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Q
uan ja es viu en el
segle XXI, es fàcil
pensar que és so-
brer comentar una
obra signada per
Jules Verne, un es-

criptor francès del segle XIX
que, tot i ser un visionari –si
més no, literàriament–, tocava
de peus a terra amb força con-
tundència. Les pàgines d’a-
quest suplement cultural aco-
llien, l’any passat, el comentari
de L’illa misteriosa, una de les
novel·les voluminoses de Ver-
ne, que, tot i que situa l’acció
en un indret remot i isolat en
què la civilització la represen-
ten només les accions i el
comportament dels protago-
nistes, està prou ben construï-
da per a ser un exponent idoni
de la manera en què l’autor
concebia el fons i la forma de
les seves obres: fonamental-
ment, tot i els matisos, Verne
desplega en cadascun dels seus
textos una trama argumental
basada en la narració d’una
peripècia que serveix de suport
a una exposició de les bondats
que sorgeixen de l’aplicació
correcta del avenços derivats
del progrés, els quals, de pas-
sada, dóna a conèixer.

Es considerava, en aquell ar-
ticle, que les propostes de Ver-
ne són tan vigents ara com
quan van ser escrites; que la
seva obra escrita manté l’em-
penta –amb el benentès que
les mecàniques i els estils nar-
ratius han evolucionat força en
els cent cinquanta anys més
recents!–; i que la manera en
què les històries vernianes es-
timulen la imaginació és posi-
tiva i lloable perquè, a dife-
rència de bona part de les
propostes lúdiques amb què el
personal de tota mena i con-
dició s’entreté avui en dia, de-
mana al lector que s’impliqui
en la creació mental de les
imatges suggerides. És bo
creure –potser és ingenu
fer-ho, però...– que el poder de
les lletres, humils, pot superar
els encisos de tot allò que la
mercadotècnia moderna dóna
pastat, apte per al consum rà-
pid i lliure, fins i tot, del trànsit
pel microones. És bo creure,
per tant, que el temps que
s’inverteix en la lectura no tan

sols entreté sinó que
deixa un pòsit que
ajuda el lector a crear
una visió particular
del món que té en
compte el seu tarannà
perquè és el lector la
persona que, de ma-
nera efectiva, garbella
els estímuls exteriors i
en tria aquells que
troba més conveni-
ents. És de témer que
altres formes de dis-
tracció que sovintegen
avui en dia –i no fa
falta recórrer al tòpic
que carrega contra la
televisió: les invasions
modernes són tan
perverses com sub-
tils!– no permeten
desencadenar aquest
procés, amb la qual
cosa els seus efectes
són massa epidèrmics
per a atorgar, als cor-
rents lúdics superdisco-
fashion, cap mena de
transcendència que
superi la de les bom-
bolles de sabó.

Per aquestes raons, i
per totes aquelles al-
tres que s’hi vulguin
trobar, s’ha de saludar
amb calidesa l’edició
amb què Ediciones Vi-
cens Vives recupera
una de les novel·les
més emblemàtiques
de l’escriptor francès a
què s’ha estat fent re-
ferència. La volta al món
en vuitanta dies, que ha
estat duta al cinema
per Michael Anderson
amb David Niven i
Cantinflas com a ac-
tors principals i a la
televisió –en una mi-
nisèrie amb Pierce
Brosnan i Peter Usti-
nov com a intèrprets i
a través de la sèrie de
dibuixos animats La
vuelta al mundo de Willy
Fogg– és un títol clàssic que,
encara ara, és prou suggerent
perquè, malgrat Internet i les
targetes de crèdit or, fins i tot
si són a càrrec de l’empresa, fer
la volta al món no és a l’abast
de tothom. L’argument de la
novel·la ha estat prou difós en
el segle i mig més recent: un
londinenc distingit, Phileas
Fogg, posa en joc la fortuna de
què disposa per demostrar als
companys de club, també dis-
tingit, que els mitjans de
transport moderns permeten
fer la volta al món en un lapse

de temps que, fins al moment
en què Jules Verne va posar
mans a la ploma, era insospi-
tat. El gentleman comença el vi-
atge poques hores després que
s’hagi comès un robatori d’alta
volada. Això fa que es pensi
que, de fet, es tracta d’un lla-
dre que fuig i que bona part
del periple el faci en compa-
nyia d’un agent de la policia
britànica que només té en el
cap la idea fixa d’emmanillar
el sospitós, sempre que pugui
fer-ho legalment. Una mena
d’ajudant de cambra poliva-

lent –Passepartout– i una ví-
dua de l’alta societat hindú
completen el quartet de per-
sonatges principals, que enca-
denen aventures amb la ciutat
de Londres com a punt de sor-
tida i d’arribada i la resta de
terreny del globus terraqüi
entremig.

INTENCIÓ PEDAGÒGICA
L’edició que es comenta, però,
no té només el mèrit de tornar
a posar Verne a les lleixes de
les llibreries. Cal destacar que
aquest llibre ha estat elaborat

pensant en un públic
jove i amb una inten-
ció pedagògica clara
–i agraïble– que dóna
peu a una introducció
en què s’explica, de
manera entenedora,
la biografia de l’autor
francès, i en què es
donen pistes sufici-
ents per a entendre
com i per què escrivia
i què va animar La vol-
ta al món en vuitanta
dies.

Aquesta mena d’a-
clariments –que no
constaven un parell o
tres de dècades enrere,
quan la literatura i la
cultura gaudien d’un
prestigi social que ha
transitat a millor vi-
da– són una ajuda
eficaç perquè sí que
ajuden a entendre
millor un text que, a
més, s’acompanya
d’un seguit quasi con-
tinu de notes a peu de
pàgina que obeeixen a
dos registres diferen-
ciats. D’una banda, els
responsables de l’edi-
ció donen dades que
contextualitzen i am-
plien la informació
que aporta la novel·la:
fan constar explicaci-
ons sobre pràctiques
marineres, inclouen
ressenyes biogràfiques
de personatges histò-
rics que Verne esmen-
ta i notes sobre grups
culturals aliens a la
civilització occiden-
tal... De l’altra, les no-
tes a peu de pàgina
aporten sinònims co-
muns per a aquells
mots que, un cop feta
la traducció, es poden
considerar poc em-
prats o massa cultes.

No hi cap objecció
al fet que, per una pa-

raula –en francès en l’origi-
nal–, se’n donin dues o tres de
catalanes. Ben al contrari: cal
donar les gràcies. Tampoc n’hi
ha per al fet que s’insisteixi en
Verne i en qualsevol altre dels
autors que van ser prou engi-
nyosos per a ordir trames que
encara ara obren les portes a la
imaginació. També cal
agrair-ho. Fet i fet, qualsevol
proposta cultural que tingui
un gruix superior al mil·líme-
tre i mig ha de ser rebuda amb
els braços oberts. I Jules Verne
és Jules Verne.


