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Amb aquest titol, Jordi Porta ha do- 
nat forma de llibre a tôt un seguit de 
réflexions sobre la situaciô de la nos- 
tra llengua els quais, ja  des de fa molt 
temps perô ara més que mai, son per 
ell tema d’interès i motiu de preocupa- 
ciô personaL Enmig del débat actual, 
que es polaritza entre dues postures 
completament oposades, situades o bé 
en una confiança desmesurada o en un 
pessimisme desmoralitzador, aquest lli
bre représenta una aportaciô positiva i 
realista, amb unes propostes concrètes 
relatives als diversos àmbits que afec- 
ten la situaciô del català avui, com la 
politica, la cultura, el treball, el Heure
0 les noves tecnologies.

El llibre  s ’estructura en quatre 
apartats; cada un dels quais respon a 
aquestes qüestions basiques: per què és 
important el desenvolupament del cata
là en el mon globalitzat en què vivim, 
quin ha estât el procès historié que l’ha 
portât a la situaciô de m inoritzaciô, 
quins son els condicionaments actuals 
que dificulten cncaia avui la stva salut
1 el seu reconeixement oficial i quines 
mesures cal prendre amb vista a la seva 
normalitzaciô real i efectiva i el seu re
coneixement com a llengua de la Uniô 
Europea. Eautor parteix de la premissa 
que en la nostra societat, que tendeix 
cada vegada més al multilinguisme, el

català ha de ser la primera llengua en les 
dues funcions que se li han d’atribuir: 
ser la llengua comuna per als intercan- 
vis comunicatius i ser la llengua impul
sora de la cohesiô social i de la convi
vencia. Aquest és el repte que, sense por 
i sense complexos, cal que assumeixin 
conjuntament la societat civil, l’empre- 
sariat i l’administraciô en uns moments 
crucials per al futur de la nostra llengua.

El fet que el llibre sigui el résultat 
d’unes converses sobre el tema fa que 
mantingui un to espontani i viu, i que 
la seva lectura resulti reaiment amena.
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Pot ser que enguany siga una bona 
excusa per aproximar-se a la literatura 
científica en celebrar-se l’Any Interna
cional de la Física, i a més de la mà d’un 
volum com aquest que recull tot un 
conjunt de caractéristiques que el fan 
ben atractiu. Per un costat és una coe- 
dició entre edicions Bramera i la Cáte
dra de Divulgació de la Ciéncia de la 
Universität de Valencia. Per un altre, el 
seu autor és un reconegut investigador 
del CSIC i persona entusiasta de difon- 
dre la ciéncia, i en tercer lloc ens apro
xima a la vida i societat de Jules Verne 
com a mena d’homenatge al centenari 
de la mort d’aquest visionari.

Cal tenir en compte que aquest no
vel-lista del segle xix és considérât un 
profeta de la ciéncia i de la técnica que 
va anticipar en les seues narracions in
vents extraordinaris com ara el coet es
pacial o el submarí, entre altres. Malgrat 
que actualment hi ha molts llibres que 
insisteixen a demostrar la falsedat i li
mitations dels tópics que hi ha al voltant 
d’aquest gran autor, cal reconéixer que 
Verne participa decididam ent en la 
divulgació de la ciéncia durant la seua 
vida. Paral-lelament també cal reconéi
xer que avui en dia encara desperten els 
seus escrits el gust peí coneixement i la

curiositat, en saber unir aventures i sa
ber, odissees d’exploradors i científics, 
dintre d’un món extraordinari i merave- 
llós. Jules Verne va escriure en un prin
cipi per a adulti en diaris normáis i cor
renti, en forma d’episodis o fulletons, i 
inclús molti corresponsals estrangers a 
Paris havien de telegrafiar diàriament un 
resum de les aventures de La volta al món 
en 80 dies com si fora un reportatge reai, 
per a contenir la impaciència dels lec- 
tors. Però també durant molts anys ha 
estât considérât un escriptor per al pu
blic infantil i juvenil, possiblement pel 
seu llenguatge divulgatiu i perqué difon 
viatges i aventures en una època en què 
la geografia era molt popular.

El volum que vos presente és una re- 
flexió, des de la perspectiva actual, so
bre la producció novel listica de Verne i 
una mvitació a gaudir de les seues nar
racions sense complexos ni idees prè- 
vies. Després d’unes documentades in
troductions, ens apropa a molts deis 
seus llibres coneguts, com Cine setma- 
nes en globus, Vint mil llegues de viatge 
submarí o Lilla misteriosa, al costat d’al- 
tres que no ho són tant, com El secret de 
Maston o Els cinc-cents milioris de la Be- 
gum, toti élis amb récréations, de l’èpo
ca i disquisicions sobre els temes que 
tracta: la química, els indigènes o la in- 
fluéncia de Poe. Especialment interes
santi resulten els capítols sobre la no
vel-la educativa i la ciéncia i el progrès, 
i per contra possiblement caldria haver 
dedicat més espai a una escassa biblio
grafia de set ¡libres i unes breus referén- 
cies d’internet, o haver il lustrât més la 
biografia d’aquest controvertit personat- 
ge. En definitiva, un llibre singular i ne
cessari que ens obri deliciosament les 
portes de la ciéncia i d’un autor polifa- 
cétic, amb un llenguatge molt didáctic.
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