge
Patak i el guarda Nic Deck en la
seva pujada a peu cap a la
muntanya, quan van a mirar
què coi és aquell fum que surt
del castell dels Carpats; més
endavant també hi pugem amb
el comte Franz de Telek i el seu
soldat Rotzko, però totes dues
excursions acaben a l’infern del
castell presumptament aban-
donat. Un infern que s’assem-
bla a l’infern del mateix Verne:
el record d’una dona que ell va
estimar i que va morir en la flor
de la joventut.

L’AMANT DE VERNE
A Le monde selon Jules Verne (pu-
blicat aquest 2005), els germans
Olivier i Patrick Poivre d’Arvor
hi expliquen que l’escriptor va
tenir una amant, Stelle Du-
chesne (de soltera Hénin), amb
qui es trobava sempre que
anava a París, en un petit apar-
tament al número dos de la rue
de Sèvres. Ell ja s’havia casat
amb Honorine i ja havia nascut
el seu únic fill, Michel. La noia
va emmalaltir i Verne la va
vetllar i la va veure morir als 29
anys. Mai més se la va acabar de

treure del cap i no hi ha cap
dubte que es va inspirar en ella
per a la cantant d’òpera Stilla,
la vertadera protagonista d’El
castell dels Carpats. Tampoc deu
ser casualitat que qui consola
Verne de la pèrdua d’aquesta
amant sigui una romanesa,
també casada, que s’instal·la a
Amiens cap al 1878. Anys més
tard convertirà els romanesos
de Transsilvània en protagonis-
tes d’una novel·la d’amor ma-
laltís, de culte a la mort i als
records, gairebé un drama gò-
tic, amb tocs de Poe, amb su-
persticions i llegendes vala-
ques, i amb la presència d’un
d’aquests personatges típica-
ment vernians, molt fin-de-siècle,
que esdevenen símbol de les
monstruositats potencials que
amaga el progrés científic: Or-
fanik, l’inventor malèvol, còm-
plice del baró Rodolphe de
Gortz, propietari del castell.

NO APTES PER A JOVES
Potser és per no encomanar
aquest pessimisme als joves
que, quan el 1924 l’editorial
Hachette ressuscita Verne amb la
col·lecció per a nois de la Bibli-
othèque Verte (no us ho perdeu,
per a noies hi havia la Bibliothè-
que Rose!), decideix prescindir
d’El castell dels Carpats i d’algun
altre títol clàssic de Verne, per
no considerar-los aptes per a
aquest públic. I potser és per la
raó contrària que des de la pri-
mera sortida el 1997 a Librio,
segons dades de la revista Lire, El
castell dels Carpats ja ha venut a
França 86.000 exemplars (a-
bans, després i durant el feno-
men Harry Potter). A Catalunya,
aquesta novel·la, traduïda per
Maria Antònia Oliver, té l’ho-
nor de ser la que va iniciar, el
1981, la col·lecció l’Esparver, de
La Magrana (paradís adolescent
per a molts lectors catalans que
ara ja estem a la trentena llar-
ga). Quan escrivia El castell dels
Carpats, Verne ja no viatjava,
però temps abans s’havia dedi-
cat a voltar un parell de mesos
cada any en el seu iot particu-
lar, que després va haver de
malvendre a un príncep de

Seguint les passes
de Reclus

➤ Élisée Reclus, geògraf anarquista i heterodox, romàntic
i caminador, també va morir el 1905 sense haver estat prou
reconegut pels ambients acadèmics (el mateix que li va
passar al seu bon amic Verne, però aquest darrer havia
guanyat diners i s’havia fet molt popular). Reclus va ser
incomprès per la particular manera que tenia d’aproxi-
mar-se al fet geogràfic. Deia coses tan fantàstiques com que
“la bellesa és una idea pensada en els detalls”. Una vegada
va fer un viatge a peu des de Berlín fins al seu poble de
França, acompanyat del germà gran, que va recollir a Es-
trasburg, i un quisso que els va seguir tot el camí. Hetzel,
l’editor de Verne, li va publicar la Història d’un rierol i Ferrer
i Guàrdia el va introduir a la península Ibèrica. A El castell
dels Carpats, surt citat ja a la segona pàgina, quan el narra-
dor diu que “aquestes províncies de l’extrem d’Europa, M.
De Gérando les ha descrites, Élisée Reclus les ha visitat”. Els
lectors de Verne anem, doncs, molt ben guiats.


